Rio Grande do Norte, 13 de Setembro de 2019
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 23, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019.

2 – A presente despesa correrá à conta do orçamento geral
vigente no exercício de 2019, na Fonte de Recurso: 100 –
recursos ordinários; Órgão: 01 – Poder Legislativo, Unidade
Orçamentária: 001 – Câmara Municipal, Função: 01 Legislativa, Sub-Função : 031 – Ação Legislativa, Programa:
0003 – Melhoria do Serviço Municipal, Projeto Atividade: 2001 –
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Elemento de
Despesa: Elemento de Despesa: 44.90.52.00.00 –
Equipamentos e Material Permanente.

A PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem a
Lei Orgânica Municipal, consubstanciado no artigo 84, caput, da
Lei Municipal nº 819, de 1º de julho de 2003.

3 – Importará a despesa o valor de R$ 10.800,00 (Dez mil e
oitocentos reais), que será pago após o trâmite normal do
processo de dispensa.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

R E S O L V E:
Art. 1o – CONCEDER ao Servidor LENIVAL NUNES DE
ANDRADE FILHO, ocupante do cargo de Digitador, Matrícula nº
25-1, lotada na Câmara Municipal de Alexandria/RN, FÉRIAS
ANUAIS REMUNERADAS, por um período de 30 (trinta) dias,
referente ao período aquisitivo de 05 de março 2018 a 04 de
março de 2019, a serem gozadas de 1º a 30 de outubro de
2019.
Art. 2º - Fica autorizado o pagamento do adicional de 1/3 (um
terço) sobre a respectiva remuneração, de acordo com os
artigos 83 e 85 da aludida legislação municipal.

4 – Contratar a empresa Contratar a empresa A. V COSTA
LIMA, CNPJ 10.979.202/0001-80, R PADRE NEGREIROS, 483.
CENTRO. POTIRETAMA/CE. CEP: 62.990-000.
5 – O Presente Termo de Dispensa deverá ser publicado no
Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte,
em cumprimento ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93.
Alto do Rodrigues/RN, 30 de Agosto de 2019.
NIXON DA SILVA BARACHO
Presidente da Câmara Municipal
Publicado por:
TALITA FERNANDES DE SOUSA
Código Identificador: 694E771B

Art. 3o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Presidenta da Câmara
Publicado por:
RAYMARA RAYANE ANDRADE DA SILVA
Código Identificador: 40B4F7FC

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA N° 24, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019.
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os
artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica
Municipal c/c o artigo 7,5 da Lei 819, de 1º de Julho de 2003,
que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos
Civis do Município, das Autarquias e Fundações Públicas
Municipais;
CONSIDERANDO parecer favorável da Assessoria Jurídica;
R E S O L V E:
Art. 1o – Conceder ao Servidor LENIVAL NUNES DE
ANDRADE FILHO, ocupante do cargo de Digitador, Matrícula nº
25-1, lotado na Câmara Municipal de Alexandria, 01 (um)
Adicional por Tempo de Serviço.
Art. 2o – Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO MANOEL MATIAS, sede da Câmara Municipal de
Alexandria/RN, em 12 de setembro de 2019.
RAYMARA RAYANE ANDRADE DA SILVA
Presidente
Publicado por:
RAYMARA RAYANE ANDRADE DA SILVA
Código Identificador: 4B2880CE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES

PRESIDÊNCIA
CONTRATO 34/2019 - (DISPENSA DE LICITAçãO Nº 30/2019)
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO DO
RODRIGUES, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO
INTERNO, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.470.825/0001-81,
sediada na Rua José Ferreira das Neves, 98, centro, CEP nº
59.507-000, Alto do Rodrigues /RN, CEP nº 59.507-000, neste
ato representado por seu Presidente, o Sr. Nixon da Silva
Baracho, CPF nº. 721.192.414-49, brasileiro, capaz, residente e
domiciliado a Rua Antônio Saraiva (Do osso), 46, Centro, Alto
do Rodrigues/RN. CONTRATADA: A. V COSTA LIMA, CNPJ
10.979.202/0001-80, R PADRE NEGREIROS, 483. CENTRO.
POTIRETAMA/CE. CEP: 62.990-000. De acordo com as
formalidades constantes da Dispensa de Licitação nº. 30/2019
resolvem celebrar o presente contrato, com fundamento legal na
Lei Federal nº. 8.666/93 (com suas alterações) e demais
normas aplicáveis à espécie, quais as partes sujeitam-se a
cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições:

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO DO
RODRIGUES/RN, no uso das atribuições que lhe são
conferidas e,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 24. inciso II da Lei
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, verbis:

1. Este instrumento contratual fica vinculado aos
termos da Dispensa de Licitação nº 30/2019, cuja
realização decorre de autorização do ordenador de
despesa, e da Proposta de preços da
CONTRATADA, sujeitando-se as partes contratantes
às normas disciplinares da Lei nº. 8.666/1993 e suas
alterações posteriores.
CLÁUSULA NONA - DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que
não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas no Foro da Comarca de
Pendências/RN, com exclusão de qualquer outro por mais
privilegiado que seja. E, para firmeza e validade do que foi
pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais,
depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Alto do Rodrigues/RN, 02/09/2019.
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES

Presidente da Câmara Municipal de Alto do Rodrigues/RN.
PELA CONTRATANTE
A. V COSTA LIMA
CNPJ sob o nº. 10.979.202/0001-80.
PELA CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Publicado por:
TALITA FERNANDES DE SOUSA
Código Identificador: 52E0B52F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. Abertura de Processo de Dispensa para a contratação de
empresa especializada no fornecimento de poltronas tipo
presidente e kits de reposição para consertos de cadeiras tipo
presidente atendendo as necessidades da Câmara Municipal de
Alto do Rodrigues.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
1. A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO à
importância de R$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos
reais), pelos serviços realizados, sendo que o valor
será pago em parcelas mensais. O valor será pago
em duas parcelas iguais.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
1. A lavratura do presente Contrato decorre da
realização da Dispensa de Licitação nº. 30/2019,
realizado com fundamento na Lei nº. 8.666/1993 e
nas demais normas vigentes.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
1. O Prazo da Vigência do Contrato até 31/12/2019,
podendo o contrato ser aditivado ou cancelado a
qualquer momento por interesse da Administração
Pública
CLÁUSULA QUINTA - DA ATESTAÇÃO

PRESIDÊNCIA
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 30/2019

CLÁUSULA OITAVA - DA VINCULAÇÃO A DISPENSA DE
LICITAÇÃO

Nixon da Silva Baracho

PALÁCIO MANOEL MATIAS, sede da Câmara Municipal de
Alexandria/RN, em 12 de setembro de 2019.
RAYMARA RAYANE ANDRADE DA SILVA

da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas
justificativas.

1. A atestação das faturas correspondentes a
prestação dos serviços caberá a CONTRATANTE,
através de servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA SEXTA - DA DESPESA
1. As despesas com a execução deste contrato serão custeadas
com recurso transferido do executivo municipal, através da
seguinte dotação orçamentária:

Art. 24 – É dispensável a Licitação
Órgão: 01 - Poder Legislativo

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 01/2019
CONTRATANTE :CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ, INSCRITA
NO CNPJ(MF) Nº08.712.457/0001-30
CONTRATADA: EMPRESA JOSILENE DA CRUZ SILMA -ME,
INSCRITA NO CNPJ(MF) SOB O Nº 09.556.842/0001-07
OBJETO:LINK DE ACESSO À INTERNET EMPRESARIAL DE
10 MEGAS (MENSAL)-LINK DO TIPO DEDICADO QUE
FUNCIONA DA SEGUINTE
FORMA:100%DOWNLOAD.
PROJETO/ ATIVIDADE:2.001-MANUTENÇÃO DE CÂMARA
MUNICIPAL
FONTE DE RECURSO: 01001-DUODÉCIMO
PROCESSO DE DISPENSA DE LCIITAÇÃO:02/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0005140009201905
PRAZO:12(DOZE) MESES
VALOR TOTAL:R$ 9.600,00 ( nove mil e seiscentos reais).
DATA DA ASSINATURA:01/2/2019
Publicado por:
HELDO EDUARDO RODRIGUES PESSOA
Código Identificador: 51CE82BA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

..........................
Unidade: 001 - Câmara Municipal de Alto do Rodrigues
II – para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por
cento) do limite na alínea “a”, do inciso II do artigo anterior, e
para alienações nos casos previstos nesta Lei, desde que não
se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou
alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só
vez:

Função: 01 – Legislativa
Sub- Função: 031 – Ação Legislativa
Programa: 0007 – Administração e Planejamento

CONSIDERANDO ainda que o valor da despesa que ora se
executa é compatível com os preços praticados no mercado;

Projeto Atividade: 2001 – Manutenção e Funcionamento da
Câmara Municipal

RESOLVE:

Elemento de Despesa: 44.90.52.00.00 – Equipamentos e
Material Permanente.

1 – Fica dispensado o procedimento licitatório referente à
contratação de empresa especializada no fornecimento de
poltronas tipo presidente e kits de reposição para consertos de
cadeiras tipo presidente atendendo as necessidades da Câmara
Municipal de Alto do Rodrigues;

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
1. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art.
65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da administração

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO - TOMADA DE
PREÇO N. 001/2019
A Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de
Vereadores de Baía Formosa/RN, nomeada através da Portaria
nº 062/2019 – GP/CMVBF, de 14.05.2019, torna público a quem
interessar que estará dando continuidade a sessão do Processo
Licitatório Modalidade Tomada de Preços n.º 001/2019 –
CPL/CMVBF, no dia 25 de Setembro de 2019 (25/09/2019), às
09:30 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Baía
Formosa/RN, localizada na Rua Adauto Dornelas Câmara,
Centro – Baía Formosa/RN, visando a Contratação de Pessoa
Jurídica especializada para realizar serviços de Assessoria e
Consultoria Jurídica, para atender as necessidades da Câmara
Municipal de Vereadores de Baía Formosa/RN, conforme
especificações contidas no Edital. Nesse mesmo local será

2
obtido o Edital em referência, bem como as informações
pertinentes ao processo.
Baía Formosa/RN, Quarta-Feira, 11 de Setembro de 2019
(11/09/2019).
Heulla Maria de Araújo Anacleto
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº 062/2019 – GP/CMVBF
Publicado por:
HEULLA MARIA DE ARAUJO ANACLETO
Código Identificador: 4E6F1A92

OBJETO: O presente termo tem como objeto aditar o item 15
referente ao produto: carne de sol lombo, constante no mapa de
apuração da Dispensa de Licitação n°005/2019.
FUNDAMENTAÇÃO: o art. 65, §6° que diz: “Em havendo
alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do
contratado, a Administração deverá restabelecer, por
aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial”.
VALOR TOTAL: R$ 680,00 (Seiscentos e oitenta reais).
PROGRAMA DE TRABALHO:
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS
DANTAS:
01.00 – PODER LEGISLATIVO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

01.031.0001.2001 – MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA
MUNICIPAL
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº 031/2019

0.1.000.00000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
VIGÊNCIA: O aditivo será firmado por um prazo até 31 de
dezembro de 2019, a contar da data da sua assinatura.

PROCESSO Nº 033/2019
TERMO DE DISPENSA Nº 031/2019
Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no
artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93, juntamente com
usas alterações posteriores, bem como do Parecer Jurídico
datado de 04 de setembro de 2019, RATIFICO E AUTORIZO a
dispensa de licitação para contratação do senhorJOSEMBERG
MARQUES SOARES, CPF: 107.544.894-85, cujo objeto
CONSISTE naContratação de serviço de mão de obra de
pedreiro para realização de reparos eventuais junto a Câmara
Municipal de Bom Jesus/RN,no importe deR$ 1.000,00 (mil
reais).

DATA DA ASSINATURA: 11 de Setembro de 2019.
Marli de Medeiros Dantas-Presidente da Câmara Municipal
Contratante
José Henrique de Medeiros-Representante Legal

Publicado por:
DANYELA KARLA DANTAS ESPINOLA
Código Identificador: 507BA808

Câmara Municipal de Bom Jesus/RN
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

Publicado por:
FRANCISCO PESSOA PONTES
Código Identificador: 5E0A1A62

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE DISPENSA 026/2019
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Carnaubais/RN
CONTRATADA: JOSE RIBAMAR DA SILVA EIRELI,
13.264.685/0001-25.
MODALIDADE: Dispensa

Objeto: AUQISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO DESTINADA AO
ANEXO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CAMPO GRANDE/RN

OBJETO: Confecção de títulos de cidadão e de comendas para
entrega aos homenageados na Sessão Solene que ocorrerá no
dia 17 de setembro de 2019.

Contratado: BORGES ELETROMOVEIS LTDA - CNPJ:
02.171.385/0001-85, com o valor total de R$ 440,00

VALOR TOTAL: R$ 2.682,00 (dois mil seiscentos e sessenta e
dois reais)

Base legal: Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93

DATA DA ASSINATURA DA ORDEM: 12/09/2019

Campo Grande/RN, 06/09/2019

FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8.666/93, Art. 24, Inciso II

Publicado por:
VAGNER SOUZA DE MEDEIROS
Código Identificador: 4C77D6FC

DOTAÇÃO:
Unid. Adm.: 01.001 – Câmara Municipal
Proj/Ativ.: 01.031 – Manutenção da Câmara Municipal

GABINETE DO PRESIDENTE
TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA 090601 - DI
RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art.
24, inciso II, da Lei n.º 8.666 de 21 de Janeiro de 1993, e suas
atualizações posteriores e em consonância com o parecer
jurídico acostado aos autos, para a contratação da BORGES
ELETROMOVEIS LTDA - CNPJ: 02.171.385/0001-85, com o
valor total de R$ 440,00, referente à AUQISIÇÃO DE MESA DE
REUNIÃO DESTINADA AO ANEXO ADMINISTRATIVO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/RN.
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das
Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. Presidente da Comissão de
Licitação.
Campo Grande/RN, 06/09/2019
Presidente
Publicado por:
VAGNER SOUZA DE MEDEIROS
Código Identificador: 55AF6818

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO
N°005/2019

Nat. Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de terceiros –
Pessoa Jurídica
Fonte: 100
Norma Siqueira Melo Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Carnaubais/RN
Publicado por:
JOSE FABIO PEREIRA DOS SANTOS
Código Identificador: 52186C8F

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE POSSE
Aos onze (11)dias do mês de setembro do ano de dois mil e
dezenove (2019), as 17:30 horas, na sede da Câmara Municipal
de Ceará-Mirim, situada na Rua Manoel Varela, 64, Centro,
Ceará-Mirim, compareceu o Senhor Vereador Presidente
Ronaldo Marques Rodrigues, para, nos termos do artigo 78 do
Regimento Interno, Inciso III, devidamente licenciado do
mandato de vereador e, consequentemente, de Presidente
desta Câmara, em cumprimento à Decisão Judicial, exarada
nos autos do RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
n.1-10.2017.6.20.0006,que cassou os mandatos dos Srs.
Marconi Antônio Praxedes Barretto e Zélia Pereira dos Santos,
respectivamente, Prefeito e Vice Prefeita deste Município, nos
termos do ofício n 053/2019-GPPSJ-TRE-RN, expedido pelo
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, Secretaria
Judiciária, em data de 11-09-2019,o qual foi recebido e o faz
para assumir a interinidade do cargo de Prefeito Constitucional
do Município de Ceará-Mirim-RN. Em seguida, o Vice
Presidente MANOEL VIEIRA DOS SANTOS, DECLARA
RONALDO MARQUES RODRIGUES, empossado no cargo
institucional de Prefeito do Município de Ceará Mirim, mediante
juramento em sessão especial, para que produza seus jurídicos
e legais efeitos, fazendo lavrar o presente que vai assinado
pelos membros da Mesa Diretora e pelo Empossado. CearáMirim, 11 de setembro de 2019 Vereador - Manoel Vieira dos
Santos Presidente, em exercício Vereador - Marcos Angelino de
Farias 1º Secretário Vereador - Carlos Magno da Rocha
Ramalho 2ª Secretário Ronaldo Marques Rodrigues Prefeito
interino

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ATA DA SESSãO ESPECIAL DE POSSE
Ata da Sessão Especial de Posse, realizada em 11 de setembro
de 2019 na Câmara Municipal de Ceará-Mirim. Aos 11 (onze)
dias do mês de setembro de dois mil e dezenove (2019), na
Sala das Sessões Vereador “Paulo Antônio da Cruz”, reuniu a
Câmara Municipal de Ceará-Mirim em Sessão Especial de
Posse, sob a Presidência do Senhor RONALDO MARQUES
RODRIGUES, sendo o primeiro Secretário o Senhor MARCOS
ANGELINO DE FARIAS e o Segundo Secretário o Senhor
CARLOS MAGNO DA ROCHA RAMALHO. Verificada a
existência de quórum, foi declarada aberta a reunião quando
eram 18 hora e 15 minutos, com a presença dos edis que
assinaram o competente Livro de Registro. Em seguida, o
Senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário para fazer a
leitura do Expediente: Ofício nº 053/2019-GPPSJ-TRE-RN,
expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
Norte, Secretaria Judiciária, datado de 11 de setembro de 2019,
bem como o Termo de Licenciamento do Vereador Ronaldo
Marques Rodrigues, conforme artigo 78 do R.I. Inciso III. Após a
leitura do Expediente, assume a Presidência, em Exercício, o
Vereador Manoel Vieira dos Santos, declarando vagos os
mandatos de Prefeito e Vice Prefeita do Município de CearáMirim. Dando continuidade, o Senhor Presidente em Exercício,
solicitou que o Senhor Ronaldo Marques Rodrigues ficasse de
pé, para o procedimento de posse, passando a palavra ao
Primeiro Secretário que solicitou ao Senhor RONALDO
MARQUES RODRIGUES, proferir o compromisso legal, nos
termos da Lei Orgânica Municipal, artigo 9º, Inciso II: “Prometo
manter, defender e cumprir as Constituições Federal e Estadual,
a Lei Orgânica, observadas as outras Leis e administrar o
município visando o bem geral dos munícipes.” Firmado o
compromisso, o Senhor Presidente, em Exercício, Manoel Vieira
dos Santos, declarou empossado o Prefeito Constitucional
Interino do Município de Ceará-Mirim, o Senhor Ronaldo
Marques Rodrigues. Em seguida a Sessão foi suspensa ao
tempo de ser lavrada a presente Ata e Termo de Posse. CearáMirim, 11 de setembro de 2019. Manoel Vieira dos Santos
Marcos Angelino de Farias Presidente, em Exercício 1º.
Secretário Carlos Magno da Rocha Ramalho 2º. Secretário
Ronaldo Marques Rodrigues Prefeito Municipal Interino
Publicado por:
MARCÍLIO BARTOLOMEU SILVA E SOUZA
Código Identificador: 6BB950DE

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO LICENCIAMENTO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 026/2019
Fica dispensada a realização do certame licitatório para
Confecção de títulos de cidadão e de comendas para entrega
aos homenageados na Sessão Solene que ocorrerá no dia 17
de setembro de 2019. Declaro o interessado JOSE RIBAMAR
DA SILVA EIRELI, 13.264.685/0001-25, como apto das
propostas mais vantajosas para o serviço. O serviço será
realizado sob a responsabilidade e fiscalização desta Câmara.
A motivação se dá pelo pequeno valor da contratação, qual
seja, R$ 2.682,00 (dois mil seiscentos e sessenta e dois reais)
total, que será prestado de forma parcelada, quando houver
necessidade da prestação, e em fase de notório interesse
público no pleno funcionamento da estrutura administrativa,
especialmente da Secretaria Geral da Câmara Municipal de
Carnaubais/RN, sendo fundamental para a efetividade das
ações publicas.

ADITIVO: N° 002/2019

Carnaubais/RN, 12 de setembro de 2019.

ORIGEM: Dispensa de Licitação Nº 005/2019

Norma Siqueira de Melo Oliveira

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Carnaúba dos
Dantas/RN

Presidente da Câmara Municipal de Carnaubais/RN

CONTRATADA: Empresa J.H DE MEDEIROS – ME, CNPJ:
08.848.637/0001-44.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

Publicado por:
MARCÍLIO BARTOLOMEU SILVA E SOUZA
Código Identificador: 48894499

Contratada

Manoel Amaro de Lima Neto

GABINETE DO PRESIDENTE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAçãO DISPENSA: 090601
- DI

Rio Grande do Norte, 13 de Setembro de 2019

J H de Medeiros - ME

Bom Jesus/RN, 04 de setembro de 2019

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Ano IV | Nº 0718

Publicado por:
JOSE FABIO PEREIRA DOS SANTOS
Código Identificador: 535EA895

Aos onze (11)dias do mês de setembro do ano de dois mil e
dezenove (2019), às_17:30, na sede da Câmara Municipal de
Ceará-Mirim situada na Rua Manoel Varela, 64, Centro, CearáMirim, compareceu o Senhor Vereador Presidente Ronaldo
Marques Rodrigues, para, nos termos do artigo 78 do
Regimento Interno, Inciso III, comunicar o seu licenciamento do
mandato de vereador e, consequentemente, de Presidente
desta Câmara, em cumprimento de Decisão Judicial exarada
nos autos RESPE n.1-10.2017.6.20.0006,que cassou os
mandatos dos Srs. Marconi Antônio Praxedes Barreto e Zélia
Pereira dos Santos, respectivamente Prefeito e Vice Prefeita
deste Município, cujo ofício n 053/2019-GPPSJ-TRE-RN, da
lavra do Acordão do RESPE acima mencionado, foi recebido
nesta data e o faz para assumir interinamente o cargo de
Prefeito do Município de Ceará-Mirim..Em seguida,
devidamente convocado, o Vice Presidente MANOEL VIEIRA
DOS SANTOS, assume a Presidência Interina da Casa,
enquanto perdurar a referida licença do titular, com base no
artigo 24, do Regimento Interno., fazendo lavrar o presente que
vai assinado pelos membros da Mesa Diretora. Ceará-Mirim, 11
de setembro de 2019 Vereador - Manoel Vieira dos Santos
Presidente em exercício Vereador - Marcos Angelino de Farias
1º Secretário Vereador - Carlos Magno da Rocha Ramalho 2ª
Secretário Ronaldo Marques Rodrigues Vereador Licenciado
Publicado por:
MARCÍLIO BARTOLOMEU SILVA E SOUZA
Código Identificador: 524734BD
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RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 203/2019
O Presidente da Câmara Municipal de Ceará Mirim, Estado do
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal nº 1.604, de
junho de 2012, alteradas pelas Leis Municipais nº 1.661, de 27
de dezembro de 2013; nº. 1.685 e 1.686, de 12 de fevereiro de
2015, e nº 1.775, de 23 de dezembro de 2016; RESOLVE Artigo
1º - EXONERAR em conjunto os cargos comissionados, a
saber: HELENA CRISTINA DE CASTRO BANDEIRA,
MATRICULA N°: 0868; MARIA DO SOCORRO SILVA DE
SOUZA, MATRICULA N°:1287; SILVANA DE OLIVEIRA
BENTO, MATRICULA N°:1775; BRUNO CESAR CASTRO DE
AQUINO, MATRICULA N°:1228; CHRISTIANO CESAR
PEREIRA VARELA, MATRICULA N°:2003; FERNANDA
HELOIZA DE SOUZA FRUTUOSO, MATRICULA N°:1899;
JOÃO PAULO SOUZA VIEIRA, MATRICULA N°:1457; AYANE
BARBOSA CAVALCANTE, MATRICULA N°:1953; ALVARO
JOSE DO NASCIMENTO FELIPE, MATRICULA N°:2020;
ANTONIO LISBOA DE ANDRADE NETO, MATRICULA
N°:1511; ALAN ANDRE PAIVA DE MELO, MATRICULA
N°:1791. Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas disposições em contrário, com
efeitos retroativos a 12 de setembro de 2019. Publique-se,
Cumpra-se. Dê –se Ciência. Ceará-Mirim-RN, 12 de setembro
de 2019. _ Ver. Manoel Vieira dos Santos Presidente
Publicado por:
MARCÍLIO BARTOLOMEU SILVA E SOUZA
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 046/2019*
Concede diária ao vereador da Câmara Municipal de Cerro
Corá/RN que especifica e dá outras providências.
O Vice-presidente da Câmara Municipal de Cerro Corá/RN,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais
em conformidade com o Regimento Interno da casa,
R E S O L V E:
Art. 1 - Conceder ao vereador Rodolfo Guedes dos Santos,
(Presidente) CPF: 050.222.694-30, ½ (meia) diária sem
pernoite, para participar da conexão parlamento do RN, onde foi
realizada a assinatura do convênio da Escola da Assembleia
com a FECAM e Câmaras Municipais do RN, realizada no “
Auditório Deputado Cortez Pereira (ALRN)”
Art. 2 – O referido pagamento será no valor de R$ 198,00
(Cento e noventa e oito reais), correspondente a ½ (meia) diária
sem pernoite, conforme Lei Municipal Nº 477/2003 e Decreto
Legislativo nº 002 de 02 de janeiro de 2017;
Art. 3 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Cerro Corá/RN, em 09 de setembro de 2019.
EMANUEL GOMES DE MARIA
VICE - PRESIDENTE

empresa recorrente. Diante dos fatos apresentados e acatando
o parecer jurídico a CPL resolve julgar improcedente o recurso
interposto pela empresa e manteve a decisão proferida
anteriormente, considerando a mesma INABILITADA,
encaminhando os autos ao presidente da Câmara Municipal de
Cruzeta/RN, o Sr. José Ethel S. U. S. C. de Moraes que ratificou
a decisão da CPL e manteve a empresa S & L Contadores
Associados Sociedade Simples LTDA ME (CNPJ:
10.534.756/0001-74) INABILITADA prosseguindo o certame em
tela. Em cumprimento a decisão da autoridade superior, o
Presidente da CPL publicou o aviso de abertura de proposta de
preços da empresa ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA (CNPJ:
26.821.582/0001-60) única habilitada, assegurando a devida
transparência e publicidade. Aos 13 (treze) dias do mês de
Agosto de 2019 aconteceu a sessão de julgamento da proposta
de preço da empresa habilitada. Verificada a documentação
exigida no edital e estando o valor apresentado dentro da
expectativa de preço estimado pela Câmara Municipal de
Cruzeta/RN, a CPL declarou a empresa ISRAEL CARLOS
DANTAS MOURA (CNPJ: 26.821.582/0001-60), vencedora do
certame. Em decorrência do acima exposto a empresa S & L
Contadores Associados Sociedade Simples LTDA ME (CNPJ:
10.534.756/0001-74) impetrou junto a Vara Única da Comarca
de Cruzeta pedido de suspensão da decisão da CPL em
inabilitá-la, solicitando abertura do envelope de proposta de
preço da mesma. O pedido de Liminar foi deferido pelo
Excelentíssimo Dr. Marcus Vinícius Pereira Júnior que
determinou a suspensão do atos de inabilitação publicado no
Diário Oficial das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte
no dia 12 de julho de 2019 e a consequente abertura do
envelope de proposta de preço da empresa impetrante.
Atendendo a decisão proferida nos autos do Mandado de
Segurança nº 0800379-21.2019.8.20.5138 a CPL convocou a
empresa S & L Contadores Associados Sociedade Simples
LTDA ME (CNPJ: 10.534.756/0001-74), através de publicação
no Diário Oficial das Câmaras Municipais do Rio Grande do
Norte, no endereço eletrônico da Câmara Municipal de Cruzeta
e também enviou e-mail contendo a publicação do ato de
convocação para a abertura do envelope de proposta de preço.
DA SESSÃO: Mesmo notificada, a empresa S & L Contadores
Associados Sociedade Simples LTDA ME (CNPJ:
10.534.756/0001-74) não compareceu à sessão pública de
abertura do envelope de proposta de preço. A CPL prossegue,
abrindo o envelope da mesma. Ao concluir a devida análise na
proposta de preço da empresa S & L Contadores Associados
Sociedade Simples LTDA ME (CNPJ: 10.534.756/0001-74) a
CPL obteve a seguinte classificação: A empresa ISRAEL
CARLOS DANTAS MOURA (CNPJ: 26.821.582/0001-60),
apresentou proposta de preço com valor de R$ 1.948,00 (Hum
mil novecentos e quarenta e oito reais) e a empresa S & L
Contadores Associados Sociedade Simples LTDA ME (CNPJ:
10.534.756/0001-74) apresentou proposta de preço com valor
de R$ 2.109,00 (Dois mil cento e nove reais). Verificada a
documentação exigida no edital e estando o valor apresentado
dentro da expectativa de preço estimado pela Câmara Municipal
de Cruzeta/RN, a Comissão Permanente de Licitação declara a
empresa ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA (CNPJ:
26.821.582/0001-60), VENCEDORA do certame por apresentar
o menor preço. Os documentos referentes ao envelope nº 02
(Proposta de Preço) foram rubricados pela CPL, sendo
posteriormente anexado aos autos. Fica aberto o prazo de
05(cinco) dias úteis a contar da publicação do resultado na
imprensa oficial conforme dispõe o artigo 109 da lei 8666/93
para interposição de recurso. O resultado somente tornar-se-á
definitivo após, homologação e adjudicação do objeto pela
autoridade competente. Nada mais havendo a tratar, a
Presidente da Comissão Permanente de Licitação deu os
trabalhos por encerrados, lavrando a presentes ata que, após
lida e achada conforme, segue assinada pelo(a) pelos Membros
da Comissão Permanente de Licitação.
PELA CPL: _
Mauricéa Monteiro de M. Almeida
Presidente

*Republicado por incorreção de erro material.
Publicado por:
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZETA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ATA DA REUNIAO DE ABERTURA E JULGAMENTO DO
ENVELOPE DE N 02 - PROPOSTA DE PREÇO - TP 001/2019
- PROCESSO 014/2019
Aos 12 (doze) dias do mês de Setembro de 2019, às 10:00
horas, reuniram-se na sala de licitações, nas dependências da
Câmara Municipal de Cruzeta/RN, os membros da CPL
designados pela Portaria nº 42, de 25 de julho de 2019 para
abertura do envelope nº 02 (Proposta de Preço) da empresa S
& L Contadores Associados Sociedade Simples LTDA ME
(CNPJ: 10.534.756/0001-74) em obediência ao Mandado de
Segurança, emitido pela Vara Única da Comarca de Cruzeta,
referente ao processo licitatório supracitado, cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA
TÉCNICA RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE
CRUZETA/RN. DOS FATOS: Aos 11 (onze) dias do mês de
julho de 2019 reuniram-se os membros da CPL em sessão
pública para recebimento e julgamento dos documentos de
habilitação das empresas cadastradas para participar do
referido certame. Depois de analisar os documentos de
habilitação das empresas presentes a CPL resolve INABILITAR
à empresa S & L Contadores Associados Sociedade Simples
LTDA ME (CNPJ: 10.534.756/0001-74) por não atender o item
10.4 “b” do edital, apresentando atestado de capacidade técnica
assinado por pessoa que não detém competência para expedilo e HABILITAR a empresa Israel Carlos Dantas Moura (CNPJ:
26.821.582/0001-60) por cumprir todas as exigências
constantes no edital. A empresa S & L Contadores Associados
Sociedade Simples LTDA ME (CNPJ: 10.534.756/0001-74)
protocolou recurso tempestivamente solicitando reconsideração
da CPL na decisão que a inabilitou. A CPL analisou o recurso e
encaminhou os autos ao setor jurídico que se manifestou com
parecer favorável a decisão da CPL, mantendo a inabilitação da
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 043/2019, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019
Concede diária ao edil da Câmara Municipal e dá outras
providências.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipueira/RN, no uso de
suas atribuições legais;
CONSIDERANDO, que o princípio constitucional da eficiência é
um dever de toda entidade pública;
CONSIDERANDO, a necessidade de se fazer diligências para
desempenhar serviços externos para o bom funcionamento
desta Augusta Casa;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao edil da Câmara Municipal, João Alberto de
Morais Filho, 01 (uma) diária no valor total de R$ 400,00 para
custear despesas alimentação e deslocamento urbano, durante
sua permanência na cidade de Natal no dia 12 de setembro,
onde o mesmo estará na Assembleia Legislativa e na Secretaria
de meio ambiente e recursos hídricos (SEMARH).
Art. 2º Determinar a Secretaria de Finanças desta Augusta
Casa, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira,
para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se, Pague-se.
ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
PRESIDENTE
Publicado por:
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CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 044/2019, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019
Concede diária ao edil da Câmara Municipal e dá outras
providências.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipueira/RN, no uso de
suas atribuições legais;
CONSIDERANDO, que o princípio constitucional da eficiência é
um dever de toda entidade pública;
CONSIDERANDO, a necessidade de se fazer diligências para
desempenhar serviços externos para o bom funcionamento
desta Augusta Casa;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao edil da Câmara Municipal, Victor Hugo
Medeiros Pessoa do Nascimento, 01 (uma) diária no valor total
de R$ 400,00 para custear despesas alimentação e
deslocamento urbano, durante sua permanência na cidade de
Natal no dia 12 de setembro, onde o mesmo estará na
Assembleia Legislativa e na Secretaria de meio ambiente e
recursos hídricos (SEMARH).

Joadi Medeiros de Almeida

Art. 2º Determinar a Secretaria de Finanças desta Augusta
Casa, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira,
para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Membro

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se, Pague-se.

André Felipe Dantas

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS

Membro

PRESIDENTE
Publicado por:
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
RECEBIMENTO CONTRARRAZÕES DO RECURSO
PROCESSO TOMADA DE PREÇO 002.2019
DESPACHO
Venho por meio deste fazer juntada nos autos de apresentação
tempestivamente das contrarrazões no dia 11 de setembro de
2019, apresentado pela empresa GARCIA ENGENHARIA E
SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 27.512.223/0001-94, citada no
Recurdo Administrativo da TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E
CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA e da empresa ARTHUR
MUMES DE FREITAS, no certame Tomada de Preço nº
002.2019, para Contratação de empresa especializada em
serviço de engenharia, para execução de Reforma no prédio da
Câmara Municipal de Extremoz/RN.
Extremoz/RN, 11 de setembro de 2019.
Danilo S. Bezerra
Presidente da Comissão de Licitação
Publicado por:
EDUARDO PORPINO DE LIMA
Código Identificador: 53B830D6

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 045/2019, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019
Concede diária a edil da Câmara Municipal e dá outras
providências.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipueira/RN, no uso de
suas atribuições legais;
CONSIDERANDO, que o princípio constitucional da eficiência é
um dever de toda entidade pública;
CONSIDERANDO, a necessidade de se fazer diligências para
desempenhar serviços externos para o bom funcionamento
desta Augusta Casa;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a edil da Câmara Municipal, Kátia Simone
Macêdo de Medeiros, 01 (uma) diária no valor total de R$
400,00 para custear despesas alimentação e deslocamento
urbano, durante sua permanência na cidade de Natal no dia 12
de setembro, onde a mesma estará na Assembleia Legislativa e
na Secretaria de meio ambiente e recursos hídricos (SEMARH).
Art. 2º Determinar a Secretaria de Finanças desta Augusta
Casa, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira,
para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se, Pague-se.
ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
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PRESIDENTE

PRESIDENTE
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PALÁCIO RODOLFO FERNANDES,

Publicado por:
JOYLE DA SILVA FERNANDES
Código Identificador: 72C1DFC7

Mossoró – RN, 12 de setembro de 2019.
MARIA IZABEL ARAÚJO MONTENEGRO
PRESIDENTE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 105/2019-GP/RH/CMM

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 102/2019-GP/RH/CMM

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 26,
inciso VII, alínea “a” e 31, inciso II, alínea “a” do Regimento
Interno desta Casa Legislativa,

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 26,
inciso VII, alínea “a” e 31, inciso II, alínea “a” do Regimento
Interno desta Casa Legislativa,
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar o senhor LUIZ GUILHERME SOARES CRUZ
do Cargo de Assessor Parlamentar – Técnico-Legislativo - Nível
Médio, lotado no Gabinete do Vereador Sr. ALEXSANDRO
VASCONCELOS VALENTIM.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
retroagindo seus efeitos a 02 de setembro de 2019, revogadas
as disposições em contrário.
Registre-se,
Publique-se,

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear o senhor NIKSON SALES DA SILVA para
ocupar o Cargo de Assessor Parlamentar – Chefe de Gabinete
– Nível Superior, a ser lotado no Gabinete do Vereador Sr.
ALEX MOACIR DE SOUZA PINHEIRO.
Art. 2º- Ao Servidor cabe dedicar-se integralmente ao
expediente matutino, cumprindo uma carga mínima de 20 (vinte)
horas semanais, podendo, ainda, ser convocado para o
desempenho de tarefas em dias não úteis, ou em horário extra,
sempre que o exigir o serviço do gabinete.

PALÁCIO RODOLFO FERNANDES,
Mossoró – RN, 09 de setembro de 2019.
MARIA IZABEL ARAÚJO MONTENEGRO

Publicado por:
JOYLE DA SILVA FERNANDES
Código Identificador: 6681DF72

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar a senhora NERISEUSA BARBOZA DA SILVA
do Cargo de Assessor Parlamentar – Chefe de Gabinete - Nível
Superior, lotada no Gabinete do Vereador Sr. ALEX MOACIR
DE SOUZA PINHEIRO.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
retroagindo seus efeitos a 02 de setembro de 2019, revogadas
as disposições em contrário.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Cumpra-se.
PALÁCIO RODOLFO FERNANDES,
Mossoró – RN, 09 de setembro de 2019.

PRESIDENTE
Publicado por:
JOYLE DA SILVA FERNANDES
Código Identificador: 41F18A13

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 106/2019-GP/RH/CMM
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 26,
inciso VII, alínea “a” e 31, inciso II, alínea “a” do Regimento
Interno desta Casa Legislativa,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a senhora ELIZABETE SANDREANE DA
SILVA MONTENEGRO para ocupar o Cargo de Assessor
Parlamentar – Chefe de Gabinete – Nível Superior, a ser lotada
no Gabinete do Vereador Sr. ALEX MOACIR DE SOUZA
PINHEIRO.
Art. 2º- À Servidora cabe dedicar-se integralmente ao
expediente matutino, cumprindo uma carga mínima de 20 (vinte)
horas semanais, podendo, ainda, ser convocada para o
desempenho de tarefas em dias não úteis, ou em horário extra,
sempre que o exigir o serviço do gabinete.

PALÁCIO RODOLFO FERNANDES,
Mossoró – RN, 09 de setembro de 2019.

Registre-se,

MARIA IZABEL ARAÚJO MONTENEGRO

Publique-se,

PRESIDENTE

Cumpra-se.
PALÁCIO RODOLFO FERNANDES,
Mossoró – RN, 09 de setembro de 2019.
MARIA IZABEL ARAÚJO MONTENEGRO

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 104/2019-GP/RH/CMM

PRESIDENTE
Publicado por:
JOYLE DA SILVA FERNANDES
Código Identificador: 587CDD4A

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 26,
inciso VII, alínea “a” e 31, inciso II, alínea “a” do Regimento
Interno desta Casa Legislativa,

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
retroagindo seus efeitos a 02 de setembro de 2019, revogadas
as disposições em contrário.
Registre-se,
Publique-se,

Art. 2º. São objetivos específicos da Escola do Legislativo de
Olho d’Água do Borges:
I - oferecer aos parlamentares e aos servidores da Câmara
Municipal de Olho d’Água do Borges suporte conceitual e
treinamento para a elaboração de leis e para o exercício das
atividades profissionais das áreas administrativa e legislativa;
II - promover a realização de cursos de ambientação aos novos
vereadores, diretores e assessores parlamentares no início de
cada Legislatura;
III - oferecer aos servidores e aos profissionais terceirizados
conhecimentos básicos para o exercício de funções diversas
dentro do Legislativo e fora dele, quando em atividades voltadas
para o público ao qual servem;
IV - qualificar os servidores nas atividades de suporte técnicoadministrativo ampliando a sua formação em assuntos
legislativos;
V - desenvolver ações de educação para a cidadania, visando a
aproximação da sociedade ao parlamento municipal,
principalmente a comunidade estudantil, como forma de
colaborar com a realização de atividades parlamentares e
políticas;
VI - desenvolver programas e atividades específicas objetivando
a formação e a qualificação de lideranças comunitárias e
políticas;
VII - estimular a pesquisa técnico-acadêmica voltada ao
Legislativo, em cooperação com outras instituições públicas
e/ou privadas;
VIII - planejar e organizar eventos sobre temas de repercussão
na sociedade que contribuam para a educação política e o
aprimoramento da prática legislativa;
IX - integrar e gerenciar convênios, especialmente com o
Senado Federal, com a Câmara dos Deputados; com as
Assembleias Legislativas; com as Câmaras Municipais; com os
Executivos Municipais, estaduais e federais; com as
associações; com as entidades de classe; com os órgãos dos
Poderes da União; com os Tribunais de Contas; com o
Ministério Público; com as universidades; com as faculdades;
com as escolas técnicas e com as escolas de cursos de
qualificação profissional, propiciando, entre outras atividades
conjuntas, a participação de servidores e agentes políticos em
videoconferências, treinamentos a distância e a realização de
cursos de capacitação técnica e de cursos presenciais de
formação acadêmica ou pós acadêmico;
X - manter atividades de cooperação e intercâmbio com o Poder
Legislativo em seus diversos níveis no Brasil, e com instituições
de ensino e de pesquisa, escolas e universidades, propiciando,
entre outras atividades conjuntas, a participação de
parlamentares, servidores e agentes políticos em treinamentos
a distância;

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 107/2019-GP/RH/CMM

XI - ser agente de capacitação de vereadores e servidores de
outras câmaras municipais e instituições, no cumprimento de
compromissos firmados com instituições parceiras;

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 26,
inciso VII, alínea “a” e 31, inciso II, alínea “a” do Regimento
Interno desta Casa Legislativa,

XII - desenvolver as ações do Memorial da Câmara e incentivar
a realização, a elaboração e o desenvolvimento de projetos na
área da história e memória política do Município Olho d’Água do
Borges

RESOLVE:

XIII - manter uma biblioteca legislativa com um banco de
informações e referências bibliográficas (publicações, teses,
monografias, dissertações, entre outros) que tratem de
questões e assuntos atinentes à política e legislação brasileira;

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar a senhora ELIZABETE SANDREANE DA
SILVA MONTENEGRO do Cargo de Assessor Parlamentar –
Técnico Legislativo - Nível Médio, lotada no Gabinete do
Vereador Sr. ALEX MOACIR DE SOUZA PINHEIRO.

RESOLUÇÃO Nº 003/2019.

Art.1º. Fica criada, no âmbito da Câmara Municipal de Olho
d’Água do Borges, a Escola do Legislativa RAIMUNDA
TAVARES DE OLIVEIRA NUNES, com o objetivo de oferecer
suporte conceitual de natureza técnico-administrativa às
atividades legislativas e afins.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
retroagindo seus efeitos a 02 de setembro de 2019, revogadas
as disposições em contrário.

Publicado por:
JOYLE DA SILVA FERNANDES
Código Identificador: 416A4DA6

Faço saber que a Câmara Municipal de Olho d Água do
Borges/RN aprovou, e a Mesa Diretora da Câmara Municipal,
nos termos do art. 17 inciso III alínea “a”, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte:

Registre-se,

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 103/2019-GP/RH/CMM
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 26,
inciso VII, alínea “a” e 31, inciso II, alínea “a” do Regimento
Interno desta Casa Legislativa,

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
RESOLUÇÃO Nº 003/2019.

CRIA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DE OLHO D’ÁGUA DO
BORGES NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO
D’ÁGUA DO BORGES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MARIA IZABEL ARAÚJO MONTENEGRO

PRESIDENTE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DOS BORGES

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
retroagindo seus efeitos a 02 de setembro de 2019, revogadas
as disposições em contrário.

Publique-se,

Cumpra-se.

Publicado por:
JOYLE DA SILVA FERNANDES
Código Identificador: 7327AABF

Art. 1º - Nomear o senhor LUIZ GUILHERME SOARES CRUZ,
para ocupar o cargo de PROCURADOR GERAL (PG), do
quadro de pessoal deste Poder Legislativo.

Cumpra-se.

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

PALÁCIO RODOLFO FERNANDES,

Registre-se,

Mossoró – RN, 09 de setembro de 2019.

Publique-se,

MARIA IZABEL ARAÚJO MONTENEGRO

Cumpra-se.

XIV - informar e capacitar a comunidade em temas afins às
atividades institucionais do Poder Legislativo;
XV - desenvolver ações motivacionais, por meio de palestras,
atividades e políticas de relações humanas;
XVI - desenvolver atividades de treinamento, capacitação e de
ambientação organizacional dos servidores em estágio
probatório;
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XVII - desenvolver ações de preparo e programas de
aposentadoria dos servidores;

artigo, serão semanais, realizando-se às sextas-feiras, com
início às 17:00 (dezessete) horas, com tolerância de 15 (quinze)
minutos.

XVIII - promover a valorização humana dos servidores,
proporcionando bem-estar e qualidade de vida, por meio de
ações e atividades.

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

Art. 3º A Escola do Legislativo Municipal Maria de Fátima Leite é
diretamente subordinada à Mesa Diretora da Câmara Municipal
de Olho d Água do Borges.

Olho d’Água do Borges/RN, em 12 de setembro de 2019.

Parágrafo único - A Escola do Legislativo terá autonomia
organizativa, pedagógica e didática no planejamento, na
execução e na avaliação de seus programas e atividades.

Jéssica Leite Queiroga Sales Jaime Fernandes Júnior

Art. 4º A Escola do Legislativo de Olho d’Água do Borges tem a
seguinte estrutura organizacional:

Pedro de Paiva Chaves

Publicado por:
ISAAC ERASMO DE ARAUJO
Código Identificador: 74DC7A4A

III - Coordenação Pedagógica e de Projetos;

§ 1º As funções administrativas, conforme estrutura
organizacional proposta no caput deste artigo, serão
desenvolvidas em regime de colaboração, respectivamente
pelos seguintes agentes:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÚ

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 019/2019/GP

I - Presidência: pelo Presidente da Câmara Municipal;
II - Direção: por servidor da Câmara Municipal designado pelo
Presidente;
III - Coordenação Pedagógica e de Projetos: por servidor da
Câmara Municipal designado pelo Presidente;
IV - Conselho Geral: por um membro da Mesa Diretora do
Legislativo, designado pelo Presidente; pelo Diretor Jurídico;
pelo Diretor Administrativo, pelo Assessor Legislativo e pelo
Diretor da Escola do Legislativo.
§ 2º O projeto pedagógico da Escola do Legislativo de Olho
d’Água do Borges será executado com o apoio da Associação
Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas – ABEL.
Art. 5º - As funções e atividades administrativas de que trata
esta Resolução são consideradas de relevante interesse público
e não serão remuneradas.
Art. 6º A Mesa Diretora, no prazo de sessenta dias, instituirá o
Regimento Interno da Escola do Legislativo de Olho d’Água do
Borges.
Art. 7º - A Escola do Legislativo de Olho d’Água do Borges
integrará a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e
de Contas – ABEL e as redes das escolas dos Legislativos do
Estado do Rio Grande do Norte
Art. 8º - Para atender as despesas decorrentes desta Resolução
serão usados recursos próprios do orçamento vigente,
suplementados se necessário.
Art. 9º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Câmara Municipal de Olho d Água do Borges/RN, em 11 de
setembro de 2019.

tecnológica que visem ao registro, acompanhamento,
fiscalização e controle de procedimentos relativos a educação;
V - Contribuir para a conscientização da população, sobre a
importância da valorização da educação;
VI - Organizar debates, simpósios, seminários e outros eventos
atinentes à sua temática, visando avançar na defesa da
educação;
VII - Elaborar uma carta de princípios que vise o fortalecimento
da educação, a ser difundida a sociedade Santacruzense e;
VIII – Discutir e propor legislação, normas e procedimentos
sobre o tema, respeitando os princípios constitucionais.

Presidente 1º Secretário

II - Direção;

IV - Conselho Geral.

Rio Grande do Norte, 13 de Setembro de 2019

__

2º Secretário

I - Presidência;

Ano IV | Nº 0718

A Mesa Diretora desta Câmara Municipal de Paraú/RN, na
pessoa de seu Presidente, usando das suas atribuições legais,
regimentais, constitucionais e ainda em razão da relevante
solicitação formulada e da necessidade que se faz,
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica autorizado o uso das dependências desta Câmara
Municipal de Paraú na data de 10 de Setembro de 2019, das
08:00 às 17:00 horas de conformidade com o requerimento em
anexo e para fins de atendimento especificamente oftalmológico
ao público.
Art. 2º - Os respectivos atendimentos ocorrerão em recinto
determinado, não acarretando qualquer ônus para este poder
legislativo podendo contar voluntariamente com a
disponibilidade e participação dos servidores desta Casa
Legislativa no sentido de apoio e funcionalidade do evento.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a partir de 10 de Setembro de
2019.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se!

Art. 3º A Frente Parlamentar em defesa da EDUCAÇÃO será
composta por Vereadores da Câmara Municipal de Santa
Cruz/RN, que disporá de um prazo de 30 dias, após sua
publicação, para aderirem voluntariamente, e será aberta a
todos os partidos nela representados.
Parágrafo Único – O parlamentar que desejar integrar esta
Frente Parlamentar deve comunicar, respeitando o CAPUT
deste artigo, a Direção Geral da casa que tomará nota.
Art. 4º Os trabalhos da Frente em defesa da EDUCAÇÃO serão
coordenados por um Presidente e um relator, escolhidos
mediante aprovação da maioria absoluta de seus aderentes.
Art. 5º As reuniões da Frente Parlamentar em defesa da
EDUCAÇÃO será realizadas periodicamente, nas datas e nos
locais estabelecidos por seus integrantes.
§ 1º As reuniões de que trata o "caput" deste artigo serão
abertas e poderão contar com a participação de entidades
representativas do segmento, organizações não
governamentais e outros representantes da sociedade civil
organizada e sociedade em geral.
§ 2º Para possibilitar a mais ampla participação da sociedade, a
Frente Parlamentar em defesa da EDUCAÇÃO utilizará todas
as formas disponíveis de publicidade de seus trabalhos.
Art. 6º Serão produzidos relatórios das atividades da Frente
Parlamentar ora criada, com sumário das conclusões das
reuniões, seminários, simpósios e encontros, para divulgação
ampla na sociedade. Estes documentos deverão ser arquivados
nos anais da casa, conforme normas internas e controles
internos.
Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta resolução
correrão por conta das dotações orçamentárias deste poder,
suplementadas se necessário.
Art. 8º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Paraú/RN, 11 de Setembro de 2019.

Sala das Sessões da Cícero Pinto de Souza, 04 de junho de
2019.

Durval Ribeiro da Silva Filho

Paulo César Gomes de Morais

Presidente-CMP

João Victor de Carvalho

CPF:070.035.684-90

Tarcísio Felix dos Santos
Publicado por:
DURVAL RIBEIRO DA SILVA FILHO
Código Identificador: 45FE78CE

Jackson Renê Gomes de Assunção
Vereadores Autores
Santa Cruz, 12 de Setembro de 2019.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

MESA DIRETORA

FÁBIO RODRIGUES DIAS

Jessica Leite Queiroga Sales
Presidente
Presidente

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
RESOLUÇÃO Nº 002/2019

Abel Vilmar de Araújo

Publicado por:
JOãO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO
Código Identificador: 3FC12967

Dispõe sobre a Instituição da Frente Parlamentar em Defesa da
EDUCAÇÃO, e dá outras providências.

Vice-presidente
Jaime Fernandes Júnior
1º Secretário
Pedro de Paiva Chaves
2º Secretário
Publicado por:
ISAAC ERASMO DE ARAUJO
Código Identificador: 6D33D863

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
RESOLUÇÃO Nº 002/2019.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA CRUZ,
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso da atribuição
que lhe confere o Regimento Interno, faz saber que o Plenário
aprovou e ela promulga a seguinte Resolução:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Art. 1º Fica instituída, com sede na Câmara Municipal de
Vereadores de Santa Cruz/RN, a Frente Parlamentar em defesa
da EDUCAÇÃO.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO OESTE
PORTARIA Nº 019/2019

§ 1º Esta Frente Parlamentar é criada em caráter temporário e
se extinguirá com o término desta Legislatura, ou antes, caso
perca o seu objeto.
§ 2º A Frente Parlamentar ora criada manterá relações com
outras frentes parlamentares similares, caso existam.

Faço saber que a Câmara Municipal de Olho d Água do
Borges/RN aprovou, e a Mesa Diretora da Câmara Municipal,
nos termos do art. 17 inciso III alínea “a”, do Regimento Interno,
promulga a seguinte:

Art. 2º Compete à Frente Parlamentar em defesa da
EDUCAÇÃO, sem prejuízo de outras atribuições decorrentes de
sua natureza institucional, realizar estudos e debates e tomar
providências no sentido de:

RESOLUÇÃO Nº 002/2019.

I – Fiscalizar a aplicação de políticas públicas para a educação
no âmbito do município de Santa Cruz/RN, seja do ensino
básico, médio ou superior, desenvolvido nesta municipalidade,
através das entidades de ensino sediadas em Santa Cruz/RN;

ALTERA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 71,
DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
OLHO D’ÁGUA DO BORGES/RN.
A CÂMARA MUNICIPAL de Olho d’Água do Borges aprovou e a
Mesa Diretora da Câmara Municipal PROMULGA a presente
Resolução:

II - Acompanhar políticas públicas que visem à ampliação da
defesa da educação, seja do ensino municipal, seja do ensino
estadual ou superior das entidades sediadas no município de
Santa Cruz/RN;

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
FRANCISCO DO OESTE/RN, no exercício de suas funções e
usos das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
do Município e Legislação Municipal específica:
RESOLVE:
Artigo 1º: Conceder ao Senhor Vereador/Presidente
VALDICELIO VITERBO LOBO, 01 (uma) diária no valor unitário
de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), referentes a despesas
decorrentes de viagem deste município para Natal, a fim de
resolver assuntos pertinentes à Câmara Municipal na
Federação das Câmaras do Estado do Rio Grande do Norte
(FECAM) no dia 12 de Setembro de 2019.
Artigo 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
com efeitos retroativos a 11 de Setembro de 2019, revogandose as disposições em contrário.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Art. 71 (...)

III - Sugerir, discutir e acompanhar proposituras, bem como
analisar e manifestar-se sobre propostas, ações e sugestões
legislativas, apresentadas por parlamentares, executivo
municipal, associações, órgãos de classe e/ou de entidades
organizadas da sociedade civil, fundações e autarquias voltadas
para a educação;

Parágrafo Único - As sessões a que se fere o caput deste

IV - Sugerir a implantação de processos de inovação

Presidente

Art. 1º. Altera a redação do Parágrafo Único, do Art. 71, do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Olho D’água do
Borges/RN, que terá a seguinte redação:

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE, em
12 de Setembro de 2019.
VALDICÉLIO VITERBO LOBO
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Publicado por:
LORENA PRISCILA FERREIRA MOURA'
Código Identificador: 609AABCD

Objeto........................: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
DA CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN
Contratado.................: F JAILTON ALEIXO DE LUNA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

Fundamento Legal...: art. 24, inciso II , da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2019

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de
Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO
ALVES, PRESIDENTE.

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de SÃO PAULO
DO POTENGI, considerando tudo o que consta do Processo
Administrativo de Dispensa de Licitação nº DISP - 018/2019,
vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação,
amparada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores, visando a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.,
pelo valor de R$ 4.153,08 (quatro mil, cento e cinquenta e três
reais e oito centavos).
Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar
ao Exmo(a). Sr(a). DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES,
PRESIDENTE, da presente declaração, para que proceda, se
de acordo, a devida ratificação.
SÃO PAULO DO POTENGI - RN, 11 de Setembro de 2019
BRUNO MAKSON DA SILVA LOPES
Comissão de Licitação
Presidente
Publicado por:
DIOGO JOSé DE ARAúJO ALVES
Código Identificador: 746DD6B2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2019

SÃO PAULO DO POTENGI - RN,
BRUNO MAKSON DA SILVA LOPES

Fundamento Legal...: art. 24, inciso II , da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de
Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO
ALVES, PRESIDENTE.
SÃO PAULO DO POTENGI - RN,
BRUNO MAKSON DA SILVA LOPES

Presidente
Publicado por:
DIOGO JOSé DE ARAúJO ALVES
Código Identificador: 6F3CF015

Serra de São Bento - RN, 12 de Setembro de 2019.
Publicado por:
DIOGO JOSé DE ARAúJO ALVES
Código Identificador: 608D5C76

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art.
24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas
atualizações posteriores e em consonância com o parecer
jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) F
JAILTON ALEIXO DE LUNA, referente à AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO
POTENGI-RN..
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das
Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). BRUNO MAKSON
DA SILVA LOPES, Presidente da Comissão de Licitação,
determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES
PRESIDENTE

SÃO PAULO DO POTENGI - RN, 11 de Setembro de 2019
BRUNO MAKSON DA SILVA LOPES
Comissão de Licitação
Presidente
Publicado por:
DIOGO JOSé DE ARAúJO ALVES
Código Identificador: 6C1B2E48

GABINETE DO PRESIDENTE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
019/2019
RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art.
24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas
atualizações posteriores e em consonância com o parecer
jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) F
JAILTON ALEIXO DE LUNA, referente à AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO
DOS SERVIÇOS DA CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DO POTENGI-RN.

A Comissão de Licitação do Município de SÃO PAULO DO
POTENGI, através do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO DO POTENGI, em cumprimento à ratificação procedida
pelo(a) Sr(a) DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES,
PRESIDENTE, faz publicar o extrato resumido do processo de
dispensa de licitação a seguir:

Publicado por:
MARIA CLARICE DANTAS DE MELO
Código Identificador: 5357749A

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 01100919 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 00018-2019
A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Serra de São
Bento – RN, através do presidente FERNANDO ALBINO, em
cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. JOSE SERGIO
DO CARMO DIAS, Presidente da Câmara Municipal, faz
publicar o extrato resumido do processo de dispensa de
licitação a seguir:
Objeto: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para
confecção de camisas do tipo gola polo, destinadas aos
funcionários da Câmara Municipal de Serra de São Bento –RN.
Contratado:GUILHERME GOUVEIA PESSOA – CPF Nº
702.464.474-51

Valor Total: R$: 315,00 (Trezentos e Quinze Reais)
Fundamento Legal:art. 24, inciso II , da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
*Este aviso ficará fixado no mural desta Casa Legislativa por no
mínimo 30 (trinta) dias a partir desta data.
Serra de São Bento - RN, 12 de Setembro de 2019.
FERNANDO ALBINO
Presidente da Comissão de Licitação
Publicado por:
MARIA CLARICE DANTAS DE MELO
Código Identificador: 6E5D5008

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SÃO PAULO DO POTENGI - RN, 11 de Setembro de 2019
DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES

GABINETE DA PRESIDENCIA
OFICIO 001/2019 -GAB/VEREADOR
Severiano Melo 11 de Setembro de 2019

Publicado por:
DIOGO JOSé DE ARAúJO ALVES
Código Identificador: 608332A0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO
GABINETE DO PRESIDENTE - EXTRATO DE DISTRATO AO
CONTRATO 00012-2019 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
00015-2019, ASSINADO EM 12 DE JUNHO DE 2019.
PARTES: CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA
DE SÃO BENTO – INSCRITO NO CNPJ DE Nº
09.390.022/0001-80 e a CONTRATADA: MARIA FRANCISCA
DE OLIVEIRA - CNPJ N. 16.099.915/0001-36, O presente
distrato tem por objeto a rescisão por mútuo acordo entre as
partes, cujo objeto é FORNECIMENTO MATERIAIS DE
EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DE
SÃO BENTO-RN, PARA O EXERCICIO DE 2019..Fundamento
legal – Art. 79 – inciso II da lei 8.666/93.
Serra de São Bento – RN – 02 de Setembro de 2019.

Exmo. Sr. Rosemberg Monteiro Presidente da Câmara
Assunto: Pedido de Licença para Assuntos Particulares
Excelentíssimo Presidente,
De conformidade com o que preconiza o Art. 239. Inciso III. do
regimento interno da Câmara Municipal, serve o presente para
comunica-lo que necessito afastar-me da vereança, para tratar
de assuntos particulares. pelo período de 10 ( Dez ) dias a partir
da presente data.
Uma vez deferida a licença, requer que se dê a chamada do
respectivo suplente do Partido Progressista - PP, conforme
estipula o regimento interno desta casa e a lei Eleitoral de nosso
pais.
Atenciosamente.
Danilo de Macedo Costa
(Danilo Mimoso) Vereador- PSD
Publicado por:
FRANCISCA ATUANA DE PAIVA MELO
Código Identificador: 5B4C1A8A

JOSE SERGIO DO CARMO DIAS
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

Vereador Presidente
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2019

Presidente da Câmara de Vereadores

Valor Unitário: R$: 35,00 (Trinta e Cinco Reais) a unidade.
Publicado por:
DIOGO JOSé DE ARAúJO ALVES
Código Identificador: 68912235

PRESIDENTE

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar
ao Exmo(a). Sr(a). DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES,
PRESIDENTE, da presente declaração, para que proceda, se
de acordo, a devida ratificação.

JOSE SERGIO DO CARMO DIAS

GABINETE DO PRESIDENTE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
018/2019

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2019
A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de SÃO PAULO
DO POTENGI, considerando tudo o que consta do Processo
Administrativo de Dispensa de Licitação nº DISP - 019/2019,
vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação,
amparada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores, visando a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS DA CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO
POTENGI-RN, pelo valor de R$ 1.447,55 (um mil, quatrocentos
e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das
Licitações, o Despacho do Sr. FERNANDO ALBINO, Presidente
da Comissão de Licitação, determinando que se proceda à
publicação do devido extrato.

Presidente

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das
Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). BRUNO MAKSON
DA SILVA LOPES, Presidente da Comissão de Licitação,
determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Comissão de Licitação

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art.
24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas
atualizações posteriores e em consonância com o parecer
jurídico acostado aos autos, para a contratação de pessoa
física: GUILHERME GOUVEIA PESSOA– CPF Nº
702.464.474-51, referente à Contratação de Pessoa Física ou
Jurídica para confecção de camisas do tipo gola polo,
destinadas aos funcionários da Câmara Municipal de Serra de
São Bento -RN, VALOR TOTAL R$: 315,00 (Trezentos e
Quinze Reais).

*Este aviso ficará fixado no mural desta Casa Legislativa por no
mínimo 30 (trinta) dias a partir desta data.

Objeto........................: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.
Contratado.................: F JAILTON ALEIXO DE LUNA

Rio Grande do Norte, 13 de Setembro de 2019

Comissão de Licitação

SÃO PAULO DO POTENGI - RN, 11 de Setembro de 2019
A Comissão de Licitação do Município de SÃO PAULO DO
POTENGI, através do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO DO POTENGI, em cumprimento à ratificação procedida
pelo(a) Sr(a) DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES,
PRESIDENTE, faz publicar o extrato resumido do processo de
dispensa de licitação a seguir:
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Publicado por:
MARIA CLARICE DANTAS DE MELO
Código Identificador: 40539B5A

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
01100919 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00018-2019

GABINETE DA PRESIDENCIA
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA
Nº 011/2019
Processo Administrativo nº 201.900.023
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Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no Art.
24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93, bem como no Parecer
Jurídico, AUTORIZO E RATIFICO a dispensa de licitação para
contratação da empresa COMERCIAL DUNNAS LTDA, inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 17.320.267/0001-69, que consistirá na
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA
ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
TIBAU DO SUL/RN, no importe global de R$ 12.931,99 (doze
mil, novecentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos),
mediante contratação direta.
Tibau do Sul/RN, em 12 de agosto de 2019.
ANTÔNIO HENRIQUE LOPES RODRIGUES
Presidente
Publicado por:
KELLURYKA ANNITA MARQUEZ BEZERRA
Código Identificador: 582EFE5B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TOUROS

GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA
PROCESSO Nº: 120900001

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
20/2019

Maria Clésia Soares Pereira - Presidente da CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
20/2019
RECONHEÇO a Dispensa de licitação, fundamentada no art.
24, inciso II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
atualizações, em consonância com o Termo de Dispensa de
Licitação emitido em 11/09/2019 pela Sra. Maria Clésia Soares
Pereira, Presidente da Comissão de Licitação, para contratação
da pessoa jurídica de FRIO MÁXIMO REFRIGERAÇÃO E
CLIMATIZAÇÃO LTDA, CNPJ nº 07.986.555/0001-01, com
endereço comercial na Avenida Senador Dinarte Mariz, 732,
bairro São Benedito, CEP 59.900-000 – Pau dos Ferros/RN, no
valor total de R$ 1.750,00 (mil e setecentos e cinquenta reais)
referente a prestação de serviços de instalação e manutenção
corretiva de aparelhos condicionadores de ar tipo split da
Câmara Municipal de Viçosa – RN, conforme Termo de
Referência.
RATIFICO, conforme previsto no art. 26 da Lei 8.666/93, o
despacho da Sra. Maria Clésia Soares Pereira, Presidente da
Comissão de Licitações, determinando que se proceda a
publicação do devido extrato.

Publicado por:
FRANCISCO FABIO DE FREITAS SOUZA
Código Identificador: 3D49CA96

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2019

OBJETO:Comparecer ao ITEP/RN para levar 40 cédulas de
identidades para ser finalizadas na instituição, que sera
filigranar e plastificar.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2019

O fundamento legal para concessão da diária em tela
apresenta-se de acordo com o que preceitua o RESOLUÇÃO Nº
001/2013, COM REDAÇÃO MODIFICADA PELA RESOLUÇÃO
001/2014 e a 011/2016 de 09/06/2016 do TCE/RN.

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de
Viçosa/RN, em cumprimento à ratificação procedida pelo Exmo.
Sr. Manoel Gilberto Lopes, Presidente do Legislativo Municipal,
faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de
licitação a seguir:

Extrato de Dispensa de Licitação

PUBLICADO EM MURAL MUNICIPAL

SECRETARIA GERAL
Publicado por:
EDINEIDE MARTINS DOS SANTOS SILVA
Código Identificador: 573C3C83

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2019
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2019
A Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de
Viçosa/RN, consoante autorização do Presidente da Casa, o Sr.
Manoel Gilberto Lopes, vem declarar a Dispensa de Licitação nº
20/2019, para execução dos serviços de instalação e
manutenção corretiva de aparelhos condicionadores de ar tipo
split da Câmara Municipal de Viçosa – RN, conforme Termo de
Referência.
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

QUANTIDADE DE DIÁRIA: meia diária

EDINEIDE M DOS SANTOS SILVA

Publicado por:
FRANCISCO FABIO DE FREITAS SOUZA
Código Identificador: 3E9050A5

Viçosa/RN, 12 de setembro de 2019.

BENEFICIADO: EDILENE CÂNDIDO DE LIMA OLIVEIRA

Em 12 de setembro de 2019

Senhor Exmo. Sr. Manoel Gilberto Lopes, Presidente da
Câmara Municipal de Viçosa/RN.
Viçosa/RN, 12 de setembro de 2019.

Manoel Gilberto Lopes - Presidente da Câmara Municipal

DESTINOS / PERÍODO: TOUROS/RN - NATAL/RN, no período
de 13/09/2019 a 13/09/2019

Rio Grande do Norte, 13 de Setembro de 2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2019

CONCEDENTE: CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

VALOR TOTAL: R$ 100,00 (CEM REAIS)
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OBJETO: Contratação de prestação de serviços de instalação e
manutenção corretiva de aparelhos condicionadores de ar tipo
split da Câmara Municipal de Viçosa – RN, conforme Termo de
Referência.
CONTRATADO: FRIO MÁXIMO REFRIGERAÇÃO E
CLIMATIZAÇÃO LTDA, CNPJ nº 07.986.555/0001-01, com
endereço comercial na Avenida Senador Dinarte Mariz, 732,
bairro São Benedito, CEP 59.900-000 – Pau dos Ferros/RN, no
valor total de R$ 1.750,00 (mil e setecentos e cinquenta reais).

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no
art. 24, inciso II, da Lei Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993
e suas alterações, que permitem tal procedimento.
“Art.24 (...), II - para outros serviços e compras de valor até 10%
(dez por cento)do limite previsto na alínea "a", do inciso II do
artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei,
desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço,
compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de
uma só vez.” (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998).
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
O presente Processo Administrativo visa a contratação da
prestação de serviços de instalação e manutenção corretiva de
aparelhos condicionadores de ar tipo split da Câmara Municipal
de Viçosa – RN, com fulcro no Art. 24, inciso II, da Lei nº
8.666/93, em obediência ao princípio da continuidade e
eficiência do serviço público, que por sua vez, viabiliza a
referida contratação dentro das exigências requeridas por este
dispositivo.
JUSTIFICATIVA DO PREÇO
Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada
com a pessoa jurídica de FRIO MÁXIMO REFRIGERAÇÃO E
CLIMATIZAÇÃO LTDA, CNPJ nº 07.986.555/0001-01, com
endereço comercial na Avenida Senador Dinarte Mariz, 732,
bairro São Benedito, CEP 59.900-000 – Pau dos Ferros/RN, no
valor total de R$ 1.750,00 (mil e setecentos e cinquenta reais),
por ter apresentado a proposta mais vantajosa decorrente de
prévia pesquisa de mercado, feita junto a prestadores de
serviços do ramo.
Viçosa/RN, 11 de setembro de 2019.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações.

Maria Clésia Soares Pereira - Presidente da CPL

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão
Permanente de Licitação e ratificada pelo Excelentíssimo

Publicado por:
FRANCISCO FABIO DE FREITAS SOUZA
Código Identificador: 7385ED39

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 31050001/2019
Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado A CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ/MF n. 08.546.178/0001-44, com sede na Rua do Horto
Florestal, 506, Centro, CEP: 59.695-000, Baraúna/RN neste ato representado por seu Presidente, o Sr. MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA, portador da Cédula de Identidade nº 275259213-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 163.119.528-07, brasileiro, casado, professor, residente e domiciliado na Rua Conceição Coelho, 135, Centro, Baraúna/RN, doravante denominada GERENCIADORA DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS(ARP) e de outro lado a empresa 2G EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 19.802.247/0001-50, com sede na cidade de
Baraúna/RN, na Rua José Vitalino, Nº 10, loja 01, Centro, neste ato representada pelo Sr. Francisco Ildenir da Silva Santos, CPF nº 049.571.374-04, doravante denominado BENEFICIÁRIO DA ARP
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019, RESOLVEM REGISTRAR OS PREÇOS, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei Federal nº
10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO AO EVENTUAL
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN., cujas especificações, preço(s),
quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.
Art. 2º. Integra apresente ARP, a Câmara Municipal de Baraúna, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:
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, 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; e
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.
Art. 4º. 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) O Prazo de entrega do objeto licitado é de no máximo 3 (três) dias úteis a contar da data do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra. Não havendo indicação expressa será considerado
como o prazo de entrega o mencionado neste subitem.
c) Os fornecimentos deverão ser iniciados a partir do recebimento da ordem de compra, obedecendo as especificações que constam no termo de referência;
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d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e FISCAL DE CONTRATO referentes às condições firmadas na presente ARP;
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na
presente ARP;
h) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos fornecimentos executados, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
i) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
j) Obedecer as especificações previstas no termo de referência do edital.
Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará a partir de 19 de agosto de 2019 por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação de
fornecer o(s) produto(s).
Parágrafo único. Caso o prestador 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.
Art. 6°. O preço, a quantidade, o(s) produto(s), o fornecedor e as especificações registradas nesta ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UNID

QTD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MOUSE GAMER WARRIOR - 8200 DPI
MOUSE GAMER WARRIOR - 4000 DPI MACRO
MOUSE OPTICO MOBILE - 1850 WIRELESS USB
TECLADO - SLIM USB
TECLADO - MULTIMIDIA USB
CABO DE FORÇA NOVO
PEN DRIVE 16GB - PRETO
CAIXA DE SOM – 20W RMS
HD P/ PC – MQ01ABF50
MONITOR 20” LED HDMI
GRAVADOR DE DVD SUPER
ADAPTADOR WIRELESS USB
GABINETE S/FONTE
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
PLACA MÃE DDR3
MEMORIA DDR3 – 4GB
MEMORIA DDR2 – 4GB
MEMORIA DDR3 – 8GB

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

15
15
15
20
10
20
50
15
15
15
15
15
15
20
15
15
15
15

PREÇO
UNIT R$
68,00
78,00
16,80
21,40
28,00
5,00
20,00
217,50
285,00
309,00
140,00
29,90
88,90
50,00
389,00
150,00
168,00
305,00

PREÇO
TOTAL R$
1.020,00
1.170,00
252,00
428,00
280,00
100,00
1.000,00
3.262,50
4.275,00
4.635,00
2.100,00
448,50
1.333,50
1.000,00
5.835,00
2.250,00
2.520,00
4.575,00

Art. 7º. O pagamento será efetuado através da Tesouraria, por meio de crédito em conta bancária do Fornecedor ou cheque nominal, após a entrega da documentação fiscal, devidamente conferida(s) e
atestada(s) pelo setor responsável, desde que a contratada:
a) Tenha entregue ao Setor requisitante, por ocasião da entrega do produto, a documentação fiscal equivalente. Tratando-se de nota fiscal eletrônica, o fornecedor deverá tê-la encaminhado por meio
eletrônico ao Setor de Compras da Câmara Municipal de Baraúna, responsável pela manutenção da guarda dos mesmos em arquivo específico;
b) Tenha entregue ao Setor requisitante, por ocasião da entrega do material/serviço, as Certidões de regularidade, junto ao, FGTS, Fazenda Federal (DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, RECEITA FEDERAL E
INSS – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS), Fazenda Estadual e Fazenda Municipal e de regularidade junto à dívida ativa do Estado e trabalhista, essenciais a liquidação, com vigência no ato da
emissão da nota fiscal;
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.
Art. 8°. 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.
Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, em imprensa oficial.
Parágrafo único. Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, durante sua vigência, na imprensa oficial do ÓRGÃO GERENCIADOR
(http://sistemascactus.com.br/fecamrn/diariooficial/).
Art. 10. 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.
Art. 11. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá às seguintes condições:
a) Deverão ser fornecidos o(s) produto(s) de acordo com as necessidades da Administração Municipal, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra, nos quantitativos
desejados;
b) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da Contratada.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
12.01 – O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
12.02 – Não serão aceitos produtos em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta.
12.03 – Por ocasião da entrega, o Fornecedor deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão do órgão gerenciador responsável pelo
recebimento.
12.04 – Entregue o objeto desta licitação, a Câmara deverá recebê-lo:
a) Por servidor ou comissão responsável, desde que:
a.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
a.2 – o prazo de garantia/validade esteja conforme o termo de referência e a proposta;
a.3 – a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento;
a.4 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
a.5 – o objeto esteja adequado para utilização.
12.05 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o seu recebimento definitivo e a entrega das Certidões relacionadas no art. 7º, b. É importante, ainda:
a) observar, atentamente, o preenchimento das notas fiscais, objetivando evitar a emissão de ERRATAS, as quais não podem alterar campos fiscais. Como as notas fiscais eletrônicas tem prazo de
correção curto, caso haja erros nos preenchimentos, poderão existir situações que precisarão de cancelamento da nota fiscal.
12.06 – Constatada irregularidades no registro de preço, esta Seção Câmara poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
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b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
12.07 – 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 exarada pela
Administração.
Art. 13. 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:
1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não prejudiquem o andamento das
atividades normais da contratante;
2. Multa de:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em caso de atraso no fornecimento do(s) produto(s), limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a
critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nesta hipótese, inexecução parcial total da obrigação assumida;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea “a” do subitem 13..2, caracterizando inexecução parcial da
obrigação assumida;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato;
c1) O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, após a aplicação da penalidade prevista na alínea “b” deste subitem, configurará inexecução total do contrato;
d) 1% sobre o valor da garantia, por dia de atraso, quando da entrega da mesma;
13.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Baraúna/RN, por prazo de até 02 (dois) anos;
13.4. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou
municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.
13.5. Impedimento de licitar e contratar com o Munícipio e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
13.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
13.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
13.8. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em
razão do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
13.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla
defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
13.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
13.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Câmara Municipal, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
13.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
13.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
13.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
13.15. A Administração poderá ainda, aplicar à licitante vencedora, quaisquer outras penalidades previstas em lei ou no edital e em seus anexos;
13.16. Na execução do contrato, cabem recurso, representação ou pedido de reconsideração contra os atos da Administração, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93, na forma constante do art.
109 da referida lei.
Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) 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”, “c” e “d”, sucessivamente;
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas na
alínea “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas na alínea “d”.
Parágrafo Segundo – 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.
Parágrafo Terceiro – 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.
Parágrafo Quarto – A sanção de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderá ser aplicada à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
Art. 14. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive
retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
Art. 15. O Fornecedor terá seu registro cancelado:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP;
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manter as condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – 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 GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.
Parágrafo Primeiro – 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.
Parágrafo Segundo – O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do
Presidente da Câmara Municipal de Baraúna/RN.
Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Baraúna/RN, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo BENEFICIÁRIO.
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Baraúna/RN, 19 de agosto de 2019.
CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN
MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA
Presidente da Câmara Municipal de Baraúna/RN
ÓRGÃO GERENCIADOR DA ARP

2G EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
FRANCISCO ILDENIR DA SILVA SANTOS
Representante Legal
BENEFICIÁRIO DA ARP
Publicado por:
MAGALI PEREIRA DE AQUINO
Código Identificador: 69F3E2D9

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE CONTRATO Nº 001/2019 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 31050001/2019
Pelo presente contrato celebram de um lado A CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ/MF n. 08.546.178/0001-44, com sede na Rua do Horto Florestal, 506,
Centro, CEP: 59.695-000, Baraúna/RN neste ato representado por seu Presidente, o Sr. MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA, portador da Cédula de Identidade nº 275259213-SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob o nº 163.119.528-07, brasileiro, casado, professor, residente e domiciliado na Rua Conceição Coelho, 135, Centro, Baraúna/RN, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa
2G EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 19.802.247/0001-50, com sede na cidade de Baraúna/RN, na Rua José Vitalino, Nº 10, loja 01, Centro, neste ato
representada pelo Sr. Francisco Ildenir da Silva Santos, CPF nº 049.571.374-04, doravante denominada CONTRATADA, RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE CONTRATO ORIUNDO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto ao eventual fornecimento de equipamento/material de informática em atendimento às necessidades da Câmara Municipal de Baraúna/RN, conforme
especificações do Anexo I – Termo de Referência, indicados na tabela abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UNID

QTD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MOUSE GAMER WARRIOR - 8200 DPI
MOUSE GAMER WARRIOR - 4000 DPI MACRO
MOUSE OPTICO MOBILE - 1850 WIRELESS USB
TECLADO - SLIM USB
TECLADO - MULTIMIDIA USB
CABO DE FORÇA NOVO
PEN DRIVE 16GB - PRETO
CAIXA DE SOM – 20W RMS
HD P/ PC – MQ01ABF50
MONITOR 20” LED HDMI
GRAVADOR DE DVD SUPER
ADAPTADOR WIRELESS USB
GABINETE S/FONTE
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
PLACA MÃE DDR3
MEMORIA DDR3 – 4GB
MEMORIA DDR2 – 4GB
MEMORIA DDR3 – 8GB

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

15
15
15
20
10
20
50
15
15
15
15
15
15
20
15
15
15
15

PREÇO
UNIT R$
68,00
78,00
16,80
21,40
28,00
5,00
20,00
217,50
285,00
309,00
140,00
29,90
88,90
50,00
389,00
150,00
168,00
305,00

PREÇO
TOTAL R$
1.020,00
1.170,00
252,00
428,00
280,00
100,00
1.000,00
3.262,50
4.275,00
4.635,00
2.100,00
448,50
1.333,50
1.000,00
5.835,00
2.250,00
2.520,00
4.575,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
1. O valor estimado do contrato será de R$ 36.484,50 (trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), conforme cláusula primeira.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
3. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Presencial nº 004/2019, realizado com fundamento na Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº. 8.666/93 e nas demais
normas vigentes.
CLÁUSULA QUARTA: DA EXECUÇÃO
4.1 A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos do direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº. 8.666/93 c/c o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
4.2. Não será permitida a subcontratação.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
5. O Contrato em apreço tem vigência iniciada a partir de 19 de agosto de 2019, e vigerá até 19 de agosto de 2020, para a realização do fornecimento dos materiais destinados a atender as
necessidades da Câmara Municipal, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 Caberá à CONTRATANTE:
6.1.2. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da câmara municipal para o fornecimento do(s) produto(s) objetos deste edital;
6.1.3. Trocar o(s) produto(s) se apresentar defeitos ou em desconformidade;
6.1.4. Solicitar a troca do(s) produto(s) mediante comunicação a ser feita pela câmara municipal;
6.1.5. Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento do(s) produto(s) objetos deste Certame;
6.1.6. Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa.
6.2. Caberá à CONTRATADA:
6.2.1. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos fornecimento(s) do(s) produto(s), tais como:
a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) frete;
e) indenizações; e
f) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
6.2.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da câmara municipal;
6.2.3. Responder pelos danos causados diretamente à câmara municipal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento dos produto(s) não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela câmara municipal;
6.2.4. Efetuar a entrega produto(s) objeto da autorização de fornecimento, conforme fixado na Proposta do Licitante;
6.2.5. Efetuar a troca do(s) produto(s) considerado(s) sem condições de uso, ou em desconformidade por outra nova, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contado do recebimento da comunicação
expedida pela Câmara Municipal;
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6.2.6. Comunicar ao setor de compras da câmara municipal, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
6.2.7. Proceder a realização ao fornecimento sem nenhum problema de operacionalização ou dano e de forma plenamente adequada;
6.2.8. A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão
Presencial nº 004/2019;
6.2.9. O(s) produto(s) deverá(ão) ser solicitado(s) de acordo com o pedido da câmara municipal, obedecendo a necessidade dessa edilidade;
6.2.10. O Prazo de entrega do objeto licitado é de no máximo 3 (três) dias úteis a contar da data do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra. Não havendo indicação expressa será
considerado como o prazo de entrega o mencionado neste subitem.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
7. À CONTRATADA caberá, ainda:
7.1. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os
seus empregados quando do fornecimento dos produto(s) ainda que acontecido em dependência da câmara municipal;
7.2. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento dos produto(s) originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
7.3. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da declaração de vencedor deste Pregão.
7.4. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à câmara municipal, nem poderá onerar o objeto
deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Câmara Municipal de Baraúna.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
8. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
8.1. Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; e,
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9. O contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado pela Câmara Municipal de Baraúna.
9.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a autoridade competente da Câmara Municipal de Baraúna, em tempo
hábil para a adoção das medidas convenientes.
9.2. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela administração da CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente sempre que for
necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ATESTAÇÃO
10. A atestação da fatura/Nota fiscal correspondente ao fornecimento dos produto(s) caberá ao servidor designado pelo Presidente da Câmara Municipal de Baraúna/RN.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DESPESA
11. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos consignados no Orçamento Geral do Município conforme abaixo especificado:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.001 – Câmara Municipal de Baraúna/RN
PROGRAMA: 2001 – Manutenção das atividades da Câmara Municipal
FONTE: 0100000000 – Recursos Ordinários
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 – Material de Consumo e 44.90.52 – Material Permanente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
12. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao
prestador de serviço;
12.1. Para efeito de cada pagamento, a Nota fiscal/fatura deverá estar acompanhados das Certidões de regularidade, junto ao, FGTS, Fazenda Federal (DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, RECEITA FEDERAL
E INSS – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS), Fazenda Estadual e Fazenda Municipal e de regularidade junto à dívida ativa do Estado e trabalhista, em original ou em fotocópia autenticada.
12.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de uso ou em desacordo com as
especificações apresentadas e aceitas.
12.3. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
12.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação
financeira por atraso de pagamento.
12.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida
pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX)
365
I = (6/100)
365
I = 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
12.6. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
13. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
14. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de até 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto
no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93.
14.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser
contratado.
14.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES
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15. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração da CONTRATANTE pode, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não prejudiquem o andamento das
atividades normais da contratante;
2. Multa de:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em caso de atraso na execução do(s) fornecimento (s) dos do(s) produto(s), limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o
décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nesta hipótese, inexecução parcial total da obrigação
assumida;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea “a” do subitem 15.2, caracterizando inexecução parcial da
obrigação assumida;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato;
c1) O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, após a aplicação da penalidade prevista na alínea “b” deste subitem, configurará inexecução total do contrato;
d) 1% sobre o valor da garantia, por dia de atraso, quando da entrega da mesma;
15.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Baraúna/RN, por prazo de até 02 (dois) anos;
15.4. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou
municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.
15.5. Impedimento de licitar e contratar com o Munícipio e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
15.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados.
15.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
15.8. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em
razão do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
15.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
15.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
15.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da câmara, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
15.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
15.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
15.15. A Administração poderá ainda, aplicar à licitante vencedora, quaisquer outras penalidades previstas em lei ou no edital e em seus anexos;
15.16. Na execução do contrato, cabem recurso, representação ou pedido de reconsideração contra os atos da Administração, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93, na forma constante do art.
109 da referida lei;
15.17. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo
o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
15.18. Ficar impedida de licitar e de contratar com a administração pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, quando:
15.18.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
15.18.2. Não mantiver a proposta, injustificadamente;
15.18.3. Comportar-se de modo inidôneo;
15.18.4. Fizer declaração falsa;
15.18.5. Cometer fraude fiscal;
15.18.6. Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
15.18.7. Deixar de entregar documentação exigida no certame;
15.18.8. Apresentar documentação falsa.
15.19. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores da CONTRATANTE e, no que couberem às demais
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93.
15.20. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 15.18. desta
Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
15.21. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a administração da CONTRATANTE poderá ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a
dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO
16. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93.
16.1. A rescisão do Contrato poderá ser:
16.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA
com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
16.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração da CONTRATANTE;
16.1.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
16.1.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
16.1.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA
17. Este instrumento contratual fica vinculado aos termos do Edital do Pregão Presencial nº 004/2019, cuja realização decorre de autorização do ordenador de Despesa, e da Proposta apresentada pela
CONTRATADA, sujeitando-se as partes contratantes às normas disciplinares da Lei nº. 10.520/2002, subsidiada pela Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICIDADE DOS ATOS
18. A divulgação resumida deste contrato será publicado na imprensa oficial, a encargo da CONTRATANTE, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
Parágrafo Único - Nos termos do artigo 63 da Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com o Princípio Constitucional da Publicidade, é permitido a qualquer interessado o conhecimento dos termos do
contrato e do respectivo processo licitatório.
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
19. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Baraúna/RN, com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.
Baraúna/RN, 19 de agosto de 2019.
CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN
MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA
Presidente da Câmara Municipal de Baraúna/RN
(CONTRATANTE)

2G EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
FRANCISCO ILDENIR DA SILVA SANTOS
Representante Legal
(CONTRATADA)

TESTEMUNHA:
Publicado por:
MAGALI PEREIRA DE AQUINO
Código Identificador: 400847B0

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 31050001/2019
Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado A CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ/MF n. 08.546.178/0001-44, com sede na Rua do Horto
Florestal, 506, Centro, CEP: 59.695-000, Baraúna/RN neste ato representado por seu Presidente, o Sr. MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA, portador da Cédula de Identidade nº 275259213-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 163.119.528-07, brasileiro, casado, professor, residente e domiciliado na Rua Conceição Coelho, 135, Centro, Baraúna/RN, doravante denominada GERENCIADORA DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS(ARP) e de outro lado a empresa ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ nº 20.934.278/0001-43, com sede na cidade de Mossoró/RN, na Rua José
Vieira da Silva, Nº 11, Sala 03, Presidente Costa e Silva, CEP: 59.625-574, neste ato representada pela Sra. Thalina Janini Costa Fernandes, CPF nº 035.613.874-70, doravante denominado
BENEFICIÁRIO DA ARP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019, RESOLVEM REGISTRAR OS PREÇOS, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores,
e Lei Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO AO EVENTUAL
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN., cujas especificações, preço(s),
quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.
Art. 2º. Integra apresente ARP, a Câmara Municipal de Baraúna, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:
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, 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; e
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.
Art. 4º. 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) O Prazo de entrega do objeto licitado é de no máximo 3 (três) dias úteis a contar da data do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra. Não havendo indicação expressa será considerado
como o prazo de entrega o mencionado neste subitem.
c) Os fornecimentos deverão ser iniciados a partir do recebimento da ordem de compra, obedecendo as especificações que constam no termo de referência;
d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e FISCAL DE CONTRATO referentes às condições firmadas na presente ARP;
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na
presente ARP;
h) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos fornecimentos executados, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
i) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
j) Obedecer as especificações previstas no termo de referência do edital.
Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará a partir de 19 de agosto de 2019 por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação de
fornecer o(s) produto(s).
Parágrafo único. Caso o prestador 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.
Art. 6°. O preço, a quantidade, o(s) produto(s), o fornecedor e as especificações registradas nesta ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UNID

QTD

1

CABO USB 1,8M

UN

20

PREÇO
UNIT R$
7,00

PREÇO
TOTAL R$
140,00

Art. 7º. O pagamento será efetuado através da Tesouraria, por meio de crédito em conta bancária do Fornecedor ou cheque nominal, após a entrega da documentação fiscal, devidamente conferida(s) e
atestada(s) pelo setor responsável, desde que a contratada:
a) Tenha entregue ao Setor requisitante, por ocasião da entrega do produto, a documentação fiscal equivalente. Tratando-se de nota fiscal eletrônica, o fornecedor deverá tê-la encaminhado por meio
eletrônico ao Setor de Compras da Câmara Municipal de Baraúna, responsável pela manutenção da guarda dos mesmos em arquivo específico;
b) Tenha entregue ao Setor requisitante, por ocasião da entrega do material/serviço, as Certidões de regularidade, junto ao, FGTS, Fazenda Federal (DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, RECEITA FEDERAL E
INSS – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS), Fazenda Estadual e Fazenda Municipal e de regularidade junto à dívida ativa do Estado e trabalhista, essenciais a liquidação, com vigência no ato da
emissão da nota fiscal;
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.
Art. 8°. 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.
Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, em imprensa oficial.
Parágrafo único. Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, durante sua vigência, na imprensa oficial do ÓRGÃO GERENCIADOR
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(http://sistemascactus.com.br/fecamrn/diariooficial/).
Art. 10. 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.
Art. 11. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá às seguintes condições:
a) Deverão ser fornecidos o(s) produto(s) de acordo com as necessidades da Administração Municipal, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra, nos quantitativos
desejados;
b) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da Contratada.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
12.01 – O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
12.02 – Não serão aceitos produtos em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta.
12.03 – Por ocasião da entrega, o Fornecedor deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão do órgão gerenciador responsável pelo
recebimento.
12.04 – Entregue o objeto desta licitação, a Câmara deverá recebê-lo:
a) Por servidor ou comissão responsável, desde que:
a.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
a.2 – o prazo de garantia/validade esteja conforme o termo de referência e a proposta;
a.3 – a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento;
a.4 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
a.5 – o objeto esteja adequado para utilização.
12.05 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o seu recebimento definitivo e a entrega das Certidões relacionadas no art. 7º, b. É importante, ainda:
a) observar, atentamente, o preenchimento das notas fiscais, objetivando evitar a emissão de ERRATAS, as quais não podem alterar campos fiscais. Como as notas fiscais eletrônicas tem prazo de
correção curto, caso haja erros nos preenchimentos, poderão existir situações que precisarão de cancelamento da nota fiscal.
12.06 – Constatada irregularidades no registro de preço, esta Seção Câmara poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
12.07 – 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 exarada pela
Administração.
Art. 13. 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:
1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não prejudiquem o andamento das
atividades normais da contratante;
2. Multa de:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em caso de atraso no fornecimento do(s) produto(s), limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a
critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nesta hipótese, inexecução parcial total da obrigação assumida;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea “a” do subitem 13..2, caracterizando inexecução parcial da
obrigação assumida;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato;
c1) O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, após a aplicação da penalidade prevista na alínea “b” deste subitem, configurará inexecução total do contrato;
d) 1% sobre o valor da garantia, por dia de atraso, quando da entrega da mesma;
13.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Baraúna/RN, por prazo de até 02 (dois) anos;
13.4. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou
municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.
13.5. Impedimento de licitar e contratar com o Munícipio e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
13.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
13.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
13.8. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em
razão do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
13.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla
defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
13.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
13.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Câmara Municipal, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
13.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
13.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
13.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
13.15. A Administração poderá ainda, aplicar à licitante vencedora, quaisquer outras penalidades previstas em lei ou no edital e em seus anexos;
13.16. Na execução do contrato, cabem recurso, representação ou pedido de reconsideração contra os atos da Administração, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93, na forma constante do art.
109 da referida lei.
Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) 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”, “c” e “d”, sucessivamente;
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas na
alínea “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas na alínea “d”.
Parágrafo Segundo – 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
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da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – 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.
Parágrafo Quarto – A sanção de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderá ser aplicada à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
Art. 14. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive
retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
Art. 15. O Fornecedor terá seu registro cancelado:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP;
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manter as condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – 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 GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.
Parágrafo Primeiro – 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.
Parágrafo Segundo – O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do
Presidente da Câmara Municipal de Baraúna/RN.
Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Baraúna/RN, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo BENEFICIÁRIO.
Baraúna/RN, 19 de agosto de 2019.
CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN
MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA
Presidente da Câmara Municipal de Baraúna/RN
ÓRGÃO GERENCIADOR DA ARP

ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME
THALINA JANINI COSTA FERNANDES
Representante Legal
BENEFICIÁRIO DA ARP
Publicado por:
MAGALI PEREIRA DE AQUINO
Código Identificador: 5EFA7D0C

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE CONTRATO Nº 002/2019 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 31050001/2019
Pelo presente contrato celebram de um lado A CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ/MF n. 08.546.178/0001-44, com sede na Rua do Horto Florestal, 506,
Centro, CEP: 59.695-000, Baraúna/RN neste ato representado por seu Presidente, o Sr. MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA, portador da Cédula de Identidade nº 275259213-SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob o nº 163.119.528-07, brasileiro, casado, professor, residente e domiciliado na Rua Conceição Coelho, 135, Centro, Baraúna/RN, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa
ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ nº 20.934.278/0001-43, com sede na cidade de Mossoró/RN, na Rua José Vieira da Silva, Nº 11, Sala 03, Presidente Costa e Silva, CEP:
59.625-574, neste ato representada pela Sra. Thalina Janini Costa Fernandes, CPF nº 035.613.874-70, doravante denominada CONTRATADA, RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE
CONTRATO ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto ao eventual fornecimento de equipamento/material de informática em atendimento às necessidades da Câmara Municipal de Baraúna/RN, conforme
especificações do Anexo I – Termo de Referência, indicados na tabela abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UNID

QTD

1

CABO USB 1,8M

UN

20

PREÇO
UNIT R$
7,00

PREÇO
TOTAL R$
140,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
1. O valor estimado do contrato será de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), conforme cláusula primeira.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
3. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Presencial nº 004/2019, realizado com fundamento na Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº. 8.666/93 e nas demais
normas vigentes.
CLÁUSULA QUARTA: DA EXECUÇÃO
4.1 A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos do direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº. 8.666/93 c/c o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
4.2. Não será permitida a subcontratação.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
5. O Contrato em apreço tem vigência iniciada a partir de 19 de agosto de 2019, e vigerá até 19 de agosto de 2020, para a realização do fornecimento dos materiais destinados a atender as
necessidades da Câmara Municipal, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 Caberá à CONTRATANTE:
6.1.2. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da câmara municipal para o fornecimento do(s) produto(s) objetos deste edital;
6.1.3. Trocar o(s) produto(s) se apresentar defeitos ou em desconformidade;
6.1.4. Solicitar a troca do(s) produto(s) mediante comunicação a ser feita pela câmara municipal;
6.1.5. Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento do(s) produto(s) objetos deste Certame;
6.1.6. Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa.
6.2. Caberá à CONTRATADA:
6.2.1. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos fornecimento(s) do(s) produto(s), tais como:
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a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) frete;
e) indenizações; e
f) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
6.2.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da câmara municipal;
6.2.3. Responder pelos danos causados diretamente à câmara municipal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento dos produto(s) não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela câmara municipal;
6.2.4. Efetuar a entrega produto(s) objeto da autorização de fornecimento, conforme fixado na Proposta do Licitante;
6.2.5. Efetuar a troca do(s) produto(s) considerado(s) sem condições de uso, ou em desconformidade por outra nova, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contado do recebimento da comunicação
expedida pela Câmara Municipal;
6.2.6. Comunicar ao setor de compras da câmara municipal, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
6.2.7. Proceder a realização ao fornecimento sem nenhum problema de operacionalização ou dano e de forma plenamente adequada;
6.2.8. A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão
Presencial nº 004/2019;
6.2.9. O(s) produto(s) deverá(ão) ser solicitado(s) de acordo com o pedido da câmara municipal, obedecendo a necessidade dessa edilidade;
6.2.10. O Prazo de entrega do objeto licitado é de no máximo 3 (três) dias úteis a contar da data do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra. Não havendo indicação expressa será
considerado como o prazo de entrega o mencionado neste subitem.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
7. À CONTRATADA caberá, ainda:
7.1. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os
seus empregados quando do fornecimento dos produto(s) ainda que acontecido em dependência da câmara municipal;
7.2. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento dos produto(s) originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
7.3. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da declaração de vencedor deste Pregão.
7.4. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à câmara municipal, nem poderá onerar o objeto
deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Câmara Municipal de Baraúna.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
8. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
8.1. Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; e,
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9. O contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado pela Câmara Municipal de Baraúna.
9.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a autoridade competente da Câmara Municipal de Baraúna, em tempo
hábil para a adoção das medidas convenientes.
9.2. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela administração da CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente sempre que for
necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ATESTAÇÃO
10. A atestação da fatura/Nota fiscal correspondente ao fornecimento dos produto(s) caberá ao servidor designado pelo Presidente da Câmara Municipal de Baraúna/RN.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DESPESA
11. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos consignados no Orçamento Geral do Município conforme abaixo especificado:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.001 – Câmara Municipal de Baraúna/RN
PROGRAMA: 2001 – Manutenção das atividades da Câmara Municipal
FONTE: 0100000000 – Recursos Ordinários
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 – Material de Consumo e 44.90.52 – Material Permanente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
12. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao
prestador de serviço;
12.1. Para efeito de cada pagamento, a Nota fiscal/fatura deverá estar acompanhados das Certidões de regularidade, junto ao, FGTS, Fazenda Federal (DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, RECEITA FEDERAL
E INSS – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS), Fazenda Estadual e Fazenda Municipal e de regularidade junto à dívida ativa do Estado e trabalhista, em original ou em fotocópia autenticada.
12.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de uso ou em desacordo com as
especificações apresentadas e aceitas.
12.3. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
12.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação
financeira por atraso de pagamento.
12.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida
pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX)
365
I = (6/100)
365
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I = 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
12.6. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
13. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
14. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de até 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto
no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93.
14.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser
contratado.
14.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES
15. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração da CONTRATANTE pode, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não prejudiquem o andamento das
atividades normais da contratante;
2. Multa de:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em caso de atraso na execução do(s) fornecimento (s) dos do(s) produto(s), limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o
décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nesta hipótese, inexecução parcial total da obrigação
assumida;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea “a” do subitem 15.2, caracterizando inexecução parcial da
obrigação assumida;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato;
c1) O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, após a aplicação da penalidade prevista na alínea “b” deste subitem, configurará inexecução total do contrato;
d) 1% sobre o valor da garantia, por dia de atraso, quando da entrega da mesma;
15.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Baraúna/RN, por prazo de até 02 (dois) anos;
15.4. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou
municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.
15.5. Impedimento de licitar e contratar com o Munícipio e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
15.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados.
15.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
15.8. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em
razão do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
15.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
15.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
15.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da câmara, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
15.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
15.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
15.15. A Administração poderá ainda, aplicar à licitante vencedora, quaisquer outras penalidades previstas em lei ou no edital e em seus anexos;
15.16. Na execução do contrato, cabem recurso, representação ou pedido de reconsideração contra os atos da Administração, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93, na forma constante do art.
109 da referida lei;
15.17. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo
o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
15.18. Ficar impedida de licitar e de contratar com a administração pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, quando:
15.18.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
15.18.2. Não mantiver a proposta, injustificadamente;
15.18.3. Comportar-se de modo inidôneo;
15.18.4. Fizer declaração falsa;
15.18.5. Cometer fraude fiscal;
15.18.6. Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
15.18.7. Deixar de entregar documentação exigida no certame;
15.18.8. Apresentar documentação falsa.
15.19. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores da CONTRATANTE e, no que couberem às demais
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93.
15.20. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 15.18. desta
Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
15.21. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a administração da CONTRATANTE poderá ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a
dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO
16. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93.
16.1. A rescisão do Contrato poderá ser:
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16.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA
com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
16.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração da CONTRATANTE;
16.1.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
16.1.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
16.1.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA
17. Este instrumento contratual fica vinculado aos termos do Edital do Pregão Presencial nº 004/2019, cuja realização decorre de autorização do ordenador de Despesa, e da Proposta apresentada pela
CONTRATADA, sujeitando-se as partes contratantes às normas disciplinares da Lei nº. 10.520/2002, subsidiada pela Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICIDADE DOS ATOS
18. A divulgação resumida deste contrato será publicado na imprensa oficial, a encargo da CONTRATANTE, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
Parágrafo Único - Nos termos do artigo 63 da Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com o Princípio Constitucional da Publicidade, é permitido a qualquer interessado o conhecimento dos termos do
contrato e do respectivo processo licitatório.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
19. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Baraúna/RN, com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.
Baraúna/RN, 19 de agosto de 2019.
CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN
MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA
Presidente da Câmara Municipal de Baraúna/RN
(CONTRATANTE)

ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME
THALINA JANINI COSTA FERNANDES
Representante Legal
(CONTRATADA)

TESTEMUNHA:
Publicado por:
MAGALI PEREIRA DE AQUINO
Código Identificador: 63B00125

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2019
O Presidente da Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN, torna público a Despesa para pagamento de TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART, conforme solicitação da
Secretaria da Câmara Municipal.
1.DO OBJETO
Pagamento de TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART, necessários a execução do serviço de reforma da parte da antiga estrutura da escola Santa Terezinha, para
instalação da Câmara Municipal de São João do Sabugi.
2.JUSTIFICATIVA
Pagamento da taxa de anotação de responsabilidade técnica, sendo que o referido documento é de suma importância no início de quaisquer obras de construção civil, em razão da reforma da nova
sede da Câmara Municipal, o que faz necessário o recolhimento de taxa, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte – CREA/RN - inscrito no CNPJ nº
08.025.934/0001-90, conforme segue na tabela abaixo:
Item
01

Descrição
Recolhimento de Taxa
para Registro de ART

Quantidade

Valor

01

R$ 226,50

Valor Total R$ 226,50

A Despesa tem como base a Lei n° 6.496/1977, de 07 de dezembro de 1997, que dispõe em seu Art. 1º e Art. 2° do § 2°:
Art 1°- Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de
Responsabilidade Técnica" (ART).
Art. 2, § 2º - O CONFEA fixará os critérios e os valores das taxas da ARTadreferendumdo Ministro do Trabalho.
Além disso, o recolhimento da ART tem natureza jurídica de taxa, não sendo regido pela Lei 8.666/93, conforme entendimento do STF que reconheceu a repercussão geral no recurso extraordinário
com agravo 748.445 Santa Catarina, relator: min. Ricardo Lewandowski
Ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Anotação de responsabilidade técnica. Lei 6.496/1977. Manifestação do exercício do poder de polícia. Natureza de taxa. Submissão ao princípio da
estrita legalidade. Existência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
3.DO VALOR DA DESPESA
O valor para pagamento da taxa, acima discriminada, é de R$ 226,50 (Duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos).
4.DO PAGAMENTO
O pagamento da taxa será feito através de boleto gerado pelo órgão competente, neste caso o CREA-RN (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte).
5.DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO
A despesa resultante da realização deste processo, correrá a conta da dotação orçamentária, seguinte: Função Programática: 01.01.031.0020.0002.2001 – Manutenção das Atividades da Câmara
Municipal, e no seguinte Elemento de Despesa: 33.90.47.0000 – Obrigações tributárias e contributivas. Fonte: 10010.
6.DA CONCLUSÃO
Diante disso, justifica-se o procedimento de despesa e viabiliza o pagamento da TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART, junto ao órgão competente, CREA-RN (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte), inscrito no CNPJ nº 08.025.934/0001-90.
São João do sabugi - RN, 11 de setembro de 2019.
Marcilio de Medeiros Dantas
Presidente da Câmara
Publicado por:
ALCIDES LUCENA NETO
Código Identificador: 640C2E15
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Rio Grande do Norte, 13 de Setembro de 2019

Expediente:
Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte - FECAMRN
BIÊNIO 2019/2021
PRESIDENTE - Paulo Eduardo da Costa Freire (Natal)
1° Vice – Presidente: Iron Lucas Oliveira Junior (Ex-Presidente)
2° Vice – Presidente: Otavio Carlos Dantas Filho (Brejinho)
3° Vice - Presidente: Rosemberg Monteiro de Carvalho (Severiano Melo)
4° Vice – Presidente: Adailton da Silva Peixoto (Pedra Preta)
1° Secretário: Vagner Souza de Medeiros (Campo Grande)
2° Secretário: José Moabe Zacarias Soares (Serra do Mel)
1° Tesoureiro: Diogo José de Araújo Alves (São Paulo do Potengi)
2° Tesoureiro: Pedro Henrique de Souza Silva (Pedra Grande)
CONSELHO FISCAL
Conselheiro Fiscal: João Horácio de Gois (Poço Branco)
Conselheiro Fiscal: Saint Clay Alcantara Silva de Medeiros (Florânia)
Conselheiro Fiscal: Fagner Bezerra de Brito (Jucurutu)
Conselheiro Fiscal: Oseas Montalggan Fernandes Costa (Upanema)
Conselheiro Fiscal: Rodolfo Guedes dos Santos (Cerro Corá)
SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL
Conselheiro Fiscal: Jean Poggio Nerino (São José de Mipibú)
Conselheiro Fiscal: Marcilio de Medeiros Dantas (São João do Sabugi)
Conselheiro Fiscal: Marli de Medeiros Dantas (Carnaúba dos Dantas)
COORDENAÇÕES
Coordenador Região Oeste: Francisco Elianto Faustino da Costa (Riacho de Santana)
Coordenador Região Médio Oeste: Arthur Barbosa de Lima (Janduís)
Coordenador Região Vale do Assú: Fábio da Costa Vale (São Rafael)
Coordenador Região Central: Joanildo Felix Barbosa da Cruz (Lajes)
Coordenador Região Seridó Ocidental: Nazareno Ulisses Alves (Lagoa Nova)
Coordenador Região Seridó Oriental: José Ethel Stephan Usando Sales Canuto de Moraes (Cruzeta)
Coordenador Região Trairi: José Vanderley Soares Silva (São Bento do Trairi)
Coordenador Região Mato Grande: José Tiago Santana Neto de Farias (Touros)
Coordenador Região Potengi: Francisco Ferreira Filho (Barcelona)
Coordenador Região Salineira: Duarte Oliveira da Silva Junior (Areia Branca)
Coordenador Região Metropolitana: Fábio Vicente da Silva (Extremoz)
Coordenador Região Agreste: Odilon Ernestino Barbalho (Goianinha)
O Diário Oficial das Câmaras municipais do Estado do Rio Grande do Norte é uma
solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

