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Administração do Excelentíssimo Sr. Prefeito 

Manoel dos Santos Bernardo 

________________________________________________________________________________ 
ANO XII – Nº 935 - JOÃO CÂMARA/RN SEXTA-FEIRA 20 DE DEZEMBRO DE 2019 

 
 

 

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 PNEUTEX LTDA referente a nota de liquidação n.º 
267//2019, datada de /2019, do empenho nº. 903001/2019, no valor de 

R$ 14910,00 (quatorze mil novecentos e dez reais), referente nota fiscal 

nº. 002.530. O referido pagamento refere-se a aquisição de pneus e 

correlatos, visando a manutenção da frota municipal de veículo do 
município. 

O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente pela 

necessidade de substituição dos pneus dos veículos próprios do 

município, haja vista a eminente realização de vistoria nos mesmos, para 
liberação regular para o transporte, 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 13 de dezembro de 2019.  
  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 

Prefeito Municipal 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 6.651/2019 

Contratante: PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA 
Contratada: VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 

– CNPJ: 02.593.711/0001-42 

Processo nº 186/2019 - Dispensa nº 6.651/2019 - CPL 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 
KITS DE LIVROS INFANTO JUVENIL E PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS 

ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE JOÃO CÂMARA. 
VALOR: R$ 15.972,00 (quinze mil, novecentos e setenta e dois reais). 

  

PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA, EM JOÃO CÂMARA 
Contratante 
  

VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 
Contratada 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 

Prefeito Municipal 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

AVISO DE RESULTADO - PP SRP Nº 028/2019 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2019 – PP – SRP 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR 

SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO 

CÂMARA/RN - SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE 

ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E 

CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
  

O Município de João Câmara/RN, por intermédio da equipe de Apoio ao 

Pregoeiro, TORNA PÚBLICO, o resultado da presente licitação. 
Apresentou proposta no presente certame a seguinte empresa: 

ULTRACLIN CLÍNICA LTDA – ME – CNPJ: 19.266.971/0001-06, saiu 

vencedora no item: 01; totalizando o valor de R$ 450.000,00 

(quatrocentos e cinquenta mil reais). 
  

João Câmara/RN, 18 de dezembro de 2019. 

  

MARCELO HENRIQUE VIANA DA SILVA 
Equipe de Apoio 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 
  

Processo Administrativo nº 186/2019 
  
O Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de João Câmara/RN, 

no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, 

e considerando o que consta do processo administrativo que trata da 
contratação da empresa VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA 

DELIVROS LTDA, CNPJ: 02.593.711/0001-42,referente 

a AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTO JUVENIL E PARA O 

ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES 
DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE JOÃO 

CÂMARA, no valor de R$ 15.972,00, (quinze mil, novecentos e setenta 

e dois reais ), vem RATIFICAR E RECONHECER A DISPENSA 

DA LICITAÇÃO para a contratação da referida empresa, determinando 

que se proceda a publicação do devido extrato. 

  

João Câmara/RN, 18 de dezembro de 2019. 
  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 

Prefeito Municipal 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 175/2019 PREGÃO 

ELETRÔNICO SRP Nº 008/2019 ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 12120003/2019 

 
Aos doze dias, do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove 

(12.12.2019), o Município de João Câmara/RN, pessoa jurídica de direito 

público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-03, 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 

PODER EXECUTIVO 

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

CÉSAR PINTO CORDEIRO - EPP – CNPJ Nº 20.965.430/0001-55, 

com logradouro profissional, sito à Rua – Conselheiro Lafaiete, nº 1959, 

Loja-13, Bairro – Sagrada Família, Belo Horizonte/MG, Cep: 31.035-

560, devidamente representada pelo empresário o Eminente Senhor 

JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO – CPF Nº 391.692.006-53, 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° 008/2019, 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 FUTURA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, VISANDO ATENDER O 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADO PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE 

JOÃO CÂMARA/RN. 

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. 

  

  

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 10 (dez) 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° 008/19, 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 

Júlio César Pinto Cordeiro -Epp - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - 

Documento 20.965.430/0001-55 

Código Produto Marca Qtde Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

0046 Placar Eletronico 
Poliesportivo Com 

Operação do 

Cronômetro Start/pausa, 

Present e Prog. Controle 
do Jornal Eletrônico... 

CO 1 UN R$ 
6.950,00 

R$ 
6.950,00 

0047 Placar de Substituição 

Eletrônico Dupla Face 
Em Policarbonato 70cm 

X 40cm X 6cm 

CO 1 UN R$ 

1.900,00 

R$ 

1.900,00 

TOTAL DO VENCEDOR R$ 
8.850,00 
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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. 

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/RN, 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 008/2019 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. 

  

João Câmara/RN, em, 12 de dezembro de 2019. 
  

Poder Executivo Municipal De João Câmara/RN 

CNPJ n° 08.309.536/0001-03 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Constitucional 

CPF nº 028.976.474-26 

(Pelo/Órgão Gerenciador) 

  
Júlio César Pinto Cordeiro – EPP 

CNPJ Nº 20.965.430/0001-55 

JÚLIO CÉSAR PINTO CORDEIRO 
CPF Nº 391.692.006-53 
Titular/Proprietário 
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(Pelo/Órgão Fornecedor) 

  

TESTEMUNHAS: 

_______________ 

CPF: ________ 
  

____________ 

CPF: __________ 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

AVISO DE RESULTADO - PP SRP Nº 027/2019 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2019 – PP – SRP 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
  

OBJETO: OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE MOCHILHAS PERSONALIZDAS, 

DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO. 
  

O Município de João Câmara/RN, por intermédio da equipe de Apoio ao 

Pregoeiro, TORNA PÚBLICO, o resultado da presente licitação. 
Apresentaram propostas no presente certame as seguintes empresas: 

COMERCIAL APOLO LTDA – CNPJ: 02.440.676/0001-21, saiu 

vencedora nos itens: 01 e 02; totalizando o valor de R$ 46.500,00 

(quarenta e seis mil e quinhentos reais). MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO 
SILVA – ME – CNPJ: 11.886.312/0001-60, saiu vencedora no item: 03; 

totalizando o valor de R$ 63.750,00 (sessenta e três mil, setecentos e 

cinquenta reais). 

  
João Câmara/RN, 18 de dezembro de 2019. 

  

MARCELO HENRIQUE VIANA DA SILVA 

Equipe de Apoio  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

AVISO DE RESULTADO - PP SRP Nº 030/2019 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2019 – PP – SRP 
TIPO: MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA ANP 

  

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, 

PELO PRAZO DE 12 MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO 

DE COMBUSTÍVEIS (MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA 

DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO), DE ACORDO 

COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES 

CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
  

O Município de João Câmara/RN, por intermédio da equipe de Apoio ao 

Pregoeiro TORNA PÚBLICO o resultado da presente licitação. 

Apresentou proposta no presente certame a seguinte empresa: JRR 
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA – CNPJ: 

07.114.802/0001-71, saiu vencedora nos itens: 01, 02 e 03; Com a 

porcentagem de 2% de desconto para cada item. O valor total estimado 
para aquisição é de R$ 3.430.750,00 (três milhões, quatrocentos e trinta 

mil e setecentos e cinquenta reais). 

  

João Câmara/RN, 18 de dezembro de 2019. 
  

MARCELO HENRIQUE VIANA DA SILVA 

Equipe de Apoio  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 175/2019 PREGÃO 

ELETRÔNICO SRP Nº 008/2019 ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 12120002/2019 

 
Aos doze dias, do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove 

(12.12.2019), o Município de João Câmara/RN, pessoa jurídica de direito 

público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-03, 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 

JOZILMA MARIA DE CARVALHO-EPP – CNPJ Nº 04.805.345/0001-
73, com logradouro profissional, sito à Rua – Edgar Dantas, nº 350, 

Santos Reis – Parnamirim/RN, Cep: 59.141-150, devidamente 

representada por sua Proprietária a Eminente Senhora JOZILMA 

MARIA DE CARVALHO – CPF Nº 791.603.954-00, 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° 008/2019, 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 FUTURA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, VISANDO ATENDER O 
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADO PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE 

JOÃO CÂMARA/RN. 

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. 

  

  
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 

JOZILMA MARIA DE CARVALHO - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - 

Documento 04.805.345/0001-73 

Código Produto Marca Qtde Valor 

Unitário 
Valor 

Total 

0010 Bolas de Futsal, 08 Gomos Penalty 60 

UN 

R$ 68,00 R$ 

4.080,00 

0018 Disco esportivo com 19 cm 

de diâmetro Confeccionado 

Em Plástico 

Pokeer 50 

UN 

R$ 6,00 R$ 

300,00 

0019 Extensor de Corda Elastica 

Para Treinamento 

Esportivo, Nivel Forte. 

SCALIBU 60 

UN 

R$ 35,00 R$ 

2.100,00 

0022 Bambolês de Material 

Plástico, Alta Densidade, 

Diâmetro de 60 Cm e Tubo 
de 16mm 

SCALIBU 40 

UN 

R$ 4,50 R$ 

180,00 

0027 Bomba de Ar Para Inflar 

Bolas Vertical Com Bico 
Agulha 

Pokeer 16 

UN 

R$ 18,00 R$ 

288,00 

0028 Calibrador de Bolas Digital Pokeer 2 

UN 

R$ 45,00 R$ 90,00 

0029 Cronômetro Digital, Para 

Uso Em Laboratórios e 

Esportes. Hora/minutos e 
Segundos (am/pm), 

Precisão de 1/100 

Segundos.... 

Pokeer 5 

UN 

R$ 30,00 R$ 

150,00 

0030 Apito Para Juiz, 90 Db, 

Dedal, profissional. 

Pokeer 25 

UN 

R$ 24,00 R$ 

600,00 

0037 Tabuleiros de Xadrez Em 
Couro Sintético, 50x50cm 

SCALIBU 20 
UN 

R$ 26,00 R$ 
520,00 

0040 Bolsas Grandes Para Bolas Spitteer 20 
UN 

R$ 35,00 R$ 
700,00 

0042 Troféus Médios de 80cm 

de Altura 

Jebs 40 

UN 

R$ 

160,00 

R$ 

6.400,00 

0043 Troféus Pequenos de 50cm 

de Altura 

Jebs 60 

UN 

R$ 80,00 R$ 

4.800,00 

TOTAL DO VENCEDOR R$ 

20.208,00 
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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 10 (dez) 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: 

  

  

 
 

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° 008/19, 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. 

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

_ 365 365 
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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/RN, 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 008/2019 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. 

  

João Câmara/RN, em, 12 de dezembro de 2019. 
  
Poder Executivo Municipal De João Câmara/ RN 

CNPJ n° 08.309.536/0001-03 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Constitucional 
CPF nº 028.976.474-26 

(Pelo/Órgão Gerenciador) 

  

Jozilma Maria De Carvalho-EPP 
CNPJ Nº 04.805.345/0001-73 

JOZILMA MARIA DE CARVALHO 
CPF Nº 791.603.954-00 

Titular/Proprietária 

(Pelo/Órgão Fornecedor) 

  

TESTEMUNHAS: 

______________________________ 
CPF: _____________________ 

___________________________ 

CPF: _____________________ 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 175/2019 PREGÃO 

ELETRÔNICO SRP Nº 008/2019 ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 12120001/2019 
 

Aos doze dias, do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove 

(12.12.2019), o Município de João Câmara/RN, pessoa jurídica de direito 

público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-03, 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 

FERNANDA THAIS SILVA DO VALE SOARES – CNPJ Nº 

17.644.369/0001-30, com logradouro profissional, sito à Rua – Cícero 

Varela, nº 158, centro – João Câmara/RN, Cep: 59.550-000, devidamente 
representada por sua titular a Eminente Senhora FERNANDA THAÍS 

SILVA DO VALE SOARES – CPF Nº 061.395.864-02, 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° 008/2019, 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 FUTURA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, VISANDO ATENDER O 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADO PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE 
JOÃO CÂMARA/RN. 

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

contados a partir da sua assinatura. 

  

  

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 10 (dez) 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; 

FERNANDA THAIS SILVA DO VALE SOARES - Tipo: ME - LC123: Sim - 

Documento 17.644.369/0001-30 

Código Produto Marca Qtde Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

0004 Bolas de Basquetebol Adulto MAGUSSY 3 UN R$ 54,00 R$ 162,00 

0012 Redes Para Futebol de 

Campo Fio 4 Seda 

PANGUÉ 50 

UN 

R$ 

144,00 

R$ 

7.200,00 

0013 Redes Para Futsal Fio 4 Seda 

Tamanho 2,00x3,00 Mt 

PANGUÉ 10 

UN 

R$ 

145,00 

R$ 

1.450,00 

0014 Rede de Voleibol 2mm 

Nylon, Malha de 10x10cm 

Com 04 Faixas de 7cm de 

Largura. 

PANGUÉ 10 

UN 

R$ 59,00 R$ 590,00 

0015 Cones de Plástico Flexível, 

Laranja Com 02 Faixas 

Brancas, e 75 Cm de Altura. 

PANGUÉ 50 

UN 

R$ 31,00 R$ 

1.550,00 

0016 Cones de Plástico Flexível, 

Laranja Com 02 Faixas 

Brancas, e 50 Cm de Altura. 

PANGUÉ 50 

UN 

R$ 28,00 R$ 

1.400,00 

0020 Cordas de Pular Individual, 

Jump, de Pvc, Tamanho: 

2,75m, Com Cabo de Pvc. 

VOLLO 60 

UN 

R$ 12,00 R$ 720,00 

0021 Cordas de Pular Coletivo, de 

Nylon,10m, Com Cabo de 

Madeira 

PANGUÉ 30 

UN 

R$ 14,00 R$ 420,00 

0023 Coletes Em Malha Dry Fit, 

Dupla Face (laranja/verde), 

Tamanho P. 

GALINDO 300 

UN 

R$ 13,00 R$ 

3.900,00 

0024 Coletes Em Malha Dry Fit, 

Dupla Face (laranja/verde), 

Tamanho M. 

GALINDO 200 

UN 

R$ 12,00 R$ 

2.400,00 

0025 Coletes Em Malha Dry Fit, 

Dupla Face (laranja/verde), 

Tamanho G. 

GALINDO 200 

UN 

R$ 13,00 R$ 

2.600,00 

0026 Colchonetes 90x40x3 Cm, 

Densidade 28 

PANGUÉ 200 

UN 

R$ 22,00 R$ 

4.400,00 

0031 Cartão Árbitro Liso Amarelo 

e Vermelho, Dimensões 

Aproximadas: 08 X 9,5 Cm 

(lxa). Pacote Contém: 2 

Cartões (amarelo e 

Vermelho) 

PANGUÉ 25 

UN 

R$ 9,90 R$ 247,50 

0032 Monitor de Pressão Arterial 

de Braço Automático 

NS 3 UN R$ 

110,00 

R$ 330,00 

0033 Trena Longa Fta de Fibra de 

Vidro Arco Aberto, 

Comprimento de 50 Metros e 

Largura da Fita de 13mm 

BESTFER 3 UN R$ 61,00 R$ 183,00 

0034 Ternos de Futebol, Malha 

Dry Fit, Sublimado Tamanho 

G (18 Camisas, 18 Calções e 

18 Meiões) 

GALINDO 70 

UN 

R$ 

420,00 

R$ 

29.400,00 

0035 Ternos de Futebol, Malha 

Dry Fit, Sublimado Tamanho 

M (18 Camisas, 18 Calções e 

18 Meiões) 

GALINDO 40 

UN 

R$ 

430,00 

R$ 

17.200,00 

0036 Ternos de Futebol, Dry Fit, 

Sublimado Tamanho P (18 

Camisas, 18 Calções e 18 

Meiões) 

GALINDO 60 

UN 

R$ 

570,00 

R$ 

34.200,00 

0038 Relógios de Xadrez Relógio 

de Xadrez Analógico de 

Contagem Profissional 

Competição Jogo de 

Tabuleiro de Xadrez. 

BOTTICELLLI 20 

UN 

R$ 

170,00 

R$ 

3.400,00 

0039 Bolsas Térmica Massagista 

Grande 

POKER 20 

UN 

R$ 

130,00 

R$ 

2.600,00 

0041 Troféus Grandes de 1,5m de 

Altura 

JEB´S 60 

UN 

R$ 

333,00 

R$ 

19.980,00 

0044 Medalhas de Latão Dourada 

Com 4 Cm de Diâmetro 

CRESPAR 1.000 

UN 

R$ 4,00 R$ 

4.000,00 

0045 Medalhas de Latão Prateada 

Com 4 cm de Diâmetro 

CRESPAR 1.000 

UN 

R$ 4,00 R$ 

4.000,00 

TOTAL DO VENCEDOR R$ 

142.332,50 
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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° 008/19, 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. 

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/RN, 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: 

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

365 365 

  



9 

 

DIÁRIO OFICIAL - Ed. nº 935 – de 20.12.19 

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 008/2019 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. 

  

João Câmara/RN, em, 12 de dezembro de 2019. 
  

Poder Executivo Municipal De João Câmara/RN 

CNPJ n° 08.309.536/0001-03 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Constitucional 

CPF nº 028.976.474-26 

(Pelo/ Órgão Gerenciador) 

  

Fernanda Thais Silva Do Vale Soares - ME 

CNPJ Nº 17.644.369/0001-30 

FERNANDA THAÍS SILVA DO VALE SOARES 
CPF Nº 061.395.864-02 
Titular 

(Pelo/Órgão Fornecedor) 

  

TESTEMUNHAS: 
_________________ 

CPF: _____________________ 
  

______________ 

CPF: _____________________ 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 175/2019 PREGÃO 

ELETRÔNICO SRP Nº 008/2019 ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 12120004/2019 

 

Aos doze dias, do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove 

(12.12.2019), o Município de João Câmara/RN, pessoa jurídica de direito 

público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-03, 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 

KRIPTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI – CNPJ Nº 

11.669.001/0001-40, com logradouro profissional, sito à Rua – 
Herculano Veloso, nº 148, Bairro – Cascalho, Santa Cruz de Minas/MG, 

Cep: 36.328-000, devidamente representada pelo 

empresário/Titular/Administrador o Eminente Senhor LEANDRO JÚLIO 

DA SILVA – CPF Nº 009.045.316-60, 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° 008/2019, 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 FUTURA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, VISANDO ATENDER O 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADO PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE 

JOÃO CÂMARA/RN. 

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. 

  

  

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: 

Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME - Tipo: ME - LC123: Sim - 

Documento 11.669.001/0001-40 

Código Produto Marca Qtde Valor 

Unitário 
Valor 

Total 

0001 Bolas de Handebol Adulto Kripton 20 

UN 

R$ 33,80 R$ 676,00 

0002 Bolas de Handebol Juvenil Kripton 10 

UN 

R$ 36,00 R$ 360,00 

0003 Bolas de Handebol Mirim Kripton 10 

UN 

R$ 39,80 R$ 398,00 

0005 Bolas de Voleibol Adulto Kripton 15 
UN 

R$ 49,00 R$ 735,00 

0006 Bolas de Campo Kripton 200 

UN 

R$ 31,40 R$ 

6.280,00 

0007 Bolas de Beach Soccer 

Adulto 

Kripton 10 

UN 

R$ 38,80 R$ 388,00 

0008 Bolas de Borracha N° 12 Kripton 10 

UN 

R$ 19,80 R$ 198,00 

0009 Bolas de Borracha N° 10 Kripton 10 
UN 

R$ 16,00 R$ 160,00 

0011 Bolas de Futsal, 

Termocolagem 

Kripton 100 

UN 

R$ 36,80 R$ 

3.680,00 

0017 Cones de Plástico Flexível, 

Laranja Com 02 Faixas 

Brancas, e 24 Cm de Altura 

Pangué 50 

UN 

R$ 8,40 R$ 420,00 

TOTAL DO VENCEDOR R$ 

13.295,00 
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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 10 (dez) 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° 008/19, 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. 

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. 
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· Por iniciativa do Município de João Câmara/RN, 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 008/2019 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. 

  

João Câmara/RN, em, 12 de dezembro de 2019. 
  

Poder Executivo Municipal de João Câmara/RN 

CNPJ n° 08.309.536/0001-03 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Constitucional 

CPF nº 028.976.474-26 

Pelo/Órgão Gerenciador 

  
Kripton Indústria e Comércio – EIRELI 

CNPJ Nº 11.669.001/0001-40 

LEANDRO JÚLIO DA SILVA 
CPF Nº 009.045.316-60 
Titular/Administrador 

Pelo/Órgão Fornecedor 

  

TESTEMUNHAS: 

_________________________ 

CPF: _____________________ 

________________________ 
CPF: _____________________ 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02010001/2018 - 

PROCESSO Nº 003/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 

 

O Município de João Câmara, inscrito no CNPJ (MF) sob n.º 

08.309.536/0001-03, situado na Praça Baixa Verde, 169, Centro, João 
Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado por seu 

Prefeito Municipal o Sr. Manoel dos Santos Bernardo, inscrita no 

Cadastro de Pessoas Físicas sob número 028.976.474-26, no uso das 

atribuições de seu cargo e, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e, as 
demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da 

classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018, RESOLVE, registrar o 

preço da empresa COCENTINO SERVIÇOS LTDA, CNPJ. Nº. 
02.821.235/0001-70, estabelecida na cidade de Natal/RN, na Rua do 

Ingá, Nº 7920, CEP: 59.068-460, Bairro: Pitimbu, que apresentou os 

documentos exigidos por lei, neste ato representada por seu Procurador 

Sr. YOLANDO CONCENTINO NETO, CPF Nº. 034.460.894-89, de 
acordo com a classificação por ela alcançada, observadas as condições do 

edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas 

cláusulas que se seguem: 

  

1. DO OBJETO 
1.1. Aditar ao contrato a prorrogação de vigência contratual até 31 de 

dezembro de 2020, conforme art. 57, II da lei 8.666/93. 

  

2. DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
2.1. As demais cláusulas e condições dispostas no contrato. 

  

3. DO DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  

Fica eleito o foro da comarca de João Câmara – RN, para dirimir 

eventuais dúvidase/ou conflitos originados pelo presente contrato, com 

renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam traduzir. 
  

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas aplicáveis 

  
Município de João Câmara/RN, 19 de dezembro de 2019. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 
Município 

  

COCENTINO SERVIÇOS LTDA 

Contratada  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16080001/2019 - 

PROCESSO Nº 134/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 
 

O Município de João Câmara, inscrito no CNPJ (MF) sob n.º 

08.309.536/0001-03, situado na Praça Baixa Verde, 169, Centro, João 

Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal o Sr. Manoel dos Santos Bernardo, inscrita no 

Cadastro de Pessoas Físicas sob número 028.976.474-26, no uso das 

atribuições de seu cargo e, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e, as 

demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da 
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 018/2019, RESOLVE, registrar o preço da empresa FILIPE NERI 

SOARES – ME, CNPJ. Nº. 32.956.600/0001-14, estabelecida na cidade 

de São Tomé/RN, na Rua Barão do Rio Branco, 40, Centro, CEP: 
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59.400-000, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato 

representada por seu Procurador Sr. FILIPE NERI SOARES, CPF Nº. 

062.970.034-67, de acordo com a classificação por ela alcançada 

observada as condições do edital que integra este instrumento de registro 

e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

  

1. DO OBJETO 
1.1. Aditar ao contrato a prorrogação de vigência contratual até 31 de 

dezembro de 2020, conforme art. 57, II da lei 8.666/93. 

  

2. DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
2.1. As demais cláusulas e condições dispostas no contrato. 

  

3. DO DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  

Fica eleito o foro da comarca de João Câmara – RN, para dirimir 

eventuais dúvidase/ou conflitos originados pelo presente contrato, com 

renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam traduzir. 
  

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas aplicáveis 

  
Município de João Câmara/RN, 19 de dezembro de 2019. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 
Município 

  

FILIPE NERI SOARES – ME 

Contratada  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03040002/2019 - 

PROCESSO Nº 035/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 

 
O Município de João Câmara, inscrito no CNPJ (MF) sob n.º 

08.309.536/0001-03, situado na Praça Baixa Verde, 169, Centro, João 

Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado por seu 

Prefeito Municipal o Sr. Manoel dos Santos Bernardo, inscrita no 
Cadastro de Pessoas Físicas sob número 028.976.474-26, no uso das 

atribuições de seu cargo e, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e, as 

demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da 

classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 004/2019, RESOLVE, registrar o preço da empresa IGOR 

BARBOSA BRANDÃO & CIA – LTDA, CNPJ. Nº. 23.330.896/0001-

72, estabelecida na cidade de Ceará Mirim/RN, na Rua Dr. Olavo 

Montenegro, 764, Planalto, CEP: 59.570-000, que apresentou os 
documentos exigidos por lei, neste ato representada por seu Procurador 

Sr. LUIZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA BRANDÃO FILHO, CPF Nº. 

878.710.174-20, de acordo com a classificação por ela alcançada 

observada as condições do edital que integra este instrumento de registro 
e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

  

1. DO OBJETO 
1.1. Aditar ao contrato a prorrogação de vigência contratual até 31 de 

dezembro de 2020, conforme art. 57, II da lei 8.666/93. 

  

2. DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
2.1. As demais cláusulas e condições dispostas no contrato. 

  

3. DO DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
Fica eleito o foro da comarca de João Câmara – RN, para dirimir 

eventuais dúvidase/ou conflitos originados pelo presente contrato, com 

renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam traduzir. 

  
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas aplicáveis 

  

Município de João Câmara/RN, 19 de dezembro de 2019. 
  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

Município 

  

IGOR BARBOSA BRANDÃO & CIA – LTDA 

Contratada  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATO 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 6.730/2019 

Contratante: PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA 

Contratada: BAZAR SÃO JOÃO LTDA – CNPJ: 08.466.823/0001-19 

Processo nº 187/2019 - Dispensa nº 6.730/2019 - CPL 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 

FOGOS DE ARTIFICIO PARA SHOW PIROTÉCNICO 2019/2020 NA 

CIDADE DE JOÃO CÂMARA. 
VALOR: R$ 11.150,00 (onze mil, cento e cinquenta reais). 

  

PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA, em João Câmara 

  
Contratante 

BAZAR SÃO JOÃO LTDA 
Contratada 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 

Prefeito Municipal  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17070001/2019 - 

PROCESSO Nº 109/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 

 

O Município de João Câmara, inscrito no CNPJ (MF) sob n.º 

08.309.536/0001-03, situado na Praça Baixa Verde, 169, Centro, João 
Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado por seu 

Prefeito Municipal o Sr. Manoel dos Santos Bernardo, inscrita no 

Cadastro de Pessoas Físicas sob número 028.976.474-26, no uso das 

atribuições de seu cargo e, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e, as 
demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da 

classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 004/2019, RESOLVE, registrar o preço da empresa JCM MÍDIA E 

PUBLICIDADE – LTDA, CNPJ. Nº. 26.800.511/0001-81, estabelecida 
na cidade de Natal/RN, na Rua Mandacaru, 2210, Sala 02, Lagoa Nova, 

CEP: 29.064-400, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste 

ato representada por seu Procurador Sr. FRANCISCO JOSENILSON 

ROCHA LISBOA, CPF Nº. 009.118.234-41, de acordo com a 
classificação por ela alcançada observada as condições do edital que 

integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas 

que se seguem: 

  

1. DO OBJETO 
1.1. Aditar ao contrato a prorrogação de vigência contratual até 31 de 

dezembro de 2020, conforme art. 57, II da lei 8.666/93. 

  

2. DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
2.1. As demais cláusulas e condições dispostas no contrato. 

  

3. DO DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  

Fica eleito o foro da comarca de João Câmara – RN, para dirimir 

eventuais dúvidase/ou conflitos originados pelo presente contrato, com 
renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam traduzir. 

  

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas aplicáveis 
  

Município de João Câmara/RN, 19 de dezembro de 2019. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

Município 

  

JCM MÍDIA E PUBLICIDADE – LTDA 
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Contratada  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 002 (PROPOSTAS 

DE PREÇOS) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 178/2019. 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 178/2019. 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 

DATA: 08 de janeiro de 2020. (Quarta-feira). 

HORA: 10h. 

  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO 

PELO MÉTODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM 
SUPERFICIAL DAS SEGUINTES RUAS: RUA – DOMINGOS 

RAMOS (BAIRRO – BELA VISTA) e, RUA – JERÔNIMO CÂMARA 

(BAIRRO – BELA VISTA), AMBAS NA ZONA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, conforme especificações e 
demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais anexos 

do aludido instrumento convocatório, referente ao Convênio celebrado 

entre a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, 

representado pela Caixa Econômica Federal, objetivando a ações 
relativas ao Planejamento Urbano, CONTRATO DE REPASSE Nº 

867044/2018 – OPERAÇÃO Nº 1053413-56/2018. 

  

O Município de JOÃO CÂMARA – ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE, através do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JOÃO 

CÂMARA/RN, por intermédio do senhor Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICO que às10h do dia 08 de 

janeiro de 2020, (quarta-feira), fará realizar sessão para abertura 
dosenvelopes de propostas de preçosdas empresas 

participantes/habilitadas do certame, em epígrafe, a realizar-se na Sala da 

Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JOÃO CÂMARA/RN – SETOR DE FINANÇAS, com logradouro, sito, 
à Rua – Jerônimo Câmara, nº 50 – Centro - João Câmara - RN. Cep: 

59.550-000. 

  

PUBLIQUE-SE, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado 
do Rio Grande do Norte-FEMURN, para que não aleguem quaisquer 

ignorância. CUMPRA-SE, com as cautelas legais de praxe. 

  

Setor de Licitações/CPL do Município de João Câmara/RN, Quinta-

feira, em, 19 de dezembro de 2019. 

  

ERIVANILDO BANDEIRA BEZERRA 

Presidente da CPL/Município de João Câmara/RN  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03040001/2019 - 

PROCESSO Nº 035/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 

 
O Município de João Câmara, inscrito no CNPJ (MF) sob n.º 

08.309.536/0001-03, situado na Praça Baixa Verde, 169, Centro, João 

Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal o Sr. Manoel dos Santos Bernardo, inscrita no 

Cadastro de Pessoas Físicas sob número 028.976.474-26, no uso das 

atribuições de seu cargo e, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e, as 

demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da 
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 004/2019, RESOLVE, registrar o preço da 

empresa CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO – LTDA, CNPJ. Nº. 

14.022.963/0001-09, estabelecida na cidade de Assu/RN, na Rua Dr. 
Luiz Carlos, 1459, Sala 03, Quinta do Farol, CEP: 59.650-000, que 

apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representada por seu 

Procurador Sr. JORGEAN MELO, CPF Nº. 938.414.694-34, de acordo 

com a classificação por ela alcançada observada as condições do edital 
que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas 

cláusulas que se seguem: 

  

1. DO OBJETO 

1.1.Aditar ao contrato a prorrogação de vigência contratual até 31 de 

dezembro de 2020, conforme art. 57, II da lei 8.666/93. 

  

2. DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
2.1. As demais cláusulas e condições dispostas no contrato. 

  

3. DO DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  

Fica eleito o foro da comarca de João Câmara – RN, para dirimir 

eventuais dúvidase/ou conflitos originados pelo presente contrato, com 
renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam traduzir. 

  

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas aplicáveis 
  

Município de João Câmara/RN, 19 de dezembro de 2019. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

Município 

  

CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO – LTDA 
Contratada  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 119/2019 TOMADA DE PREÇOS Nº 

005/2019 

 

Pelo presente termo, a Comissão Permanente de Licitação do Município 

de JOÃO CÂMARA/RN, através do PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA-RN, TORNA PÚBLICO para 

conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2019, que teve como objetivo 

a seleção da melhor proposta para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A 

PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL COM 

DRENAGEM SUPERFICIAL DA ESTRADA TURÍSTICA DE 

ACESSO A SERRA DO TORREÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO 
CÃMARA/RN, conforme especificações e demais elementos técnicos 

constantes no Projeto Básico e demais anexos do aludido instrumento 

convocatório. CONVÊNIO FEDERAL:CONTRATO DE REPASSE Nº 

847689/2017/MTUR/CAIXA – PROCESSO Nº 2640.1041759-46/2017. 
  

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 119/2019, e ADJUDICO à(s) proponente(s) 

D’LEON COMÉRCIO E SERVIÇOS – EIRELI – EPP, CNPJ Nº 
24.295.246/0001-04, com o valor global de R$ 232.909,08 (DUZENTOS 

E TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS E OITO 

CENTAVOS), vencedora desse certame nos termos da Ata de Sessão de 

Julgamento, por ser considerada a proposta mais vantajosa a 
Administração Pública. 

  

PUBLIQUE-SE, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado 

do Rio Grande do Norte – FEMURN, para que não aleguem quaisquer 

ignorância, quanto ao princípio da publicidade. 

  

ENCAMINHE-SE ao Departamento competente para as providências de 
costume. 

  

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de João Câmara/RN, 

  
Quinta-feira, em, 19 de dezembro de 2019. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 

Prefeito Constitucional/João Câmara/RN 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2019 TOMADA DE 

PREÇOS Nº 005/2019 EXTRATO DE CONTRATO Nº 

19120001/2019 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº...........: 19120001/2019 

  

ORIGEM............: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019. 

  

CONTRATANTE................: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO 
CÂMARA/RN – CNPJ Nº 08.309.536/0001-03. 

  

CONTRATADA..............: D’LEON COMÉRCIO E SERVIÇOS – 

EIRELI – EPP - CNPJ Nº 24.295.246/0001-04. 
  

OBJETO..............: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A 

PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL COM 
DRENAGEM SUPERFICIAL DA ESTRADA TURÍSTICA DE 

ACESSO A SERRA DO TORREÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO 

CÃMARA/RN, conforme especificações e demais elementos técnicos 

constantes no Projeto Básico e demais anexos do aludido instrumento 
convocatório. CONVÊNIO FEDERAL:CONTRATO DE REPASSE Nº 

847689/2017/MTUR/CAIXA – PROCESSO Nº 2640.1041759-46/2017. 

  

VALOR TOTAL....................................: R$ 232.909,08 (DUZENTOS 
E TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS E OITO 

CENTAVOS). 

  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de 

Recursos Federal de convênios e próprios específicos: 

  

Valor estimado da Obra de acordo com a planilha de Engenharia é de R$ 
292.500,00 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, E, 

QUINHENTOS REAIS). Recurso da Contrapartida aportada pelo 

CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA R$ 2.500,00 (DOIS 

MIL E QUINHENTOS REAIS) – RECURSOS DE INVESTIMENTOS 

(REPASSE + CONTRAPARTIDA) R$ 295.000,00 (DUZENTOS E 

NOVENTA E CINCO REAIS), em conformidade com a NOTA DE 

EMPENHO Nº 2017NE800269, emitida em 26/06/2017, no valor de R$ 

292.500,00 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, E 
QUINHENTOS REAIS), UNIDADE GESTORA 540007 – GESTÃO 

0001 – PROGRAMA DE TRABALHO: 23695207610V00024 – 

NATUREZA DE DESPESA: 444041 – CONTA VINCULADA DO 

CONTRATADO: AGÊNCIA Nº 0760 – CONTA Nº 006.00647284-4. 

Ressaltamos que fora realizado aditivo de contrapartida, a qual 

passará a vigorar o equivalente ao valor global da obra, o 

correspondente a quantia de R$ 306.098,64 (Trezentos e seis mil, 

noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos). 
  

VIGÊNCIA...................: 120 (cento e vinte) dias. 

  

DATA DA ASSINATURA.........: 19 de dezembro de 2019. 
  

DATA DE INÍCIO DA OBRA: A partir da expedição da ORDEM DE 

SERVIÇOS. 

  
Poder Executivo Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN 

CNPJ Nº 08.309.536/0001-03 
  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
CPF nº 028.976.474-26 

Prefeito Constitucional 
Pela/Contratante 

  

D’leon Comércio e Serviços – EIRELI 

CNPJ Nº 24.295.246/0001-04, 

JULIANNE IASMIM ALVES FRANCO 

CPF nº 089.019.074-70 

Sócia-Proprietária 

Pela/Contratada  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 
  

Processo Administrativo nº 187/2019 
  

O Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de João Câmara/RN, 

no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, 

e considerando o que consta do processo administrativo que trata da 

contratação da empresa BAZAR SÃO JOÃO LTDA, CNPJ: 

08.466.823/0001-19,referente a AQUISIÇÃO DE FOGOS DE 
ARTIFICIO PARA SHOW PIROTÉCNICO 2019/2020 NA CIDADE 

DE JOÃO CÂMARA, no valor de R$ 11.150,00, (onze mil, cento e 

cinquenta reais ), vem RATIFICAR E RECONHECER A 

DISPENSA DA LICITAÇÃO para a contratação da referida empresa, 
determinando que se proceda a publicação do devido extrato. 

  

João Câmara/RN, 19 de dezembro de 2019. 
  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 

Prefeito Municipal  
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