
1 

 

DIÁRIO OFICIAL – Ed.  nº 1010 – de 21.08.2020 

  DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pelo Decreto 012 de 25 de agosto de 2005 

Administração do Excelentíssimo Sr. Prefeito 

Manoel dos Santos Bernardo 

________________________________________________________________________________ 
ANO XIII – Nº 1010 - JOÃO CÂMARA/RN, SEXTA – FEIRA 21 DE AGOSTO  DE 2020 

 

1. Lei Municipal nº 702/2020-GP                          

 

Denomina rua da Cidade de João Câmara, e dá outras 

providências.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA, no 

uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, 

faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a 

seguinte LEI: 

Art. 1º.  A rua existente no Bairro Bela Vista conhecida 

popularmente como Travessa Vicente de Souza, conforme 

croqui anexo, passa a denominar-se, oficialmente, Rua 

Manoel Pereira de Souza.  

Art. 2º. Fica a Prefeitura Municipal obrigada a dar 

publicidade à Lei, comunicando aos órgãos constituintes do 

município da denominação do logradouro. 

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

revogadas as disposições em contrário. 

            Dependências do Palácio Torreão, Gabinete do 

Prefeito Municipal de João Câmara-RN, 26 de agosto de 

2020.  

  

 _____________________________________________ 

Manoel dos Santos Bernardo 

Prefeito Municipal 

 

________________________________________________ 

   

2. Lei Municipal nº 703/2020-GP                          

 

Institui a Semana Municipal de Promoção da Igualdade 

Racial e do Combate ao Racismo no Município de João 

Câmara. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA, no 

uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, 

faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a 

seguinte LEI: 

 

Art. 1º.  Fica instituído no Município de João Câmara, a 

Semana Municipal de Promoção da Igualdade Racial e do 

Combate ao Racismo, a ser realizada anualmente, na semana 

que antecede o dia 20 de novembro, Dia Mundial da 

Consciência Negra.  

Art. 2º. A Semana Municipal de Promoção da Igualdade 

Racial e do Combate ao Racismo tem como objetivos 

ampliar a reflexão, o diálogo e a conscientização sobre o 

processo histórico de formação da sociedade brasileira, 

promover e valorizar as diversas culturas, com a finalidade 

de combater o racismo e a discriminação.  

Art. 3º. O Poder Público Municipal, no âmbito de sua 

competência, assegurará os meios eficazes que visem coibir 

a prática de racismo ou qualquer outra forma de preconceito.  

Parágrafo Único. As ações para a promoção do disposto no 

caput compreendem as seguintes medidas: 

I - A divulgação da participação da cultura afrodescendente 

e das outras culturas, como a indígena, na formação histórica 

cultural brasileira e de ideias e práticas de valorização em 

relação a diversidade cultural; 

 

II - A representação proporcional dos grupos étnicos em 

todas as campanhas e atividades de comunicação do 

município e de entidades que tenham investimento político 

ou econômico do Poder Público;  

III - O desenvolvimento de programas que assegurem 

igualdade de oportunidade e tratamento nas políticas 

culturais do munícipio, tanto no que diz respeito ao fomento 

e produção cultural, quanto a preservação da memória, 

objetivando dar visibilidade aos símbolos e manifestações 

das diversas culturas; 

 IV - Valorizar as práticas relacionadas ao cuidado e a 

promoção da saúde na cultura afro-brasileira e nas demais 

etnias nas unidades de saúde; 

 V - Garantir campanhas educativas para o conjunto das 

etnias presentes na cidade para prevenir discriminação, em 

parceria com entidades da sociedade civil;  

VI - Garantir e ampliar, na educação infantil e nos Centros 

Municipais de Educação Infantil – CMEI’s, a inclusão de 

atividades educativas que valorizem a diversidade étnico-

racial e cultural;  

VII - Fomentar discussões dentro dos espaços de uso da 

comunidade, por meio de rodas de conversas, para um 

posicionamento mais crítico frente a realidade social em que 

vivemos; 

VIII - Promover através de palestras e atividades 

pedagógicas, discussões das questões relacionadas a 

valorização das diversas culturas, possibilitando uma 

reflexão da prática pedagógica frente a diversidade étnico-

racial, e a redução/eliminação das desigualdades sócio 

raciais no ambiente escolar. Art. 3º. Esta Lei entra em vigor 

na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

PODER EXECUTIVO 

LEIS - GP 
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        Dependências do Palácio Torreão, Gabinete do Prefeito 

Municipal de João Câmara-RN, 26 de agosto de 2020.  

  

  _____________________________________________ 

Manoel dos Santos Bernardo 

Prefeito Municipal 

________________________________________________ 

 

 

 

3. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

DECISÃO ADMINISTRATIVA REF., PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 07050002/2020 TOMADA DE 

PREÇOS Nº 003/2020 

 

 
Ref., 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07050002/2020 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE APOIO A SAÚDE 

DA FAMÍLIA (LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DE 

MORADA NOVA), NO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, 

conforme especificações e demais elementos técnicos constantes 

no Projeto Básico e demais anexos do aludido instrumento 

convocatório. 

  

RECORRENTE 1: CONSTRUTORA PTS EIRELI - ME - CNPJ 

Nº 12.161.390/0001-60. 

RECORRENTE 2: FERNANDES & MARTINS 

CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ Nº 27.686.622/0001-71. 

  

Vistos. 
Tendo em vista o conteúdo da Ata de análise de documentos 

constantes nos invólucros nº 01 (habilitação), e, julgamento de 

recursos, em desfavor das empresas constantes em epígrafe, sobre 

a celeuma recursal, a qual, adoto e passa a integrar esta 

decisão, ratifico o entendimento da eminente Comissão 

Permanente de Licitação, pela qual, DECIDO por não conhecer os 

recursos apresentados pelas empresas CONSTRUTORA PTS 

EIRELI - ME - CNPJ Nº 12.161.390/0001-60, e, FERNANDES & 

MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ Nº 

27.686.622/0001-71, bem como, pela IMPROCEDÊNCIA DOS 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 

Retornem-se os autos ao Setor de Licitações e Contratos, para 

as providências que lhe são afetas. 
  

João Câmara/RN, em, 13 de agosto de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Constitucional/João Câmara/RN 

  

____________________________________________________ 

 

4. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

AVISO DE RESULTADO - PE 019.2020 

 
VENCEDORES DO PROCESSO 

Prefeitura municipal de joão câmara 
prefeitura municipal de joao câmara 

Prefeitura Municipal de João Câmara/RN 

Registro de Preços Eletrônico 019/2020 

  

 

_____________________________________________________ 

 

5. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

AVISO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 

003/2020 - PROCESSO Nº. 110/2020. 

 
O Município de João Câmara/RN, através de seu Prefeito 

Municipal, TORNA PÚBLICO que às 09h00min do dia 03 de 

setembro de 2020, na Sede do Setor de Licitações, localizado na 

Rua – Jerônimo Câmara, nº 74, centro, João Câmara/RN, será 

realizado a licitação, na modalidade de pregão presencial, cujo 

objeto é a REGISTRO DE PREÇOS DO TIPO MENOR PREÇO 

POR ITEM APURADO PELO MAIOR DESCONTO, 

INCIDENTE, SOBRE A TABELA SINAPI PARA AQUISIÇÃO 

FUTURA E DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO GERAL, HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PINTURA, MATERIAIS 

ESTRUTURAIS, ARTEFATOS DE CIMENTO, CERÂMICOS, 

ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO, FERRAMENTAL, 

MATERIAIS PAISAGÍSTICOS, MADEIRAS EM GERAL, 

METALÚRGICA E FUNILARIA, FERRAGENS E 

COBERTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 

JOÃO CÂMARA/RN, o edital e seus anexos encontram-se à 

disposição dos interessados, nos sites 

www.licitafacil.tce.rn.gov.br, www.licitacaojoaocamara.com.br. 

  

João Câmara/RN, 20 de agosto de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal  

_____________________________________________________ 

6. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PE 019.2020 

 
Portal de Compras Públicas | Termo de Adjudicação 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
  

Prefeitura municipal de joão câmara 

prefeitura municipal de joao camara 

Prefeitura Municipal de João Câmara/RN 

Flávio Carvalho Dantas Wanderley - Epp - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim – Documento 70.026.240/0001-40 

Código Produto Modelo Marca/Fabricante Qtde Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

0001 Cestas Básicas - Os 

Produtos Devem Ser 

Entregues Acondicionados 

Em Saco Plástico 

Transparente e Deverão 

Conter Os Seg... 

DIVERSOS – NA 

DESCRIÇÃO 

DETALHADA 

DIVERSOS - NA 

DESCRIÇÃO 

DETALHADA 

5.000 

UN 

R$ 69,85 R$ 

349.250,00 

TOTAL DO VENCEDOR R$ 

349.250,00 

Valor Total: R$ 

349.250,00 
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Registro de Preços Eletrônico nº 019/2020 
Após analise da documentação apresentada e julgados todos os recursos 

referentes ao presente pregão, adjudico as empresas vencedoras conforme 

indicado abaixo: 

  

  

ANDERSON VICTOR DA SILVA COSTA 
Pregoeiro(a) 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Autoridade Competente 

___________________________________________________________ 

7. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

07050002/2020 MODALIDADE - TOMADA DE 

PREÇOS Nº 003/2020 - ATA DE SESSÃO PARA 

JULGAMENTO INVÓLUCRO Nº 002 (PROPOSTA 

DE PREÇOS) 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07050002/2020 

MODALIDADE - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020. 

PERÍODO DE PROTOCOLO/RECEBIMENTO/ENVELOPES: 

15 de maio a 02 de junho de 2020. 

DATA DA SESSÃO/ABERTURA E ANÁLISE DOS 

ENVELOPES/PROPOSTA DE PREÇOS: 19 de agosto de 2020. 

HORÁRIO INICIAL DA REUNIÃO: 10h00min. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DA 

FAMÍLIA (LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DE MORADA 

NOVA), NO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, conforme 

especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico 

e demais anexos do aludido instrumento convocatório. 

  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL: 
ERIVANILDO BANDEIRA BEZERRA – Presidente da CPL/PMJC/RN. 

MARCELO HENRIQUE VIANA DA SILVA – Membro da 

CPL/PMJC/RN. 

JOSENILDO FERNANDES DE SOUZA – Membro da CPL/PMJC/RN. 

  

ATA DE SESSÃO PARA JULGAMENTO 

INVÓLUCRO Nº 002 (PROPOSTA DE PREÇOS) 
  

Aos dezenove dias, do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, 

(19/08/2020), às 10h00min, na Sala de Reunião da Comissão Permanente 

de Licitações, do Município de João Câmara/RN, com logradouro, sito, a 

Rua – Jerônimo Câmara, nº 70, Centro, Cep: 59.550-000, reuniu-se os 

integrantes da Comissão Permanente de Licitação – CPL, formada pelos 

Servidores Públicos Municipal, todos designados por força da Portaria nº 

112, de 1º de abril de 2020, mencionados em epígrafe, com a finalidade de 

proceder com a abertura da sessão, com a finalidade de analisar de maneira 

minuciosa o ENVELOPE DE Nº 002 (PROPOSTA DE PREÇO) da única 

empresa habilitada no certame. Dando continuidade, o Presidente e demais 

membros, deu início aos trabalhos, solicitando ao Secretário da sessão, 

inicialmente, que consignasse em ata, que, considerando o período da 

pandemia do Covid-19, em especial, quanto a temática – aglomeração, e, 

principalmente, em atendimento a confecção e expedição dos Decretos 

Estadual e Municipal, não fora publicado o aprazamento para a abertura e 

análise dos invólucros nº 002 (Proposta de Preços), da empresa 

participante e habilitada nos autos, inclusive, do seu próprio sócio-

proprietário. Por fim, deu-se início a abertura do mencionado envelope da 

empresa M2 ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ, sob o nº 

19.119.769/0001-51, e, constatou-se o seguinte resultado, conforme 

segue, infra-transcrito em quadro demonstrativo: 

  

  

Por fim, o senhor Presidente e demais membros, cumpre o dispositivo 

textual, constante no instrumento editalício, especificadamente, ao 

item, 24. DOS RECURSOS, sub-item, 24.1.1. Recurso hierárquico, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, ou da 

lavratura da ata de reunião, nos casos de: sub-item 24.1.1.2 Julgamento 

das propostas. Nada mais a ser tratado, o Senhor Presidente com a 

aquiescência dos demais Membros, declarou encerrado os trabalhos, às 

11h33min, com a lavratura da presente ATA, de forma circunstanciada, 

que, depois de lida e achada de acordo, vai assinada pelos membros desta 

Comissão Permanente de Licitação. CIENTIFIQUEM-SE, aos licitantes 

via ato de publicidade. PUBLIQUE-SE, como de praxe, no Diário Oficial 

dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte-FEMURN, para que 

não aleguem quaisquer ignorância quanto ao conhecimento do inteiro teor 

em epígrafe. 

  

ERIVANILDO BANDEIRA BEZERRA 
Presidente da CPL/PMJC/RN 

  

MARCELO HENRIQUE VIANA DA SILVA 
Membro da CPL/PMJC/RN 

  

JOSENILDO FERNANDES DE SOUZA 
Membro da CPL/PMJC/RN 

___________________________________________________________ 

 

8. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

28050001/2020 MODALIDADE - TOMADA DE 

PREÇOS Nº 005/2020 - ATA DE SESSÃO PARA 

JULGAMENTO INVÓLUCRO Nº 002 (PROPOSTA 

DE PREÇOS) 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28050001/2020 

MODALIDADE - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020. 

PERÍODO DE PROTOCOLO/RECEBIMENTO/ENVELOPES: 

16 de junho a 01 de julho de 2020. 

DATA DA SESSÃO/ABERTURA E ANÁLISE DOS 

ENVELOPES/PROPOSTA DE PREÇOS: 19 de agosto de 2020. 

HORÁRIO INICIAL DA REUNIÃO: 14h00min. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO 

MÉTODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL DAS 

RUAS PROJETADAS – 02, 03, 04 e 15, LOCALIZADAS NO BAIRRO 

Resultado da Adjudicação 

Item: 0001 

Descrição: CESTAS BÁSICAS - Os produtos devem ser entregues acondicionados em saco plástico 

transparente e DEVERÃO CONTER OS SEGUINTES ITENS: • 02 QUILOS DE FEIJÃO 

CARIOCA TIPO 01 • 02 QUILOS DE ARROZ BRANCO TIPO 01 • 02 PACOTES DE 

FLOCOS DE MILHO COM 500G • 02 PACOTES DE CAFÉS DE 250 GRAMAS • 02 

QUILOS DE AÇÚCAR REFINADO • 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL COM 

400 GRAMAS • 02 QUILOS DE FARINHA DE MANDIOCA TIPO 01 • 02 QUILOS DE 

SAL REFINADO • 01 VIDRO DE ÓLEO DE SOJA DE 900 ML • 02 PACOTES DE 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE DE 500 GRAMAS • 01 PACOTE DE BISCOITO 

DOCE (TIPO MAISENA) DE 400G • 01 PACOTE DE BISCOITO SALGADO (TIPO 

CREAM CRACK) DE 400G • 01 PACOTE DE PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA 

ESCURA COM 400G. 

Quantidade: 5.000 

Unidade de 

Fornecimento: 

Unidade 

Valor 

Referência: 

91,20 

Valor Final: 69,85 

Valor Total: 349.250,00 

Adjudicado em 

: 

19/08/2020 - 16:04:10 

Adjudicado 

Por: 

Anderson Victor da Silva Costa 

Nome da 

Empresa: 

70.026.240/0001-40 Flávio Carvalho Dantas Wanderley - Epp 

Modelo: DIVERSOS - NA DESCRIÇÃO DETALHADA 

Nº EMPRESA CNPJ Nº VALOR R$ 

01 M2 ENGENHARIA EIRELI 19.119.769/0001-51 138.453,05 (Cento e trinta 

e oito mil, quatrocentos e 

cinquenta e três reais e 

cinco centavos). 
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SÃO FRANCISCO DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, 

conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no 

Projeto Básico e demais anexos do aludido instrumento convocatório. 

  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL: 
ERIVANILDO BANDEIRA BEZERRA – Presidente da CPL/PMJC/RN. 

MARCELO HENRIQUE VIANA DA SILVA – Membro da 

CPL/PMJC/RN. 

JOSENILDO FERNANDES DE SOUZA – Membro da CPL/PMJC/RN. 

  

ATA DE SESSÃO PARA JULGAMENTO 

INVÓLUCRO Nº 002 (PROPOSTA DE PREÇOS) 
  

Aos dezenove dias, do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, 

(19/08/2020), às 14h00min, na Sala de Reunião da Comissão Permanente 

de Licitações, do Município de João Câmara/RN, com logradouro, sito, a 

Rua – Jerônimo Câmara, nº 70, Centro, Cep: 59.550-000, reuniu-se os 

integrantes da Comissão Permanente de Licitação – CPL, formada pelos 

Servidores Públicos Municipal, todos designados por força da Portaria nº 

112, de 1º de abril de 2020, mencionados em epígrafe, com a finalidade de 

proceder com a abertura da sessão, com a finalidade de analisar de maneira 

minuciosa o ENVELOPE DE Nº 002 (PROPOSTA DE PREÇO) da única 

empresa habilitada no certame. Dando continuidade, o Presidente e demais 

membros, deu início aos trabalhos, solicitando ao Secretário da sessão, 

inicialmente, que consignasse em ata, que, considerando o período da 

pandemia do Covid-19, em especial, quanto a temática – aglomeração, e, 

principalmente, em atendimento a confecção e expedição dos Decretos 

Estadual e Municipal, não fora publicado o aprazamento para a abertura e 

análise dos invólucros nº 002 (Proposta de Preços), das empresas 

participantes e habilitadas nos autos, inclusive, do seus próprios sócios-

proprietários. Por fim, deu-se início a abertura dos mencionados envelopes 

e, constatou-se o seguinte resultado, conforme segue, infra-transcrito em 

quadro demonstrativo: 

  

  

Após a abertura dos aludidos envelopes, o Sr. Presidente, e demais 

membros da CPL, verificaram que a empresa ARTHUR NUNES DE 

FREITAS - ME, inscrita no CNPJ, sob o nº. 28.432.179/0001-75, por 

seu representante legitimado, apresentou proposta mais vantajosa a 

administração pública, com o valor global de R$ 223.831,71 (Duzentos e 

vinte e três mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta e um centavos), 

e, em consonância com o projeto básico e seus demais anexos, acostados 

aos respectivos autos processuais. Por fim, o senhor Presidente e demais 

membros, cumpre o dispositivo textual, constante no instrumento 

editalício, especificadamente, ao item, 24. DOS RECURSOS, sub-item, 

24.1.1. Recurso hierárquico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

intimação do ato, ou da lavratura da ata de reunião, nos casos de: sub-

item 24.1.1.2 Julgamento das propostas. Nada mais a ser tratado, o Senhor 

Presidente com a aquiescência dos demais Membros, declarou encerrado 

os trabalhos, às 16h36min, com a lavratura da presente ATA, de forma 

circunstanciada, que, depois de lida e achada de acordo, vai assinada pelos 

membros desta Comissão Permanente de Licitação. CIENTIFIQUEM-

SE, aos licitantes via ato de publicidade. PUBLIQUE-SE, como de praxe, 

no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte-

FEMURN, para que não aleguem quaisquer ignorância quanto ao 

conhecimento do inteiro teor em epígrafe. 

  

ERIVANILDO BANDEIRA BEZERRA 
Presidente da CPL/PMJC/RN 

  

MARCELO HENRIQUE VIANA DA SILVA 
Membro da CPL/PMJC/RN 

  

JOSENILDO FERNANDES DE SOUZA 
Membro da CPL/PMJC/RN 

_____________________________________________________ 

9. GABINETE DO PREFEITO 

JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM 

CRONOLÓGICA 

 
Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN, 

justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do 

fornecedor CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL –CNPJ 

09.234.399/0001-40,,referente a nota de liquidação n.º715//2020, 

datada de 20/08/2020, do empenho nº 818001/2020, no valor de R$ 

11.815,00 ( Onze mil oitocentos e quinze reais), referente nota 

fiscal nº. 000000037100. O referido pagamento refere-se a O 

pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente pela 

necessidade de prestação de serviços de coleta, transporte e 

tratamento de destinação final de resíduos em saúde. 

Motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para 

pagamento do fornecedor supra identificado.  

Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que 

a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o 

referido pagamento e as publicações necessárias.  

  

João Câmara-RN, em 21 de agosto de 2020.  

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal  

_____________________________________________________ 

 

10. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 171/20 - 

PROCESSO Nº 113/2020 – PMJC - PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 015/20 – PE – SRP 

 
Aos 20/08/2020, o Município de João Câmara, pessoa jurídica de direito 

público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-02, com sede na Praça 

Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP nº 59.559-000, neste ato 

representado por seu PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS 

BERNARDO, inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado 

como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresa DMC 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS 

LTDA, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e das demais 

normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada 

no Pregão Eletrônico para Registro de Preços N°015/20, com endereço na 

Nº EMPRESA CNPJ Nº VALOR R$ 

01 ARTHUR NUNES DE FREITAS - 

ME 

28.432.179/0001-75 223.831,71 

(Duzentos e vinte e três mil, 

oitocentos e trinta e um reais e 

setenta e um centavos). 

02 MORLIS CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES EIRELI 

29.646.397/0001-75 227.074,87 

(Duzentos e vinte e sete mil, setenta 

e quatro reais e oitenta e sete 

centavos). 

03 IM ENGENHARIA LTDA 07.188.930/0001-60 240.014,18 

(Duzentos e quarenta mil, quatorze 

reais e dezoito centavos). 

04 D’LEON COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EIRELI - EPP 

24.295.246/0001-04 241.911,13 

(Duzentos e quarenta e um mil, 

novecentos e onze reais e treze 

centavos). 

05 L & M CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS – LTDA EPP 

28.886.148/0001-94 248.193,97 

(Duzentos e quarenta e oito mil, 

cento e noventa e três reais e noventa 

e sete centavos). 

06 CONSTRUPAV 

EMPREENDIMENTOS LTDA 

30.251.160/0001-74 262.232,29 

(Duzentos e sessenta e dois mil, 

duzentos e trinta e dois reais e vinte 

e nove centavos) 

07 RBS CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS EIRELI - 

EPP 

10.458.681/0001-90 263.055,62 

(Duzentos e sessenta e três mil, 

cinquenta e cinco reais e sessenta e 

dois centavos) 

08 M & S EMPREENDIMENTOS E 

SERVIÇOS LTDA - EPP 

03.954.299/0001-01 263.844,43 

(Duzentos e sessenta e três mil, 

oitocentos e quarenta e quatro reais e 

quarenta e três centavos) 

09 B & B LOCAÇÃO DE MÃO DE 

OBRA LTDA-EPP 

17.191.579/0001-10 277.354,01 

(Duzentos e setenta e sete mil, 

trezentos e cinquenta e quatro reais e 

um centavo) 

10 ÁGIL CONSTRUÇÕES, 

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 

- ME 

19.657.875/0001-99 315.914,00 

(Trezentos e quinze mil, novecentos 

e quatorze reais) 
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Sala Comercial, inscrito no CNPJ n° 16.970.999/0001-31, neste ato 

representado por LOIRI BEZ, inscrito no CPF n° 766.922.990-04, 

RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os 

referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 

primeiro lugar no certame supracitado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses 

contados a partir da sua assinatura. 

  

  

  

Valor total: R$ 51.360,00, (cinquenta e um mil, trezentos e sessenta 

reais). 
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de 

Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos 

citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de 

Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar 

conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao 

FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, 

a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o 

fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua 

vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as 

condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades 

legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado 

do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que 

devidamente comprovada a vantagem. 

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do 

Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de 

Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, 

para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a 

serem praticados, obedecida à ordem de classificação. 

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro 

de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação 

ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em 

Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas 

com o Contratante. 

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades 

não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 

quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de 

acordo com as especificações contida na ordem de compra ou nota de 

empenho, não podendo ultrapassar o prazo de até 20 (vinte) dias do 

recebimento da mesma. 

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as 

sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos 

acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota 

de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais 

por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento 

definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos 

bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e 

encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação. 

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do 

FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o 

qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos 

materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. 

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do 

pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação 

do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos 

resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. 

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado 

de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do 

FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente 

existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, 

se necessário. 

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que 

a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica 

convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, 

entre a 

data 

acima 

referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

42 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 pertinente a ser paga; 

TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira, 

assim apurado: 

  

  

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota 

Fiscal/Fatura, após a ocorrência. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do 

pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos 

efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles 

decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para 

Registro de Preços n° 015/20, a Administração da entidade contratante 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes 

sanções: 

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, 

mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente 

justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da 

Administração; 

II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso pelo 

descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez 

por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, 

no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no 

prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem 

embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante 

pela não execução parcial ou total do contrato. 

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito 

prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada 

dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 

de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo 

primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos 

incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia 

prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua 

FORNECEDOR: DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 

CNPJ: 16.970.999/0001-31 TELEFONE: (54) 2106-5767 EMAIL: DMCMEDICAMENTOS@YAHOO.COM.BR, COMPRAS_DMC@OUTLOOK.COM. 

ENDEREÇO: RUA VICTÓRIO LUIZ ZAFFARI, 0 SALA COMERCIAL, TRES VENDAS, ERECHIM/RS, CEP: 99713-158 

REPRESENTANTE: LOIRI BEZ - CPF: 766.922.990-04 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE MEDIDA QUANT. PREÇO UNIT.(R$) VLR. TOTAL(R$) 

3 0037229 - ESTROGENOSCONJUGADOS 0,625MG CIFARMA COMPRIMI 24000,00 2,00 48.000,00 

6 0037830 - NIFEDIPINO 10MG MEDQUIMICA COMPRIMI 24000,00 0,14 3.360,00 

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 

365 365 
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diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela 

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas 

junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de 

suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual 

período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais 

cominações legais. 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às 

disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993. 

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da 

eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que 

eleve o custo dos bens registrados. 

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo 

superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 

Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução 

de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do 

compromisso assumido. 

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante 

convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de 

negociação. 

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos 

preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente 

comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá: 

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do 

fornecimento; 

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de 

negociação. 

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante 

procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas 

cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à 

observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber 

embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado 

pela contratante. 

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de 

primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de 

compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo: 

Serão recebidos da seguinte forma: 

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação 

da conformidade do material com as especificações constantes da proposta 

da empresa, marca, modelo e especificações técnicas. 

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos 

produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis 

após o recebimento provisório. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por 

intermédio de processo administrativo específico, assegurado o 

contraditório e ampla defesa: 

·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as 

exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; - o 

seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função 

da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do 

material. 

· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não aceitar reduzir 

o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 

no mercado; - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação 

técnica exigida no processo licitatório; - por razões de interesse público, 

devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as obrigações 

decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não comparecer ou se recusar 

a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro 

de Preços; - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial 

das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos 

dela decorrentes. 

· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - quando 

não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das hipóteses acima, 

concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de 

Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja 

nova ordem de registro. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA 

AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA 
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão 

autorizadas, caso a caso, pela contratante. 

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação 

ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão 

requisitante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS DE 

FORNECIMENTO 
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, 

signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da cláusula 

segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), 

serão fixos pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura 

da presente Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO 

FORNECEDOR 
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes 

no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos 

e da natureza da atividade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATANTE 
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do 

Contrato: 

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) 

Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por 

intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 

8.666/93 e posteriores alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 

nº 015/20 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar. 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, 

com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93, 

10.520/2002, e demais normas aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço 

na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será 

providenciada pelo Contratante. 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, 

que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 

julgadas no foro da cidade de João Câmara/RN, com exclusão de qualquer 

outro. 

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento 

em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que 

também o subscrevem. 

  

Prefeitura Municipal De Joao Camara 

CNPJ: 08.309.536/0001-03 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
CPF: 028.976.474-26 

  

DMC Distribuidora De Medicamentos E Correlatos LTDA 

CNPJ: 16.970.999/0001-31 

LOIRI BEZ 
CPF: 766.922.990-04 

_____________________________________________________ 

11. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 172/20 - 

PROCESSO Nº 113/2020 – PMJC - PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 015/20 – PE – SRP 

 
Aos 20/08/2020, o Município de João Câmara, pessoa jurídica de direito 

público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-02, com sede na Praça 

Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP nº 59.559-000, neste ato 

representado por seu PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS 

BERNARDO, inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado 
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como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s) 

empresa DROGAFONTE LTDA, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n° 

8.666/93 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação 

da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 

N°015/20, com endereço na , inscrito no CNPJ n° 08.778.201/0001-26, 

neste ato representado por FERNANDA LONGA DA FONTE, inscrito no 

CPF n° 574.693.181-00, RESOLVE registrar os preços para (objeto 

licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja 

proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses 

contados a partir da sua assinatura. 

  

  

  

Valor total: R$ 29.700,00, (vinte e nove mil e setecentos reais). 
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de 

Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos 

citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de 

Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar 

conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao 

FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, 

a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o 

fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua 

vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as 

condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades 

legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado 

do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que 

devidamente comprovada a vantagem. 

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do 

Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de 

Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, 

para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a 

serem praticados, obedecida à ordem de classificação. 

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro 

de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação 

ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em 

Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas 

com o Contratante. 

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades 

não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 

quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de 

acordo com as especificações contida na ordem de compra ou nota de 

empenho, não podendo ultrapassar o prazo de até 20 (vinte) dias do 

recebimento da mesma. 

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as 

sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos 

acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota 

de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais 

por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento 

definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos 

bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e 

encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação. 

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do 

FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o 

qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos 

materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. 

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do 

pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação 

do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos 

resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. 

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado 

de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do 

FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente 

existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, 

se necessário. 

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que 

a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica 

convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, 

entre a 

data 

acima 

referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

42 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 pertinente a ser paga; 

TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira, 

assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 365 365 

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota 

Fiscal/Fatura, após a ocorrência. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do 

pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos 

efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles 

decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para 

Registro de Preços n° 015/20, a Administração da entidade contratante 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes 

sanções: 

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, 

mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente 

justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da 

Administração; 

II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso pelo 

descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez 

por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, 

no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no 

prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem 

embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante 

pela não execução parcial ou total do contrato. 

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito 

prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada 

dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 

de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo 

primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos 

incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA 

CNPJ: 08.778.201/0001-26 TELEFONE: (81) 2102-1819 EMAIL: millane.monteiro@drogafonte.com.br, 

LUIZ.NETO@drogafonte.com.br, pedro.ulisses@drogafonte.com.br, 

victor.hugo@drogafonte.com.br, matheus.klinsmann@drogafonte.com.br, 

miria.fernandes@drogafonte.com.br, contrato@drogafonte.com.br. 

ENDEREÇO: RUA, 0 , CENTRO, JOAO CAMARA/RN, CEP: 00000-000 

REPRESENTANTE: FERNANDA LONGA DA FONTE - CPF: 574.693.181-00 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE MEDIDA QUANT. PREÇO UNIT.(R$) VLR. TOTAL(R$) 

9 0037282 - SALBUTAMOL(AEROSSOL) 100MG GLAXOSMITHK(RJ) FRASCO 2000,00 14,85 29.700,00 
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Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia 

prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua 

diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela 

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas 

junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de 

suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual 

período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais 

cominações legais. 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às 

disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993. 

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da 

eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que 

eleve o custo dos bens registrados. 

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo 

superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 

Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução 

de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do 

compromisso assumido. 

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante 

convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de 

negociação. 

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos 

preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente 

comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá: 

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do 

fornecimento; 

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de 

negociação. 

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante 

procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas 

cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à 

observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber 

embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado 

pela contratante. 

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de 

primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de 

compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo: 

Serão recebidos da seguinte forma: 

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação 

da conformidade do material com as especificações constantes da proposta 

da empresa, marca, modelo e especificações técnicas. 

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos 

produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis 

após o recebimento provisório. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por 

intermédio de processo administrativo específico, assegurado o 

contraditório e ampla defesa: 

·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as 

exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; - o 

seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função 

da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do 

material. 

· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não aceitar reduzir 

o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 

no mercado; - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação 

técnica exigida no processo licitatório; - por razões de interesse público, 

devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as obrigações 

decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não comparecer ou se recusar 

a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro 

de Preços; - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial 

das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos 

dela decorrentes. 

· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - quando 

não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das hipóteses acima, 

concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de 

Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja 

nova ordem de registro. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA 

AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA 
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão 

autorizadas, caso a caso, pela contratante. 

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação 

ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão 

requisitante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS DE 

FORNECIMENTO 
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, 

signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da cláusula 

segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), 

serão fixos pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura 

da presente Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO 

FORNECEDOR 
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes 

no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos 

e da natureza da atividade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATANTE 
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do 

Contrato: 

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) 

Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por 

intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 

8.666/93 e posteriores alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 

nº 015/20 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar. 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, 

com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93, 

10.520/2002, e demais normas aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço 

na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será 

providenciada pelo Contratante. 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, 

que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 

julgadas no foro da cidade de João Câmara/RN, com exclusão de qualquer 

outro. 

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento 

em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que 

também o subscrevem. 

  

Prefeitura Municipal de Joao Camara 

CNPJ: 08.309.536/0001-03 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
CPF: 028.976.474-26 

  

Drogafonte LTDA 

CNPJ: 08.778.201/0001-26 

FERNANDA LONGA DA FONTE 
CPF: 574.693.181-00 

_____________________________________________________ 

12. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 173/20 - 

PROCESSO Nº 113/2020 – PMJC - PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 0015/20 – PE – SRP 

 
Aos 20/08/2020, o Município de João Câmara, pessoa jurídica de direito 

público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-02, com sede na Praça 
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Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP nº 59.559-000, neste ato 

representado por seu PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS 

BERNARDO, inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado 

como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresa RDF 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, nos termos 

da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e das demais normas legais aplicáveis, 

em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico 

para Registro de Preços N°015/20, com endereço na , inscrito no CNPJ n° 

12.305.387/0001-73, neste ato representado por ILVANA CILENE DA 

SILVA, inscrito no CPF n° 597.362.404-87, RESOLVE registrar os preços 

para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela 

empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame 

supracitado. 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses 

contados a partir da sua assinatura. 

  

  

  

Valor total: R$ 210.000,00, (duzentos e dez mil reais). 
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de 

Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos 

citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de 

Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar 

conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao 

FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, 

a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o 

fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua 

vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as 

condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades 

legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado 

do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que 

devidamente comprovada a vantagem. 

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do 

Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de 

Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, 

para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a 

serem praticados, obedecida à ordem de classificação. 

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro 

de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação 

ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em 

Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas 

com o Contratante. 

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades 

não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 

quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de 

acordo com as especificações contida na ordem de compra ou nota de 

empenho, não podendo ultrapassar o prazo de até 20 (vinte) dias do 

recebimento da mesma. 

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as 

sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos 

acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota 

de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais 

por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento 

definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos 

bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e 

encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação. 

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do 

FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o 

qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos 

materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. 

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do 

pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação 

do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos 

resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. 

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado 

de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do 

FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente 

existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, 

se necessário. 

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que 

a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica 

convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, 

entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do 

fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

42 

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 pertinente a ser paga; 

TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira, 

assim apurado: 

  

  

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota 

Fiscal/Fatura, após a ocorrência. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do 

pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos 

efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles 

decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para 

Registro de Preços n° 015/20, a Administração da entidade contratante 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes 

sanções: 

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, 

mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente 

justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da 

Administração; 

II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso pelo 

descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez 

por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, 

no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no 

prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem 

embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante 

pela não execução parcial ou total do contrato. 

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito 

prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada 

dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 

de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, 

FORNECEDOR: RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 

CNPJ: 12.305.387/0001-73 TELEFONE: 84 30928000 EMAIL: LICITACAO@PRONTOMEDICA.COM.BR 

ENDEREÇO: AVENIDA INTERVENTOR MARIO CARAMA, 3918 , CIDADE DA ESPERAÇA, NATA/RN, CEP: 59070-600 

REPRESENTANTE: FERNANDA FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 671.855.174-00 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE MEDIDA QUANT. PREÇO UNIT.(R$) VLR. TOTAL(R$) 

1 0038127 - AZITROMICINA 500MG PRATI DONADUZI COMPRIMI 60000,00 1,75 105.000,00 

4 0037230 - ESTROGENOSCONJUGADOS 0,625MG C/ 5G SANVAL BISNAGAS 3000,00 30,00 90.000,00 

7 0037279 - PEROXIDO DE BENZOILA 5% FN GEL NATIVITA BISNAGAS 3000,00 5,00 15.000,00 

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ 

365 365 
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não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo 

primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos 

incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia 

prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua 

diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela 

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas 

junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de 

suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual 

período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais 

cominações legais. 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às 

disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993. 

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da 

eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que 

eleve o custo dos bens registrados. 

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo 

superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 

Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução 

de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do 

compromisso assumido. 

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante 

convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de 

negociação. 

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos 

preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente 

comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá: 

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do 

fornecimento; 

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de 

negociação. 

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante 

procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas 

cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à 

observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber 

embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado 

pela contratante. 

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de 

primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de 

compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo: 

Serão recebidos da seguinte forma: 

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação 

da conformidade do material com as especificações constantes da proposta 

da empresa, marca, modelo e especificações técnicas. 

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos 

produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis 

após o recebimento provisório. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por 

intermédio de processo administrativo específico, assegurado o 

contraditório e ampla defesa: 

·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as 

exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; - o 

seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função 

da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do 

material. 

· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não aceitar reduzir 

o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 

no mercado; - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação 

técnica exigida no processo licitatório; - por razões de interesse público, 

devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as obrigações 

decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não comparecer ou se recusar 

a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro 

de Preços; - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial 

das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos 

dela decorrentes. 

· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - quando 

não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das hipóteses acima, 

concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de 

Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja 

nova ordem de registro. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA 

AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA 
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão 

autorizadas, caso a caso, pela contratante. 

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação 

ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão 

requisitante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS DE 

FORNECIMENTO 
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, 

signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da cláusula 

segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), 

serão fixos pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura 

da presente Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO 

FORNECEDOR 
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes 

no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos 

e da natureza da atividade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATANTE 
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do 

Contrato: 

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) 

Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por 

intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 

8.666/93 e posteriores alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 

nº 015/20 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar. 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, 

com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93, 

10.520/2002, e demais normas aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço 

na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será 

providenciada pelo Contratante. 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, 

que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 

julgadas no foro da cidade de João Câmara/RN, com exclusão de qualquer 

outro. 

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento 

em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que 

também o subscrevem. 

  

Prefeitura Municipal De Joao Camara 

CNPJ: 08.309.536/0001-03 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
CPF: 028.976.474-26 

  

RDF Distribuidora De Produtos Para Saude LTDA 

CNPJ: 12.305.387/0001-73 

FERNANDA FERNANDES DE CARVALHO 
CPF: 671.855.174-00 

_____________________________________________________ 

 

13. GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO 025/2020 
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“Dispõe sobre a prorrogação das diretrizes, dos termos 

e das condições estabelecidas no Decreto Municipal 

n° 024/2020, e dá outras providências.” 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO, Prefeito do Município de João 

Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 70, caput, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, 

  

CONSIDERANDO a Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, por 

meio da qual o Ministro de Estado da Saúde declarou Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 

Infecção Humana pelo Novo Coronavírus; 

  

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

dispôs sobre medidas para o enfrentamento da citada Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional; 

  

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 

2020, e o Senado Federal, reconheceram a existência de Calamidade 

Pública para os fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 

4 de maio de 2000; 

  

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 29.541/2020 que define 

medidas restritivas temporárias adicionais para o enfretamento da 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, decorrente do 

novo Coronavírus (COVID-19), 

  

CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em 

24 de março de 2020, nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 6.341 - Distrito Federal, da lavra do Ministro 

relator Marco Aurélio, através da qual restou estabelecido que os Prefeitos 

Municipais possuem autonomia para definir as medidas restritivas de 

interesse local, considerando as peculiaridades e particularidades de sua 

área de atuação; 

  

CONSIDERANDO a competência concorrente normativa e administrativa 

municipal, por se tratar de questão de saúde pública voltada ao coletivo, 

objetivando a proteção de todos os cidadãos, indistintamente; 

  

CONSIDERANDO a redução do número de novos contaminados no 

Estado do Rio Grande do Note, como assim a maior disponibilidade de 

leitos de UTI anunciada pelo Secretaria de Saúde do Estado; 

  

CONSIDERANDO o art. 12 do Decreto Estadual n° 29.742/2020 que 

disciplina o cronograma para retomada gradual responsável das atividades 

econômicas no Rio Grande do Norte a partir de 1º de julho de 2020 

(Redação do artigo dada pelo Decreto Nº 29774 DE 23/06/2020); 

  

CONSIDERANDO a necessidade de retomarmos o crescimento da 

economia do Município, restabelecendo o regular funcionamento do 

comércio local, e a geração de emprego e renda, 

  

CONSIDERANDO o Decreto Municipal de n° 019/2020 que dispõe sobre 

a adoção de medidas voltadas ao combate da COVID-19, estabelece 

estratégias de reabertura gradativa da economia no âmbito do Município 

de João Câmara, e dá outras providências, 

  

CONSIDERANDO o Decreto Municipal de n° 020/2020 que dispõe sobre 

a prorrogação das diretrizes, dos termos e das condições estabelecidas no 

Decreto Municipal n° 019/2020, determina novas estratégias de reabertura 

gradativa da economia no âmbito do Município de João Câmara, e dá 

outras providências.” 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 023/2020 que “Dispõe sobre 

a prorrogação das diretrizes, dos termos e das condições estabelecidas no 

Decreto Municipal n° 020/2020, determina novas estratégias de reabertura 

gradativa da economia no âmbito do Município de João Câmara/RN, 

regulariza-se formalmente a inclusão como membro do Comitê Municipal 

de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus – COVID-19 o 

representante do CONPEV – Conselho dos Pastores Evangélicos de João 

Câmara/RN, e dá outras providências.” 

CONSIDERANDO o Decreto n° 024/2020 que “Dispõe sobre a 

prorrogação das diretrizes, dos termos e das condições estabelecidas no 

Decreto Municipal n° 023/2020, e dá outras providências.” 

  

DECRETA: 

  

Art. 1º - Fica prorrogado por mais 10 (dez) dias, na sua integralidade, todos 

os termos e as condições estabelecidas no Decreto n° 024/2020; 

  

Art. 2º - As medidas elencadas neste Decreto são complementares às 

normas já editadas anteriormente e permanecerão em vigor no período 

compreendido entre os dias 22 de agosto a 31 de agosto de 2020, quando, 

então, serão reavaliadas pelo Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao 

Coronavírus – COVID 19, instituídos pelo Decreto Municipal n° 

007/2020; 

  

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor no dia 22 de agosto de 2020, 

revogadas as disposições em contrário. 

  

Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de 

João Câmara-RN, em 21 de agosto de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 
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JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA 

Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN, 

justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do 

fornecedor CONEXÃO COM. E SERVIÇOS DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, CNPJ : 15.289.352/0001-86 

  

  

Os referidos pagamentos referem-se a aquisição de limpeza 

preventiva em ar condicionado janela ou Split systen.com potência 

de 7.000 a 24.000 BTUS, instalação de ar condicionado Split 

system com distância entre a unidade interna e externa de até 3 

metros, calhas, placas, displays, reparos eletrônicos, reparo de 

solda em serpentina. Para suprir as necessidades das secretarias 

municipais. 

O pagamento da (s) referida (s) nota (s) fiscal (s) foi feito 

antecipadamente pela necessidade de aquisição limpeza preventiva 

em ar condicionado janela ou Split systen.com potência de 7.000 a 

24.000 BTUS, instalação de ar condicionado Split system com 

distância entre a unidade interna e externa de até 3 metros, calhas, 

placas, displays, reparos eletrônicos, reparo de solda em serpentina. 

Para suprir as necessidades das secretarias municipais. 

Motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para 

pagamento do fornecedor supra identificado. 

Tendo em vista o acima justificado, assinamos o presente para que 

a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o 

referido pagamento e as publicações necessárias. 

  

João Câmara-RN, em 25 de agosto de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal  

_____________________________________________________ 

 

14. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM 

CRONOLÓGICA 

 
Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN, justificamos 

a quebra da ordem cronológica para pagamento do 

fornecedor FRANCISCO GILBERSON DOS SANTOS CASSIANO. 

  

  

O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente pela 

necessidade de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva 

com fornecimento de peças e acessórios genuínos e originais da marca do 

veículo destinados a manutenção da frota de veículo deste município. Da 

secretaria de saúde, motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem 

cronológica para pagamento do fornecedor supra identificado. 

Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a 

mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido 

pagamento e as publicações necessárias. 

  

João Câmara-RN, em 25 de agosto de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal  

_____________________________________________________ 

15. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 175/2020 - 

PROCESSO Nº 100/2020 – PMJC - PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 019/2020 – PE – SRP 

 
Aos 26/08/2020, o Município de João Câmara, pessoa jurídica de direito 

público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-02, com sede na Praça 

Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP nº 59.559-000, neste ato 

representado por seu PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS 

BERNARDO, inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado 

como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresa F D 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, nos termos da Lei nº 

10.520/02, Lei n° 8.666/93 e das demais normas legais aplicáveis, em face 

da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para 

Registro de Preços N° 019/2020, com endereço na , inscrito no CNPJ n° 

70.026.240/0001-40, neste ato representado por FLÁVIO CARVALHO 

DANTAS WANDERLEY, inscrito no CPF n° 466.189.454-53, 

RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os 

referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 

primeiro lugar no certame supracitado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 5.000 MIL 

CESTAS BÁSICAS PARA A CONCESSÃO DO BENEFICIO 

ENVENTUAL NA MODALIDADE CESTAS BÁSICAS. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses 

contados a partir da sua assinatura. 

  

Nº da 

Liquidação 

Nº do Empenho Valor R$ Nº da Nota 

Fiscal 

633/2020 813002/2020 1.210,00 000709 

634/2020 813003/2020 570,00 000704 

635/2020 813004/2020 2.749,00 000705 

636/2020 813005/2020 1.639,00 000706 

637/2020 813006/2020 780,00 000707 

638/2020 813007/2020 2.139,00 000711 

639/2020 813008/2020 210,00 000710 

640/2020 813009/2020 1.189,00 000708 

FORNECEDOR: F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

CNPJ: 70.026.240/0001-40 TELEFONE: (84) 99431-

2225 

EMAIL: FLAVIOCDW@HOTMAIL.COM 

ENDEREÇO: AV CAPITAO-MOR GOUVEIA, Nº 3005, COMPLEMENTO BOX 06 E 16 MP IX 

CEASA, CEP 59.070-400, BAIRRO/DISTRITO CIDADE DA ESPERANÇA. 

REPRESENTANTE: FLÁVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY - CPF: 466.189.454-53 

Nº da Liquidação Nº do Empenho Valor R$ Nº da Nota Fiscal 

000619/2020 804005/2020 1.055,20 000.092 

000625/2020 804006/2020 1.586,61 000230 
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 Valor total: R$ 349.250,00, (trezentos e quarenta e nove mil, duzentos 

e cinquenta reais). 
  

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de 

Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos 

citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de 

Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar 

conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao 

FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, 

a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o 

fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua 

vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as 

condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades 

legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços somente o órgão 

gerenciador, ficando vedada concessão de adesão. 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de 

acordo com as especificações contida na ordem de compra ou nota de 

empenho, não podendo ultrapassar o prazo de até 05 (cinco) dias úteis do 

recebimento da mesma. Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o 

prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade 

com a Lei 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos 

acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota 

de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais 

por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento 

definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos 

bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e 

encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação. 

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do 

FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o 

qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos 

materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. 

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do 

pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação 

do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos 

resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. 

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado 

de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do 

FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente 

existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, 

se necessário. 

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que 

a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica 

convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, 

entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do 

fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

42 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 pertinente a ser paga; 

TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira, 

assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 365 365 

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota 

Fiscal/Fatura, após a ocorrência. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do 

pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos 

efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles 

decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para 

Registro de Preços n° 019/2020, a Administração da entidade contratante 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes 

sanções: 

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, 

mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente 

justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da 

Administração; 

II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso pelo 

descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez 

por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, 

no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no 

prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem 

embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante 

pela não execução parcial ou total do contrato. 

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito 

prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada 

dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 

de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo 

primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos 

incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia 

prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua 

diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela 

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas 

junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de 

suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual 

período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais 

cominações legais. 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às 

disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993. 

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da 

eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que 

eleve o custo dos bens registrados. 

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo 

superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 

Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução 

de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do 

compromisso assumido. 

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante 

convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de 

negociação. 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE 

MEDIDA 

QUANT. PREÇO 

UNIT.(R$) 

VLR. 

TOTAL(R$) 

1 0043108 - CESTAS BASICAS - OS 

PRODUTOS DEVEM SER 

ENTREGUES 

ACONDICIONADOS EM SACO 

PLASTICO TRANSPARENTE, E 

DEVERÃO CONTER OS 

SEGUINTES ITENS: 02 QUILOS 

DE FEIJÃO CARIOCA DE BOA 

QUALIDADE, 02 QUILOS DE 

ARROZ BRANCO DE BOA 

QUALIDADE, 02 PACOTES DE 

FLOCOS DE MILHO COM 500G, 

02 PACOTES DE CAFÉS DE 250 

GRAMAS, 02 QUILOS DE 

AÇÚCAR REFINADO, 02 

PACOTES DE LEITE EM PÓ 

COM 400 GRAMAS, 02 QUILOS 

DE FARINHA DE MANDIOCA, 

02 QUILOS DE SAL REFINADO, 

01 VIDRO DE ÓLEO DE SOJA DE 

900 ML, 02 PACOTES DE 

MACARRÃO DE 500 GRAMAS, 

01 PACOTE DE BISCOITO DOCE 

(TIPO MAISENA) DE 400G, 01 

PACOTE DE BISCOITO 

SALGADO (TIPO CREAM 

CRACK) DE 400G, 01 PACOTE 

DE PROTEÍNA DE SOJA COM 

400G. 

DIVERSOS - 

NA 

DESCRIÇÃO 

DETALHADA 

UNIDADE 5000,00 69,85 349.250,00 
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Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos 

preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente 

comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá: 

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do 

fornecimento; 

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de 

negociação. 

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante 

procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas 

cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à 

observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber 

embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado 

pela contratante. 

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de 

primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de 

compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo: 

Serão recebidos da seguinte forma: 

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação 

da conformidade do material com as especificações constantes da proposta 

da empresa, marca, modelo e especificações técnicas. 

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos 

produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis 

após o recebimento provisório. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por 

intermédio de processo administrativo específico, assegurado o 

contraditório e ampla defesa: 

·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as 

exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; - o 

seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função 

da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do 

material. 

· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não aceitar reduzir 

o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 

no mercado; - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação 

técnica exigida no processo licitatório; - por razões de interesse público, 

devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as obrigações 

decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não comparecer ou se recusar 

a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro 

de Preços; - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial 

das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos 

dela decorrentes. 

· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - quando 

não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das hipóteses acima, 

concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de 

Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja 

nova ordem de registro. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA 

AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA 
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão 

autorizadas, caso a caso, pela contratante. 

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação 

ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão 

requisitante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS DE 

FORNECIMENTO 
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, 

signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da cláusula 

segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), 

serão fixos pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura 

da presente Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO 

FORNECEDOR 
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes 

no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos 

e da natureza da atividade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATANTE 
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do 

Contrato: 

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) 

Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por 

intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 

8.666/93 e posteriores alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 

nº 019/2020 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar. 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, 

com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93, 

10.520/2002, e demais normas aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço 

na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será 

providenciada pelo Contratante. 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, 

que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 

julgadas no foro da cidade de João Câmara/RN, com exclusão de qualquer 

outro. 

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento 

em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que 

também o subscrevem. 

  

Prefeitura Municipal de Joao Camara 

CNPJ: 08.309.536/0001-03 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
CPF: 028.976.474-26 

  

F D Comercio de Alimentos LTDA - EPP 

CNPJ: 70.026.240/0001-40 

FLÁVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY  
CPF: 466.189.454-53 

_____________________________________________________ 

16. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

PORTARIA Nº 029/2020-GP - PUBLICAÇÃO POR 

INCORREÇÃO 

 
O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições 

legais que lhe são conferidas no Art. 70, da Lei Orgânica deste 

município. 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - Nomear os senhores abaixo citados, para compor pregoeiro 

e equipe de apoio. 

  

Pregoeiro 

Anderson Victor da Silva – CPF nº 066.860.314-37 

  

Membro 

Marcelo Henrique Viana da Silva-CPF nº 078.848.904-61 

  

Art. 2º Os trabalhos das pessoas nomeadas, deverão ser executados 

conf. as disposições constantes na Lei Federal nº 10.520/2002. 

  

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

revogada as disposições em contrário. 

  

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 25/03/2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO  
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Prefeito Municipal  

_____________________________________________________ 

17. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PE 019.2020 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Prefeitura municipal de joão câmara 

  

prefeitura municipal de joao camara 

Prefeitura Municipal de João Câmara/RN 

  

Registro de Preços Eletrônico nº019/2020 
  

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentesao 

presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para 

cadaempresa vencedora, conforme abaixo: 

Resultado da Homologação 

  

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Autoridade Competente 

_____________________________________________________ 

18. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE RECURSO - 

PE 020.2020 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2020 – PE-SRP 
  

OBJETO: OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO. 

  

RECORRENTE: NOCARVEL NOSSA SENHORA DO 

CARMO VEÍCULOS LTDA, CNPJ n° 05.914.425/0001-20 

  

CONTRARRAZOANTE: ARTHA EMPREENDIMENTOS 

COMÉRCIO E LOCAÇÕES -EIRELI - EPP, CNPJ n.º 

28.515.824/0001-13 

  

DO RELATÓRIO 
NOCARVEL NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS 

LTDA interpôs recurso administrativo contra ato do Pregoeiro em 

declarar vencedor do item 02 a empresa ARTHA 

EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES -EIRELI - 

EPP, CNPJ sob o n.º 28.515.824/0001-13. 

A empresa recorrente argumenta, em síntese, que baseado na 

legislação e os princípios que regem as licitações públicas, 

deliberação nº 64/2008 do CONTRAN, Lei Federal nº 6.729/79 

(Lei Ferrari) as quais demonstram claramente o entendimento 

sobre o conceito de veículo “0 km” (zero quilômetro), bem como 

as condições para que ocorra o “Primeiro Emplacamento”. 

Nesse sentido, entende que veículo novo é aquele que ainda não foi 

registrado ou licenciado, ou seja, é o oposto de veículo seminovo o 

qual já possui um registro ou licenciamento inicial. 

Dessa forma, argumenta que para os efeitos desta licitação, teria 

que ser considerado “veículo automotor novo” o veículo a motor 

de propulsão antes de seu registro e licenciamento vendido por uma 

concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio 

fabricante, nos termos da Deliberação CONTRAN nº 64, de 30 de 

maio de 2008, e Lei Federal nº 6.729/1979. 

Acrescenta que consoante a Lei Federal nº 6.729/79 e a deliberação 

CONTRAN nº 64/2008 bem como os demais fatos comprobatórios 

apresentados apenas concessionária autorizada pelo fabricante ou 

o próprio fabricante de veículos pode fornecer o veículo zero 

quilômetro, garantindo assim que o primeiro emplacamento seja 

em nome do Município. 

Ademais, argumenta, que o Convênio Confaz nº 64/2006, o qual 

leciona que os produtores rurais, empresas de leasing e locadoras, 

ao comprarem veículos diretamente das montadoras tinham a 

obrigatoriedade de permanecer com os mesmo por até 12 (doze) 

meses sem transferi-los de propriedade, a não ser com o pagamento 

de uma diferença de imposto calculados pelo DETRAN quando da 

transferência. 

Afirma que tal convênio englobou todas as empresas, e não 

somente aquelas descritas acima, detentoras das mesmas 

obrigações (de recolhimento do ICMS) quando das transferências 

antes daquele prazo. 

Afirma que nos §§ 3º e 4º da cláusula segundas do referido 

convênio (67/18) aduz que a falta de recolhimento pelo alienante 

(empresa que adquiriu da montadora) não exclui a responsabilidade 

do adquirente, no caso (órgãos públicos, prefeituras e etc.) pelo 

pagamento do imposto que deverá fazê-lo através de documento de 

arrecadação do seu estado(estado sede da empresa vencedora da 

licitação) emitido pelo ente tributante(Sefaz). 

Dessa maneira, entende o recorrente, que o Município uma vez 

adquirente de veículo destas categorias de empresas (não 

revendedoras autorizadas), são devedoras solidárias desta de 

diferença de imposto junto à Sefaz credora. 

Por fim, pugna pelo recebimento do recurso no sentido de 

desclassificar as Empresas que não se enquadram como 

concessionária autorizada pelo fabricante ou fabricante do veículo 

do presente certame, exigindo o fornecimento do veículo novo, 

zero quilômetro, nos termos da Lei Federal nº 6.729/79, 

Deliberação CONTRAN nº 64/2008. 

Por outro lado, a empresa ARTHA EMPREENDIMENTOS 

COMÉRCIO E LOCAÇÕES -EIRELI – EPP em sede de 

contrarrazões argumenta que se sagrou vencedora no Pregão 

Eletrônico 020/2020, onde ofereceu o melhor preço. 

E que diante dos princípios basilares da legalidade e razoabilidade, 

previstos nas legislações vigentes, além do respeito à livre 

concorrência contido na Constituição Federal, entende que inexiste 

qualquer tipo de amparo que vede a empresa ARTHA 

EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES - EIRELI de 

participar do certame e sagrar-se vencedora da contenda licitatória, 

fornecendo o bem em questão, ou seja, o veículo automotor 0Km. 

Entende que dar razão ao recurso apresentado seria criar um 

mercado onde apenas fabricantes e concessionários poderiam 

comercializar veículos com órgãos públicos, o que viria em total 

desacordo com os princípios do procedimento licitatório, que é 

Item: 0001 

Descrição: CESTAS BÁSICAS - Os produtos devem ser entregues acondicionados em saco plástico 

transparente e DEVERÃO CONTER OS SEGUINTES ITENS: • 02 QUILOS DE 

FEIJÃO CARIOCA TIPO 01 • 02 QUILOS DE ARROZ BRANCO TIPO 01 • 02 

PACOTES DE FLOCOS DE MILHO COM 500G • 02 PACOTES DE CAFÉS DE 250 

GRAMAS • 02 QUILOS DE AÇÚCAR REFINADO • 02 PACOTES DE LEITE EM 

PÓ INTEGRAL COM 400 GRAMAS • 02 QUILOS DE FARINHA DE MANDIOCA 

TIPO 01 • 02 QUILOS DE SAL REFINADO • 01 VIDRO DE ÓLEO DE SOJA DE 900 

ML • 02 PACOTES DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE DE 500 GRAMAS • 01 

PACOTE DE BISCOITO DOCE (TIPO MAISENA) DE 400G • 01 PACOTE DE 

BISCOITO SALGADO (TIPO CREAM CRACK) DE 400G • 01 PACOTE DE 

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA ESCURA COM 400G. 

Quantidade: 5.000 

Unidade de 

Fornecimento: 

Unidade 

Valor 

Referência: 

91,20 

Valor Final: 69,85 

Valor Total: 349.250,00 

Situação: Homologadoem 26/08/202014:42:35 Por: Manoel dos Santos Bernardo 

Nome da 

Empresa: 

Flávio Carvalho Dantas Wanderley - Epp 

Modelo: DIVERSOS - NA DESCRIÇÃO DETALHADA 
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baseado, em especial, na livre concorrência, entendendo-se como 

competitividade, além do princípio da probidade administrativa, da 

legalidade e da igualdade. 

Para embasar seu argumento menciona diversos julgados sobre o 

tema, os quais coadunam com o seu entendimento. Ressalta que a 

Lei 6.729/79 cuida da concessão comercial entre produtores e 

distribuidores de veículos automotores de via terrestre, não 

podendo inferir que o conteúdo de tal norma se aplique aos 

procedimentos licitatórios realizados pela Administração. 

Ademais, argumenta que sobre o licenciamento e emplacamento do 

veículo, a deliberação CONTRAN nº 64/2008 se refere a veículos 

novos para fins de emissão do CRLV – Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo, não tendo portanto aplicação para fins 

de licitação pública e para a definição do que vem a ser um “veículo 

novo”, dado que este conceito se refere a uso e não à transferência 

do veículo novo. 

Acrescenta que a alegação sobre o licenciamento não condiz com 

a verdade uma vez que a própria licitante possui diversos atestados 

que comprovam realização do primeiro emplacamento em nome da 

Administração Pública em diversos órgãos de diversos estados 

brasileiros, e que entender a demanda de outra forma, estar-se-ia 

criando uma reserva de mercado restrita às fábricas e 

concessionárias, subvertendo o princípio constitucional da ampla 

concorrência, que é a base legal para a Administração Pública em 

todas as formas de licitação. 

Por fim, requer a total improcedência do Recurso Administrativo 

mantendo sua proposta e, portanto, vencedora do certame. 

Este é o relatório. 

  

PRELIMINARMENTE 
Em sede de admissibilidade, verificou-se que foram preenchidos os 

pressupostos 

de sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e 

motivação do recurso apresentado, pelo que se passa à análise de 

sua alegação. 

  

MÉRITO 
Trata-se de alegação do recorrente afirmando que o licitante 

vencedor não possui capacidade de comercializar e realizar o 

primeiro emplacamento de veículo novo, conforme deliberação nº 

64/2008 do CONTRAN e Lei Federal nº 6.729/79 (Lei Ferrari), 

ficando a possibilidade restrita às empresas concessionárias 

autorizadas pelo fabricante ou o próprio fabricante do veículo. E 

seguindo esse raciocínio, no entender da recorrente, a empresa 

vencedora deve ser desclassificada. 

Analisando a demanda recursal, chegamos ao que leciona o 

instrumento convocatório, sobre a participação dos licitantes no 

Pregão Eletrônico em espeque, especificamente em seu item 2.1, 

senão vejamos: 

“2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que 

estiverem previamente credenciados no sítio 

www.portaldecompraspublicas.com.br que atenderem a todas as 

exigências deste edital e seus anexos e que tenham ramo de 

atividade pertinente ao objeto licitado.” 

Nesse diapasão, percebe-se que o edital não restringiu a 

participação às empresas concessionárias ou fabricantes de 

veículos, muito pelo contrário, possibilitou a participação a todas 

licitantes que preencherem os requisitos para habilitação e 

proposta. 

No tocante ao certame em questão, o Pregoeiro em análise da 

documentação enviada pela empresa contrarrazoante, percebeu o 

preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo instrumento 

editalício. 

Seguindo essa linha de raciocínio, não poderia o Pregoeiro nesse 

momento desobedecer ao lecionado para o Pregão e entender que 

somente empresas concessionárias e/ou fabricantes poderiam 

participar do certame ou fornecer o bem, sob pena de infringir o 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

Além disto, depreende-se que a decisão do Pregoeiro levou em 

consideração o que prevê especificação do item em questão, 

vejamos: 

“VEÍCULO TIPO PICK UP - Veículo Cabine Simples, 

Capacidade para 02 Pessoas, Freios ABS e Airbag Duplo, 0km, 

Vidros e Travas Elétricas, Alarme, Ar condicionado, Câmbio 

manual, Bicombustível (Etanol e Gasolina), 02 Portas, Modelo do 

Ano da aquisição ou superior, Capacidade de caçamba igual ou 

superior a 900 litros, Tração 4x2, Motorização: potência mínima 

de 85CV, Qualidade igual ou superior a Strada ou Saveiro, 

Direção Hidráulica/Elétrica, Radio AM/FM, CD player/MP3 e 

entrada USB ou rádio AM/FM com USB, com instalação do rádio, 

2 (dois) alto-falantes e antena, Cor Branca, Frete incluso, 

Garantia mínima de 02 (dois) anos. O Veículo deverá ser entregue 

devidamente registrado e licenciado junto ao DETRAN/RN em 

nome do Município.” (grifo nosso) 

  

Da leitura atenta percebe-se que na especificação do item não 

exigiu que o primeiro emplacamento seja realizado em nome do 

município, mas que o bem seja entregue devidamente registrado e 

licenciado em nome do município, e aqui não cabe a discussão que 

tal entendimento tiraria a qualidade de novo do bem e o 

transformaria em usado, uma vez que na própria exigência do item 

consta a expressão “0km”, característica que deverá ser observada 

e exigida no ato da entrega do bem. 

Nesse sentido, e com base no princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório não pode o Município exigir nada além 

do especificado para o item e nem nada além do exigido para 

participação das empresas, apresentação da proposta e 

documentação para habilitação, sob pena de estar causando um 

formalismo exagerado, o que poderia desencadear em restrição da 

competição, tratamento desproporcional e desarrazoado por parte 

da Administração Pública Municipal. 

Portanto, tomando por base o que leciona o instrumento 

convocatório vigente no presente certame, bem como o princípio 

da vinculação ao instrumento convocatório, entendemos que a 

contrarrazoante atendeu todos os requisitos para habilitação e 

proposta constantes no Edital de Pregão Eletrônico n° 020/2020. 

  

DA DECISÃO 
Ante o exposto, decidimos por conhecer o recurso apresentado pela 

empresa NOCARVEL NOSSA SENHORA DO CARMO 

VEÍCULOS LTDA, CNPJ n° 05.914.425/0001-20 para no mérito 

decidirmos por seu IMPROVIMENTO, mantendo a decisão que 

declarou a empresa ARTHA EMPREENDIMENTOS 

COMÉRCIO E LOCAÇÕES -EIRELI - EPP, CNPJ n.º 

28.515.824/0001-13 vencedora do item 02. 

  

Assim, remetemos a presente decisão, de forma ex ofício, à 

autoridade superior (prefeito) para análise e providências cabíveis. 

Esta é a nossa decisão! 

  

Publique-se! 

  

João Câmara/RN, 25 de agosto de 2020. 

  

ANDERSON VICTOR DA SILVA COSTA 
Pregoeiro do Município 

_____________________________________________________ 

19. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

AVISO DE EDITAL - PE 021.2020 
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O Município de João Câmara/RN, por meio do Excelentíssimo 

Senhor Prefeito, torna público para conhecimento dos interessados 

o Pregão Eletrônico n° 021/2020, que tem como objeto 

a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO 

DE APOSTILHAS. O Edital e seus anexos encontram-se 

disponíveis nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br, 

www.licitafacil.tce.rn.gov.br, www .licitacaojoaocamara.com.br 

ou na sede da Secretaria Municipal de Finanças com endereço na 

Rua Jerônimo Câmara, 50, Centro, no horário das 08h00min às 

14h00min. Para participação da licitação ou simples 

acompanhamento da mesma, o interessado deverá acessar na 

internet a página www.portaldecompraspublicas.com.br. As 

propostas comerciais serão recebidas a partir das 09h00min do dia 

27/08/2020 até as 08h59min do dia 10/09/2020, por meio do 

sistema eletrônico. A sessão pública eletrônica será aberta às 

09h00min (horário de Brasília) do dia 10 de setembro de 2020. 

  

João Câmara/RN, em 26 de agosto de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito  

_____________________________________________________ 
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