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

Administração do Excelentíssimo Sr. Prefeito 

Manoel dos Santos Bernardo 

________________________________________________________________________________ 
ANO XIII – Nº 946 - JOÃO CÂMARA/RN SEXTA-FEIRA 31 DE JANEIRO DE 2020 

 
 
 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2018 - TOMADA 

DE PREÇOS Nº 015/2018 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 

06060001/2019 

 

EXTRATO DE CONTRATO Nº...........: 06060001/2019 

  

ORIGEM..................: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018. 

  

CONTRATANTE..............: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JOÃO CÂMARA/RN – CNPJ Nº 08.309.536/0001-03. 

  

CONTRATADA............: MASTERCOOP SAÚDE – 

COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE - CNPJ Nº 26.893.523/0001-06. 

  

OBJETO..............: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

ESPECIALIZADA VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE MÉDICOS PLANTONISTAS DIURNO E NOTURNO E 

CONSULTAS EM ESPECIALIDADES, DESTINADOS A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

  

VALOR TOTAL..........: R$ 2.684.986,08 (DOIS MILHÕES E 

SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS 

E OITENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS). 

  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas decorrentes da presente contratação correrão das 

dotações específicificas: 

  

AÇÃO 2044 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE 

- MAC. 

NATUREZA DA DESPESA 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

FONTE DE RECURSO 12140000 - TRANSFERÊNCIAS 

FUNDAS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 

PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE 

CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. 

  

VIGÊNCIA...................: 12 (doze meses) 

  

DATA DA ASSINATURA.........: 02 de janeiro de 2020. 

  

DATA DE INÍCIO DO SERVIÇO: 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 

  

Mastercoop Saúde – Cooperativa de Trabalho de Profissionais de 

Saúde 

CNPJ Nº 26.893.523/0001-06, 

DIEGO RIBEIRO CHAVES 

CPF nº 023.131.173-75 

Representante Legal 

Pela/ CONTRATADA  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 23010002/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 184/2019 PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 030/2019 

 

Aos vinte e três dias, do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte 

(23/01/2020), no MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, através 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN, 

Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 

08.309.536/0001-03, com sede na Rua Praça Baixa Verde, nº 169, 

Centro, João Câmara/RN, neste ato representado por seu Prefeito, 

Manoel dos Santos Bernardo – CPF: 028.976.474-26, INSTITUI 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP), decorrente da 

licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 

030/2019, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE 

PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) 

ESPECIALIZADA(S) AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 

(MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DA ANP - 

AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO), processada nos 

termos do Processo Administrativo competente, a qual constitui-

se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da 

permissão inserta no art. 15, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e as 

cláusulas e condições seguintes: 

  

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as 

cláusulas e condições gerais para o registro de preços referentes 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO AQUISIÇÃO DE 

COMBUSTÍVEIS (MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA 

DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO), cujas 

especificações, preço (s), quantitativo (s) e fornecedor (es) foram 

previamente definidos através do procedimento licitatório 

supracitado. 

  

Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de João 

Câmara/RN, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR. 

  

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de 

Compra. 

  

PODER EXECUTIVO 

PUBLICAÇÕES DIVERSAS 
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a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o 

nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as 

especificações da compra registrada, observada a ordem de 

classificação indicada na licitação; 

b) convocar o particular, via email ou telefone, para retirada da 

ordem de compra; 

c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 

mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações 

assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou 

documentos vencidos; 

d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de 

renegociação de preços registrados, para fins de adequação às 

novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes 

objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de 

Registro de Preços; e 

f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas 

no edital da licitação e na presente ARP. 

  

Art. 4º. O FORNECEDOR obriga-se a: 

a) Retirar a respectiva ordem de compra, no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas, contados da convocação, quando não for 

possível o envio prioritário por email; 

b) entregar o serviço solicitado no prazo máximo definido pela 

Administração, contado da data de recebimento da nota de 

empenho; 

c) fornecer os produtos conforme especificação marca e preço 

registrados na presente ARP; 

d) entregar o serviço solicitado no respectivo endereço do órgão 

participante da presente ARP, ou em local que esta lhe indicar, 

arcando o adquirente com a diferença à maior de custo, quando 

indicado local mais distante da sede do fornecedor; 

e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 

irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR 

referentes às condições firmadas na presente ARP; 

f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas 

validades encontrem-se vencidas; 

g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições 

firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP; 

h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos 

gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidades cometidas no fornecimento das 

obrigações assumidas na presente ARP; 

i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as 

obrigações fiscais, relativos ao serviço entregue, com base na 

presente ARP, exonerando a Administração Pública de 

responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento; 

j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

  

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um 

período de 12 (doze) meses, sendo improrrogável como determina 

a Lei, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a 

desobrigação do fornecimento. 

  

Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em 

manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá 

que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e 

apresentar documentação que comprove a impossibilidade de 

cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão 

analisados pela Administração. 

  

Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações 

do material registrados nesta Ata, encontram-se indicados na 

tabela abaixo: 

  

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 
  

  

VALOR TOTAL ESTIMADO É DE R$ 3.430.750,00 (TRÊS 

MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA MIL, E, 

SETECENTOS E CINQUENTA REAIS). 
  

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou 

cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento do 

material, salvo por atraso de liberação de recursos financeiros, 

desde que a contratada: 

a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente; 

b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), 

(FGTS), tributos federal, estadual e municipal 

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

realizado o crédito. 

§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das 

obrigações fixadas na presente ARP. 

§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem 

que isso gere direito a alteração de preços ou compensação 

financeira. 

  

Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga 

os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a 

realização de procedimento específico para determinada 

contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a 

preferência, em igualdade de condições. 

  

Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações 

resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, 

serão publicados, em forma de extrato, no mural da Prefeitura 

Municipal. 

  

Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto 

em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, 

cabendo a PREFEITURA providenciar a convocação do 

  

Item Especificação Percentual 

mínimo de 

desconto na 

Tabela ANP 

(%). A partir 

de: 

Valor máximo 

por item para 

12 meses / R$ 

01 GASOLINA COMBUSTÍVEL 

DERIVADO DO PETRÓLEO, COM 

SELO DE QUALIDADE E 

DISTRIBUIÇÃO ATESTADO PELA 

ANP, DESTINADO A 

ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 

LEVES E MÉDIOS. 

2% R$ 915.630,00 

02 DIESEL COMBUSTÍVEL DERIVADO 

DA DESTILAÇÃO DO PETRÓLEO 

BRUTO USADO COMO 

COMBUSTÍVEL NOS MOTORES A 

DIESEL/GASÓLEO. ATESTADO PELA 

ANP, DESTINADO A 

ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 

LEVES E MÉDIOS. 

2% R$ 

1.037.360,00 

03 DIESEL S10 COMBUSTÍVEL 

DERIVADO DA DESTILAÇÃO DO 

PETRÓLEO BRUTO USADO COMO 

COMBUSTÍVEL NOS MOTORES A 

DIESEL/GASÓLEO. ATESTADO PELA 

ANP, DESTINADO A 

ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 

MÉDIO E GRANDE. 

2% R$ 

1.477.760,00 
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fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao 

mercado. 

  

Art. 11. A entrega dos produtos desta Ata de Registro de Preços 

obedecerá às seguintes condições: 

a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido na requisição, 

contado a partir da assinatura do instrumento de contrato, não 

podendo ser inferior que 48 (quarenta e oito) horas. 

c) A entrega dos produtos deverá ser feita na sede do Município, 

em local definido pela Administração Municipal, observado os 

limites geográficos do Município de JOÃO CÂMARA/RN. 

d) As despesas, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na 

entrega dos produtos, correrão por conta da Contratada. 

  

Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta 

ARP seguirão as seguintes condições: 

12.01 – O recebimento dos produtos deverá ser efetuados pelo 

servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta 

licitação. 

12.02 – Não serão aceitos serviço e o fornecimento dos produtos e 

em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência 

e na proposta. 

12.03 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data, 

a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou 

membro da comissão da Contratante responsável pelo 

recebimento. 

12.04 – Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá 

recebê-lo: 

a) Por servidor ou comissão responsável, desde que: 

a.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação 

efetuada; 

a.2 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da 

licitante vencedora; 

a.3 – o objeto esteja adequado para utilização. 

12.05 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido 

apenas será realizado após o recebimento definitivo. 

12.06 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, esta 

Seção Prefeitura poderá: 

a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, 

determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem 

prejuízos das penalidades cabíveis. 

b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em 

parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 

sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

12.07 – Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada 

terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir 

da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela 

Administração. 

  

Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes 

participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas 

em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que 

seus atos ensejarem: 

a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que 

não ensejem prejuízos a Administração; 

b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até 

o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato; 

c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do 

registro por inexecução ou execução irregular; 

d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e 

contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002. 

Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará sujeito às sanções do 

item anterior nas seguintes hipóteses: 

a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no 

decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou 

documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 

aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”. 

b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e 

condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das 

determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 

na alínea “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 

(trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas 

“c” e “d”. 

Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento 

de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses 

anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para 

aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o 

princípio da proporcionalidade. 

Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida 

força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, 

em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro 

deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades 

mencionadas. 

Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão 

temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser 

aplicadas à licitante juntamente com a multa. 

Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão 

aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão 

assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa. 

  

Art. 14. O Fornecedor terá seu registro cancelado: 

I – Por iniciativa da Administração, quando: 

a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as 

condições da presente ARP. 

b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, 

salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela 

Administração; 

c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP; 

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial 

relativo ao presente Registro de Preços; 

e) não manutenção das condições de habilitação; 

f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista 

na legislação; e 

g) em razões de interesse público, devidamente justificadas. 

II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente 

solicitação por escrito e comprove impossibilidade de 

cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, 

tendo em vista fato superveniente, aceito pela Prefeitura, que 

comprovadamente venha a comprometer a perfeito fornecimento 

contratual. 

Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, 

nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam 

assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da 

mesma lei, no que couber. 

Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante 

competente processo administrativo com despacho fundamentado 

do Prefeito Municipal 

  

Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo 

com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação 

vigente à época do fato ocorrido. 

  

Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será 

competente o Foro da Comarca de João Câmara/RN. 

  

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro 

de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo Prefeito 

Municipal de JOÃO CÂMARA/RN e pelo fornecedor vencedor. 
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Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de João 

Câmara/RN, Em, 23 de janeiro de 2020. 

  

Município De João Câmara/RN – Poder Executivo Municipal 

CNPJ n° 08.309.536/0001-03 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Constitucional 

CPF nº 028.976.474-26 

Pelo/ Órgão Gerenciador 

  

JRR – Comercial De Derivados De Petróleo LTDA 

CNPJ Nº 07.114.802/0001-71 

JOSÉ RONALDO DE MORAIS COSTA 

CPF nº 642.884.554-72 

Sócio Administrativo 

  

JOSÉ ALBERTO PEREIRA LOPES 

CPF Nº 502.881.054-00 

Procurador Legitimado 

Pelo/Fornecedor Registrado 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23010002/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2019 PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 028/2019 

 

Aos vinte e três dias, do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte 

(23.01.2020), o Município de João Câmara/RN, pessoa jurídica de 

direito público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-02, com 

sede na Praça Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP 

nº 59.550-000, 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 ULTRACLIN 

CLÍNICA LTDA – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

19.266.971/0001-06, com sede na Rua – Ubaia II, 7846, Pitimbu, 

Natal/RN, Cep: 59.067-620, neste ato representada pelo (a) 

KARLA ADRIANA VASCONCELOS DE AQUINO, 

portador(a) da carteira de identidade nº 001.141.906-SPP/RN, e 

do CPF/MF n.º 914.050.334-87, 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 Presencial para 

Registro de Preços N° 028/2019, 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: 
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. 

  

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 - PRAZO DE INÍCIO DO 

SERVIÇO: 
O serviço deverá ocorrer de acordo com as especificações contida 

na ordem de serviço, devendo iniciar no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis, contados 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. 

Descrição Unidade Quantidade Valor 
Unt. R$ 

Valor 
Total R$ 

SERVIÇO DE EXAME 

DE 
ULTRASSONOGRAFIA, 

PODENDO SER 

SOLICITADO DE 

QUALQUER DOS TIPOS 
SEGUINTES: Aparelho 

Urinário, Bolsa Escrotal, 

Tireoide, Pélvica 

(Ginecológica), 

Transvaginal, Abdominal 

Total, Mamária Bilateral, 

Obstetrícia e Próstata) 

Mês 12 90,00 450.000,00 
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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 Presencial 

para Registro de Preços n° 028/19, a Administração da entidade 

contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as 

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: 

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

365 365 
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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 serviços, 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 consequente 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, 

inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos 

insumos que compõem o custo do material. 

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

aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; - perder qualquer 

condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 

processo licitatório; - por razões de interesse público, 

devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as 

obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não 

comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 

pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; - caracterizada 

qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 

estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela 

decorrentes. 

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

quando não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das 

hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido 

apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos 

fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO 

PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE 

SERVIÇO: 
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 Presencial para Registro de 

Preços nº 028/2019 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 

nº 8.666/93, e nº 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. 

  

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de João 

Câmara/RN, Em, 23 de janeiro de 2020. 

  

Município De João Câmara/RN – Poder Executivo Municipal 

CNPJ n° 08.309.536/0001-02 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 

Prefeito Constitucional 

CPF nº 028.976.474-26 

Pelo/Órgão Gerenciador 

  

Ultraclin Clínica LTDA – ME 

CNPJ nº 19.266.971/0001-06 

KARLA ADRIANA VASCONCELOS DE AQUINO 
CPF/MF n.º 914.050.334-87 

Sócia Administrativa 

Pelo/Fornecedor Registrado 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 178/2019 TOMADA DE 

PREÇOS Nº 006/2019 
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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 178/2019, 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 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. 

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

processo administrativo nº 178/2019, e ADJUDICO à(s) 

proponente(s) GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

EIRELI – ME, CNPJ Nº 08.570.061/0001-04, com o valor total 

de R$ 339.509,67 (Trezentos e trinta e nove mil, quinhentos e 

nove reais e sessenta e sete centavos), vencedora desse certame 

nos termos da Ata de Sessão de Julgamento, o seu objeto. 

  

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

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

ignorância. 

  

ENCAMINHE-SE ao Departamento competente para as 

providências de praxe. 

  

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de João 

Câmara/RN, 

Quinta-feira, em, 23 de janeiro de 2020, às 10h30min. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Constitucional/João Câmara/RN 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 178/2019 TOMADA DE 

PREÇOS Nº 006/2019 EXTRATO DE CONTRATO Nº 

23010001/2020 

 

EXTRATO DE CONTRATO Nº...........: 23010001/2020  

ORIGEM..............................................: TOMADA DE PREÇOS 

Nº 006/2019.  

CONTRATANTE.................................: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN – CNPJ Nº 

08.309.536/0001-03.  

CONTRATADA....................................: GIRASSOL 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – EIRELI-ME, CNPJ Nº 

08.570.061/0001-04.  

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. A dita obra 

deverá ser executada de acordo com as condições e cláusulas 

expressas neste instrumento, especificações técnicas, proposta, 

cronograma físico-financeiro, projetos e instruções da 

SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO 

CÂMARA/RN do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 

006/2019, documentos esses que passarão a integrar o presente 

contrato, independentemente de transcrição. 

VALOR TOTAL....................................: R$ 339.509,57 

(TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E 

NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS). 

  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta 

de Recursos Federal de convênios e próprios específicos: 

  

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. 

VIGÊNCIA...................: 180 (cento e oitenta) dias. 

  

DATA DA ASSINATURA.........: 23 de janeiro de 2020. 

  

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 

  

GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, EIRELI-ME 

CNPJ nº 08.570.061/0001-04 

ERICSON CÉSAR DA SILVA 

CPF nº 048.058.974-73 

Sócio-Administrativo 

Pela/CONTRATADA  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2018 - TOMADA 

DE PREÇOS Nº 015/2018 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 

06060001/2019 

 

EXTRATO DE CONTRATO Nº...........: 06060001/2019 

  

ORIGEM..................: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018. 

  

CONTRATANTE..............: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JOÃO CÂMARA/RN – CNPJ Nº 08.309.536/0001-03. 

  

CONTRATADA............: MASTERCOOP SAÚDE – 

COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE - CNPJ Nº 26.893.523/0001-06. 

  

OBJETO..............: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

ESPECIALIZADA VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE MÉDICOS PLANTONISTAS DIURNO E NOTURNO E 

CONSULTAS EM ESPECIALIDADES, DESTINADOS A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
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VALOR TOTAL..........: R$ 2.684.986,08 (DOIS MILHÕES E 

SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS 

E OITENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS). 

  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão das 

dotações específicificas: 

  

AÇÃO 2044 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE 

- MAC. 

NATUREZA DA DESPESA 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

FONTE DE RECURSO 12140000 - TRANSFERÊNCIAS 

FUNDAS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 

PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE 

CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. 

  

VIGÊNCIA...................: 12 (doze meses) 

  

DATA DA ASSINATURA.........: 02 de janeiro de 2020. 

  

DATA DE INÍCIO DO SERVIÇO: 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 

  

Mastercoop Saúde – Cooperativa de Trabalho de Profissionais de 

Saúde 

CNPJ Nº 26.893.523/0001-06, 

DIEGO RIBEIRO CHAVES 
CPF nº 023.131.173-75 

Representante Legal 

Pela/ CONTRATADA  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 23010002/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 184/2019 PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 030/2019 

 

Aos vinte e três dias, do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte 

(23/01/2020), no MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, através 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN, 

Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 

08.309.536/0001-03, com sede na Rua Praça Baixa Verde, nº 169, 

Centro, João Câmara/RN, neste ato representado por seu Prefeito, 

Manoel dos Santos Bernardo – CPF: 028.976.474-26, INSTITUI 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP), decorrente da 

licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 

030/2019, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE 

PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) 

ESPECIALIZADA(S) AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 

(MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DA ANP - 

AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO), processada nos 

termos do Processo Administrativo competente, a qual constitui-

se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da 

permissão inserta no art. 15, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e as 

cláusulas e condições seguintes: 

  

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as 

cláusulas e condições gerais para o registro de preços referentes 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO AQUISIÇÃO DE 

COMBUSTÍVEIS (MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA 

DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO), cujas 

especificações, preço (s), quantitativo (s) e fornecedor (es) foram 

previamente definidos através do procedimento licitatório 

supracitado. 

  

Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de João 

Câmara/RN, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR. 

  

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de 

Compra. 

  

a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o 

nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as 

especificações da compra registrada, observada a ordem de 

classificação indicada na licitação; 

b) convocar o particular, via email ou telefone, para retirada da 

ordem de compra; 

c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 

mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações 

assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou 

documentos vencidos; 

d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de 

renegociação de preços registrados, para fins de adequação às 

novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes 

objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de 

Registro de Preços; e 

f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas 

no edital da licitação e na presente ARP. 

  

Art. 4º. O FORNECEDOR obriga-se a: 

a) Retirar a respectiva ordem de compra, no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas, contados da convocação, quando não for 

possível o envio prioritário por email; 

b) entregar o serviço solicitado no prazo máximo definido pela 

Administração, contado da data de recebimento da nota de 

empenho; 

c) fornecer os produtos conforme especificação marca e preço 

registrados na presente ARP; 

d) entregar o serviço solicitado no respectivo endereço do órgão 

participante da presente ARP, ou em local que esta lhe indicar, 

arcando o adquirente com a diferença à maior de custo, quando 

indicado local mais distante da sede do fornecedor; 

e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 

irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR 

referentes às condições firmadas na presente ARP; 

f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas 

validades encontrem-se vencidas; 

g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições 

firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP; 

h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos 

gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidades cometidas no fornecimento das 

obrigações assumidas na presente ARP; 

i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as 

obrigações fiscais, relativos ao serviço entregue, com base na 

presente ARP, exonerando a Administração Pública de 

responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento; 
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j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

  

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um 

período de 12 (doze) meses, sendo improrrogável como determina 

a Lei, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a 

desobrigação do fornecimento. 

  

Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em 

manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá 

que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e 

apresentar documentação que comprove a impossibilidade de 

cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão 

analisados pela Administração. 

  

Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações 

do material registrados nesta Ata, encontram-se indicados na 

tabela abaixo: 

  

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 
  

  

VALOR TOTAL ESTIMADO É DE R$ 3.430.750,00 (TRÊS 

MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA MIL, E, 

SETECENTOS E CINQUENTA REAIS). 
  

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou 

cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento do 

material, salvo por atraso de liberação de recursos financeiros, 

desde que a contratada: 

a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente; 

b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), 

(FGTS), tributos federal, estadual e municipal 

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

realizado o crédito. 

§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das 

obrigações fixadas na presente ARP. 

§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem 

que isso gere direito a alteração de preços ou compensação 

financeira. 

  

Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga 

os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a 

realização de procedimento específico para determinada 

contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a 

preferência, em igualdade de condições. 

  

Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações 

resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, 

serão publicados, em forma de extrato, no mural da Prefeitura 

Municipal. 

  

Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto 

em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, 

cabendo a PREFEITURA providenciar a convocação do 

fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao 

mercado. 

  

Art. 11. A entrega dos produtos desta Ata de Registro de Preços 

obedecerá às seguintes condições: 

a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido na requisição, 

contado a partir da assinatura do instrumento de contrato, não 

podendo ser inferior que 48 (quarenta e oito) horas. 

c) A entrega dos produtos deverá ser feita na sede do Município, 

em local definido pela Administração Municipal, observado os 

limites geográficos do Município de JOÃO CÂMARA/RN. 

d) As despesas, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na 

entrega dos produtos, correrão por conta da Contratada. 

  

Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta 

ARP seguirão as seguintes condições: 

12.01 – O recebimento dos produtos deverá ser efetuados pelo 

servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta 

licitação. 

12.02 – Não serão aceitos serviço e o fornecimento dos produtos e 

em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência 

e na proposta. 

12.03 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data, 

a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou 

membro da comissão da Contratante responsável pelo 

recebimento. 

12.04 – Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá 

recebê-lo: 

a) Por servidor ou comissão responsável, desde que: 

a.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação 

efetuada; 

a.2 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da 

licitante vencedora; 

a.3 – o objeto esteja adequado para utilização. 

12.05 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido 

apenas será realizado após o recebimento definitivo. 

12.06 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, esta 

Seção Prefeitura poderá: 

a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, 

determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem 

prejuízos das penalidades cabíveis. 

b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em 

parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 

sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

12.07 – Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada 

terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir 

da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela 

Administração. 

  

Item Especificação Percentual 

mínimo de 

desconto na 

Tabela ANP 

(%). A partir 

de: 

Valor máximo 

por item para 

12 meses / R$ 

01 GASOLINA COMBUSTÍVEL 

DERIVADO DO PETRÓLEO, COM 

SELO DE QUALIDADE E 

DISTRIBUIÇÃO ATESTADO PELA 

ANP, DESTINADO A 

ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 

LEVES E MÉDIOS. 

2% R$ 915.630,00 

02 DIESEL COMBUSTÍVEL DERIVADO 

DA DESTILAÇÃO DO PETRÓLEO 

BRUTO USADO COMO 

COMBUSTÍVEL NOS MOTORES A 

DIESEL/GASÓLEO. ATESTADO PELA 

ANP, DESTINADO A 

ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 

LEVES E MÉDIOS. 

2% R$ 

1.037.360,00 

03 DIESEL S10 COMBUSTÍVEL 

DERIVADO DA DESTILAÇÃO DO 

PETRÓLEO BRUTO USADO COMO 

COMBUSTÍVEL NOS MOTORES A 

DIESEL/GASÓLEO. ATESTADO PELA 

ANP, DESTINADO A 

ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 

MÉDIO E GRANDE. 

2% R$ 

1.477.760,00 
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Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes 

participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas 

em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que 

seus atos ensejarem: 

a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que 

não ensejem prejuízos a Administração; 

b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até 

o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato; 

c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do 

registro por inexecução ou execução irregular; 

d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e 

contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002. 

Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará sujeito às sanções do 

item anterior nas seguintes hipóteses: 

a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no 

decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou 

documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 

aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”. 

b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e 

condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das 

determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 

na alínea “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 

(trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas 

“c” e “d”. 

Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento 

de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses 

anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para 

aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o 

princípio da proporcionalidade. 

Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida 

força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, 

em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro 

deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades 

mencionadas. 

Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão 

temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser 

aplicadas à licitante juntamente com a multa. 

Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão 

aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão 

assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa. 

  

Art. 14. O Fornecedor terá seu registro cancelado: 

I – Por iniciativa da Administração, quando: 

a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as 

condições da presente ARP. 

b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, 

salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela 

Administração; 

c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP; 

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial 

relativo ao presente Registro de Preços; 

e) não manutenção das condições de habilitação; 

f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista 

na legislação; e 

g) em razões de interesse público, devidamente justificadas. 

II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente 

solicitação por escrito e comprove impossibilidade de 

cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, 

tendo em vista fato superveniente, aceito pela Prefeitura, que 

comprovadamente venha a comprometer a perfeito fornecimento 

contratual. 

Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, 

nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam 

assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da 

mesma lei, no que couber. 

Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante 

competente processo administrativo com despacho fundamentado 

do Prefeito Municipal 

  

Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo 

com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação 

vigente à época do fato ocorrido. 

  

Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será 

competente o Foro da Comarca de João Câmara/RN. 

  

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro 

de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo Prefeito 

Municipal de JOÃO CÂMARA/RN e pelo fornecedor vencedor. 

  

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de João 

Câmara/RN, Em, 23 de janeiro de 2020. 

  

Município De João Câmara/RN – Poder Executivo Municipal 

CNPJ n° 08.309.536/0001-03 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 

Prefeito Constitucional 

CPF nº 028.976.474-26 

Pelo/ Órgão Gerenciador 

  

JRR – Comercial De Derivados De Petróleo LTDA 

CNPJ Nº 07.114.802/0001-71 

JOSÉ RONALDO DE MORAIS COSTA 
CPF nº 642.884.554-72 

Sócio Administrativo 

  

JOSÉ ALBERTO PEREIRA LOPES 
CPF Nº 502.881.054-00 

Procurador Legitimado 

Pelo/Fornecedor Registrado 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23010002/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2019 PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 028/2019 

 

Aos vinte e três dias, do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte 

(23.01.2020), o Município de João Câmara/RN, pessoa jurídica de 

direito público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-02, com 

sede na Praça Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP 

nº 59.550-000, 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 ULTRACLIN 

CLÍNICA LTDA – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

19.266.971/0001-06, com sede na Rua – Ubaia II, 7846, Pitimbu, 

Natal/RN, Cep: 59.067-620, neste ato representada pelo (a) 

KARLA ADRIANA VASCONCELOS DE AQUINO, 

portador(a) da carteira de identidade nº 001.141.906-SPP/RN, e 

do CPF/MF n.º 914.050.334-87, 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 Presencial para 

Registro de Preços N° 028/2019, 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. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO 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. 

  

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 - PRAZO DE INÍCIO DO 

SERVIÇO: 

O serviço deverá ocorrer de acordo com as especificações contida 

na ordem de serviço, devendo iniciar no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis, contados 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 Presencial 

para Registro de Preços n° 028/19, a Administração da entidade 

contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as 

fornecedoras as seguintes sanções: 

Descrição Unidade Quantidade Valor 

Unt. R$ 
Valor 

Total R$ 

SERVIÇO DE EXAME 

DE 

ULTRASSONOGRAFIA, 

PODENDO SER 
SOLICITADO DE 

QUALQUER DOS TIPOS 

SEGUINTES: Aparelho 

Urinário, Bolsa Escrotal, 
Tireoide, Pélvica 

(Ginecológica), 

Transvaginal, Abdominal 

Total, Mamária Bilateral, 
Obstetrícia e Próstata) 

Mês 12 90,00 450.000,00 

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

365 365 
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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 serviços, 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 consequente 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, 

inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos 

insumos que compõem o custo do material. 

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

aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; - perder qualquer 

condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 

processo licitatório; - por razões de interesse público, 

devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as 

obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não 

comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 

pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; - caracterizada 

qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 

estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela 

decorrentes. 

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

quando não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das 

hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido 

apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos 

fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO 

PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE 

SERVIÇO: 
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 
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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 Presencial para Registro de 

Preços nº 028/2019 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 

nº 8.666/93, e nº 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. 

  

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de João 

Câmara/RN, Em, 23 de janeiro de 2020. 

  

Município De João Câmara/RN – Poder Executivo Municipal 

CNPJ n° 08.309.536/0001-02 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Constitucional 

CPF nº 028.976.474-26 

Pelo/Órgão Gerenciador 

  

Ultraclin Clínica LTDA – ME 

CNPJ nº 19.266.971/0001-06 

KARLA ADRIANA VASCONCELOS DE AQUINO 

CPF/MF n.º 914.050.334-87 

Sócia Administrativa 

Pelo/Fornecedor Registrado 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 178/2019 TOMADA DE 

PREÇOS Nº 006/2019 

 

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 178/2019, 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 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. 

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

processo administrativo nº 178/2019, e ADJUDICO à(s) 

proponente(s) GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

EIRELI – ME, CNPJ Nº 08.570.061/0001-04, com o valor total 

de R$ 339.509,67 (Trezentos e trinta e nove mil, quinhentos e 

nove reais e sessenta e sete centavos), vencedora desse certame 

nos termos da Ata de Sessão de Julgamento, o seu objeto. 

  

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

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

ignorância. 

  

ENCAMINHE-SE ao Departamento competente para as 

providências de praxe. 

  

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de João 

Câmara/RN, 

Quinta-feira, em, 23 de janeiro de 2020, às 10h30min. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Constitucional/João Câmara/RN 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 178/2019 TOMADA DE 

PREÇOS Nº 006/2019 EXTRATO DE CONTRATO Nº 

23010001/2020 

 

EXTRATO DE CONTRATO Nº...........: 23010001/2020  

ORIGEM..............................................: TOMADA DE PREÇOS 

Nº 006/2019.  
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CONTRATANTE.................................: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN – CNPJ Nº 

08.309.536/0001-03.  

CONTRATADA....................................: GIRASSOL 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – EIRELI-ME, CNPJ Nº 

08.570.061/0001-04.  

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. A dita obra 

deverá ser executada de acordo com as condições e cláusulas 

expressas neste instrumento, especificações técnicas, proposta, 

cronograma físico-financeiro, projetos e instruções da 

SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO 

CÂMARA/RN do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 

006/2019, documentos esses que passarão a integrar o presente 

contrato, independentemente de transcrição. 

VALOR TOTAL....................................: R$ 339.509,57 

(TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E 

NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS). 

  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta 

de Recursos Federal de convênios e próprios específicos: 

  

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. 

VIGÊNCIA...................: 180 (cento e oitenta) dias. 

  

DATA DA ASSINATURA.........: 23 de janeiro de 2020. 

  

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 

  

GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, EIRELI-ME 

CNPJ nº 08.570.061/0001-04 

ERICSON CÉSAR DA SILVA 

CPF nº 048.058.974-73 

Sócio-Administrativo 

Pela/CONTRATADA  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 23010002/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 184/2019 PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 030/2019 

 

Aos vinte e três dias, do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte 

(23/01/2020), no MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, através 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN, 

Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 

08.309.536/0001-03, com sede na Rua Praça Baixa Verde, nº 169, 

Centro, João Câmara/RN, neste ato representado por seu Prefeito, 

Manoel dos Santos Bernardo – CPF: 028.976.474-26, INSTITUI 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP), decorrente da 

licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 

030/2019, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE 

PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) 

ESPECIALIZADA(S) AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 

(MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DA ANP - 

AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO), processada nos 

termos do Processo Administrativo competente, a qual constitui-

se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da 

permissão inserta no art. 15, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e as 

cláusulas e condições seguintes: 

  

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as 

cláusulas e condições gerais para o registro de preços referentes 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO AQUISIÇÃO DE 

COMBUSTÍVEIS (MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA 

DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO), cujas 

especificações, preço (s), quantitativo (s) e fornecedor (es) foram 

previamente definidos através do procedimento licitatório 

supracitado. 

  

Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de João 

Câmara/RN, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR. 

  

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de 

Compra. 

  

a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o 

nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as 

especificações da compra registrada, observada a ordem de 

classificação indicada na licitação; 

b) convocar o particular, via email ou telefone, para retirada da 

ordem de compra; 

c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 

mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações 

assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou 

documentos vencidos; 

d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de 

renegociação de preços registrados, para fins de adequação às 

novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes 

objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de 

Registro de Preços; e 

f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas 

no edital da licitação e na presente ARP. 

  

Art. 4º. O FORNECEDOR obriga-se a: 

a) Retirar a respectiva ordem de compra, no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas, contados da convocação, quando não for 

possível o envio prioritário por email; 

b) entregar o serviço solicitado no prazo máximo definido pela 

Administração, contado da data de recebimento da nota de 

empenho; 

c) fornecer os produtos conforme especificação marca e preço 

registrados na presente ARP; 

d) entregar o serviço solicitado no respectivo endereço do órgão 

participante da presente ARP, ou em local que esta lhe indicar, 

arcando o adquirente com a diferença à maior de custo, quando 

indicado local mais distante da sede do fornecedor; 
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e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 

irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR 

referentes às condições firmadas na presente ARP; 

f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas 

validades encontrem-se vencidas; 

g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições 

firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP; 

h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos 

gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidades cometidas no fornecimento das 

obrigações assumidas na presente ARP; 

i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as 

obrigações fiscais, relativos ao serviço entregue, com base na 

presente ARP, exonerando a Administração Pública de 

responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento; 

j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

  

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um 

período de 12 (doze) meses, sendo improrrogável como determina 

a Lei, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a 

desobrigação do fornecimento. 

  

Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em 

manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá 

que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e 

apresentar documentação que comprove a impossibilidade de 

cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão 

analisados pela Administração. 

  

Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações 

do material registrados nesta Ata, encontram-se indicados na 

tabela abaixo: 

  

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 
  

  

VALOR TOTAL ESTIMADO É DE R$ 3.430.750,00 (TRÊS 

MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA MIL, E, 

SETECENTOS E CINQUENTA REAIS). 
  

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou 

cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento do 

material, salvo por atraso de liberação de recursos financeiros, 

desde que a contratada: 

a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente; 

b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), 

(FGTS), tributos federal, estadual e municipal 

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

realizado o crédito. 

§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das 

obrigações fixadas na presente ARP. 

§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem 

que isso gere direito a alteração de preços ou compensação 

financeira. 

  

Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga 

os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a 

realização de procedimento específico para determinada 

contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a 

preferência, em igualdade de condições. 

  

Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações 

resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, 

serão publicados, em forma de extrato, no mural da Prefeitura 

Municipal. 

  

Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto 

em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, 

cabendo a PREFEITURA providenciar a convocação do 

fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao 

mercado. 

  

Art. 11. A entrega dos produtos desta Ata de Registro de Preços 

obedecerá às seguintes condições: 

a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido na requisição, 

contado a partir da assinatura do instrumento de contrato, não 

podendo ser inferior que 48 (quarenta e oito) horas. 

c) A entrega dos produtos deverá ser feita na sede do Município, 

em local definido pela Administração Municipal, observado os 

limites geográficos do Município de JOÃO CÂMARA/RN. 

d) As despesas, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na 

entrega dos produtos, correrão por conta da Contratada. 

  

Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta 

ARP seguirão as seguintes condições: 

12.01 – O recebimento dos produtos deverá ser efetuados pelo 

servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta 

licitação. 

12.02 – Não serão aceitos serviço e o fornecimento dos produtos e 

em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência 

e na proposta. 

12.03 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data, 

a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou 

membro da comissão da Contratante responsável pelo 

recebimento. 

12.04 – Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá 

recebê-lo: 

a) Por servidor ou comissão responsável, desde que: 

a.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação 

efetuada; 

  

Item Especificação Percentual 

mínimo de 

desconto na 

Tabela ANP 

(%). A partir 

de: 

Valor máximo 

por item para 

12 meses / R$ 

01 GASOLINA COMBUSTÍVEL 

DERIVADO DO PETRÓLEO, COM 

SELO DE QUALIDADE E 

DISTRIBUIÇÃO ATESTADO PELA 

ANP, DESTINADO A 

ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 

LEVES E MÉDIOS. 

2% R$ 915.630,00 

02 DIESEL COMBUSTÍVEL DERIVADO 

DA DESTILAÇÃO DO PETRÓLEO 

BRUTO USADO COMO 

COMBUSTÍVEL NOS MOTORES A 

DIESEL/GASÓLEO. ATESTADO PELA 

ANP, DESTINADO A 

ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 

LEVES E MÉDIOS. 

2% R$ 

1.037.360,00 

03 DIESEL S10 COMBUSTÍVEL 

DERIVADO DA DESTILAÇÃO DO 

PETRÓLEO BRUTO USADO COMO 

COMBUSTÍVEL NOS MOTORES A 

DIESEL/GASÓLEO. ATESTADO PELA 

ANP, DESTINADO A 

ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 

MÉDIO E GRANDE. 

2% R$ 

1.477.760,00 
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a.2 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da 

licitante vencedora; 

a.3 – o objeto esteja adequado para utilização. 

12.05 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido 

apenas será realizado após o recebimento definitivo. 

12.06 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, esta 

Seção Prefeitura poderá: 

a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, 

determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem 

prejuízos das penalidades cabíveis. 

b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em 

parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 

sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

12.07 – Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada 

terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir 

da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela 

Administração. 

  

Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes 

participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas 

em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que 

seus atos ensejarem: 

a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que 

não ensejem prejuízos a Administração; 

b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até 

o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato; 

c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do 

registro por inexecução ou execução irregular; 

d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e 

contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002. 

Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará sujeito às sanções do 

item anterior nas seguintes hipóteses: 

a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no 

decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou 

documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 

aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”. 

b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e 

condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das 

determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 

na alínea “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 

(trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas 

“c” e “d”. 

Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento 

de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses 

anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para 

aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o 

princípio da proporcionalidade. 

Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida 

força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, 

em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro 

deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades 

mencionadas. 

Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão 

temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser 

aplicadas à licitante juntamente com a multa. 

Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão 

aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão 

assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa. 

  

Art. 14. O Fornecedor terá seu registro cancelado: 

I – Por iniciativa da Administração, quando: 

a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as 

condições da presente ARP. 

b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, 

salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela 

Administração; 

c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP; 

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial 

relativo ao presente Registro de Preços; 

e) não manutenção das condições de habilitação; 

f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista 

na legislação; e 

g) em razões de interesse público, devidamente justificadas. 

II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente 

solicitação por escrito e comprove impossibilidade de 

cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, 

tendo em vista fato superveniente, aceito pela Prefeitura, que 

comprovadamente venha a comprometer a perfeito fornecimento 

contratual. 

Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, 

nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam 

assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da 

mesma lei, no que couber. 

Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante 

competente processo administrativo com despacho fundamentado 

do Prefeito Municipal 

  

Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo 

com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação 

vigente à época do fato ocorrido. 

  

Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será 

competente o Foro da Comarca de João Câmara/RN. 

  

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro 

de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo Prefeito 

Municipal de JOÃO CÂMARA/RN e pelo fornecedor vencedor. 

  

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de João 

Câmara/RN, Em, 23 de janeiro de 2020. 

  

Município De João Câmara/RN – Poder Executivo Municipal 

CNPJ n° 08.309.536/0001-03 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 

Prefeito Constitucional 

CPF nº 028.976.474-26 

Pelo/ Órgão Gerenciador 

  

JRR – Comercial De Derivados De Petróleo LTDA 

CNPJ Nº 07.114.802/0001-71 

JOSÉ RONALDO DE MORAIS COSTA 
CPF nº 642.884.554-72 

Sócio Administrativo 

  

JOSÉ ALBERTO PEREIRA LOPES 
CPF Nº 502.881.054-00 

Procurador Legitimado 

Pelo/Fornecedor Registrado 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 23010002/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 184/2019 PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 030/2019 

 

Aos vinte e três dias, do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte 

(23/01/2020), no MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, através 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN, 
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Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 

08.309.536/0001-03, com sede na Rua Praça Baixa Verde, nº 169, 

Centro, João Câmara/RN, neste ato representado por seu Prefeito, 

Manoel dos Santos Bernardo – CPF: 028.976.474-26, INSTITUI 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP), decorrente da 

licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 

030/2019, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE 

PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) 

ESPECIALIZADA(S) AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 

(MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DA ANP - 

AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO), processada nos 

termos do Processo Administrativo competente, a qual constitui-

se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da 

permissão inserta no art. 15, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e as 

cláusulas e condições seguintes: 

  

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as 

cláusulas e condições gerais para o registro de preços referentes 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO AQUISIÇÃO DE 

COMBUSTÍVEIS (MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA 

DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO), cujas 

especificações, preço (s), quantitativo (s) e fornecedor (es) foram 

previamente definidos através do procedimento licitatório 

supracitado. 

  

Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de João 

Câmara/RN, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR. 

  

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de 

Compra. 

  

a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o 

nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as 

especificações da compra registrada, observada a ordem de 

classificação indicada na licitação; 

b) convocar o particular, via email ou telefone, para retirada da 

ordem de compra; 

c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 

mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações 

assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou 

documentos vencidos; 

d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de 

renegociação de preços registrados, para fins de adequação às 

novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes 

objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de 

Registro de Preços; e 

f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas 

no edital da licitação e na presente ARP. 

  

Art. 4º. O FORNECEDOR obriga-se a: 

a) Retirar a respectiva ordem de compra, no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas, contados da convocação, quando não for 

possível o envio prioritário por email; 

b) entregar o serviço solicitado no prazo máximo definido pela 

Administração, contado da data de recebimento da nota de 

empenho; 

c) fornecer os produtos conforme especificação marca e preço 

registrados na presente ARP; 

d) entregar o serviço solicitado no respectivo endereço do órgão 

participante da presente ARP, ou em local que esta lhe indicar, 

arcando o adquirente com a diferença à maior de custo, quando 

indicado local mais distante da sede do fornecedor; 

e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 

irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR 

referentes às condições firmadas na presente ARP; 

f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas 

validades encontrem-se vencidas; 

g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições 

firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP; 

h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos 

gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidades cometidas no fornecimento das 

obrigações assumidas na presente ARP; 

i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as 

obrigações fiscais, relativos ao serviço entregue, com base na 

presente ARP, exonerando a Administração Pública de 

responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento; 

j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

  

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um 

período de 12 (doze) meses, sendo improrrogável como determina 

a Lei, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a 

desobrigação do fornecimento. 

  

Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em 

manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá 

que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e 

apresentar documentação que comprove a impossibilidade de 

cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão 

analisados pela Administração. 

  

Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações 

do material registrados nesta Ata, encontram-se indicados na 

tabela abaixo: 

  

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 
  

  

  

Item Especificação Percentual 

mínimo de 

desconto na 

Tabela ANP 

(%). A partir 

de: 

Valor máximo 

por item para 

12 meses / R$ 

01 GASOLINA COMBUSTÍVEL 

DERIVADO DO PETRÓLEO, COM 

SELO DE QUALIDADE E 

DISTRIBUIÇÃO ATESTADO PELA 

ANP, DESTINADO A 

ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 

LEVES E MÉDIOS. 

2% R$ 915.630,00 

02 DIESEL COMBUSTÍVEL DERIVADO 

DA DESTILAÇÃO DO PETRÓLEO 

BRUTO USADO COMO 

COMBUSTÍVEL NOS MOTORES A 

DIESEL/GASÓLEO. ATESTADO PELA 

ANP, DESTINADO A 

ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 

LEVES E MÉDIOS. 

2% R$ 

1.037.360,00 

03 DIESEL S10 COMBUSTÍVEL 

DERIVADO DA DESTILAÇÃO DO 

PETRÓLEO BRUTO USADO COMO 

COMBUSTÍVEL NOS MOTORES A 

DIESEL/GASÓLEO. ATESTADO PELA 

ANP, DESTINADO A 

ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 

MÉDIO E GRANDE. 

2% R$ 

1.477.760,00 
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VALOR TOTAL ESTIMADO É DE R$ 3.430.750,00 (TRÊS 

MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA MIL, E, 

SETECENTOS E CINQUENTA REAIS). 
  

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou 

cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento do 

material, salvo por atraso de liberação de recursos financeiros, 

desde que a contratada: 

a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente; 

b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), 

(FGTS), tributos federal, estadual e municipal 

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

realizado o crédito. 

§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das 

obrigações fixadas na presente ARP. 

§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem 

que isso gere direito a alteração de preços ou compensação 

financeira. 

  

Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga 

os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a 

realização de procedimento específico para determinada 

contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a 

preferência, em igualdade de condições. 

  

Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações 

resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, 

serão publicados, em forma de extrato, no mural da Prefeitura 

Municipal. 

  

Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto 

em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, 

cabendo a PREFEITURA providenciar a convocação do 

fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao 

mercado. 

  

Art. 11. A entrega dos produtos desta Ata de Registro de Preços 

obedecerá às seguintes condições: 

a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido na requisição, 

contado a partir da assinatura do instrumento de contrato, não 

podendo ser inferior que 48 (quarenta e oito) horas. 

c) A entrega dos produtos deverá ser feita na sede do Município, 

em local definido pela Administração Municipal, observado os 

limites geográficos do Município de JOÃO CÂMARA/RN. 

d) As despesas, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na 

entrega dos produtos, correrão por conta da Contratada. 

  

Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta 

ARP seguirão as seguintes condições: 

12.01 – O recebimento dos produtos deverá ser efetuados pelo 

servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta 

licitação. 

12.02 – Não serão aceitos serviço e o fornecimento dos produtos e 

em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência 

e na proposta. 

12.03 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data, 

a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou 

membro da comissão da Contratante responsável pelo 

recebimento. 

12.04 – Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá 

recebê-lo: 

a) Por servidor ou comissão responsável, desde que: 

a.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação 

efetuada; 

a.2 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da 

licitante vencedora; 

a.3 – o objeto esteja adequado para utilização. 

12.05 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido 

apenas será realizado após o recebimento definitivo. 

12.06 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, esta 

Seção Prefeitura poderá: 

a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, 

determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem 

prejuízos das penalidades cabíveis. 

b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em 

parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 

sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

12.07 – Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada 

terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir 

da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela 

Administração. 

  

Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes 

participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas 

em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que 

seus atos ensejarem: 

a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que 

não ensejem prejuízos a Administração; 

b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até 

o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato; 

c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do 

registro por inexecução ou execução irregular; 

d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e 

contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002. 

Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará sujeito às sanções do 

item anterior nas seguintes hipóteses: 

a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no 

decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou 

documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 

aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”. 

b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e 

condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das 

determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 

na alínea “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 

(trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas 

“c” e “d”. 

Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento 

de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses 

anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para 

aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o 

princípio da proporcionalidade. 

Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida 

força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, 

em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro 

deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades 

mencionadas. 

Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão 

temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser 

aplicadas à licitante juntamente com a multa. 

Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão 

aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão 

assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa. 

  

Art. 14. O Fornecedor terá seu registro cancelado: 

I – Por iniciativa da Administração, quando: 

a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as 

condições da presente ARP. 
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b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, 

salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela 

Administração; 

c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP; 

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial 

relativo ao presente Registro de Preços; 

e) não manutenção das condições de habilitação; 

f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista 

na legislação; e 

g) em razões de interesse público, devidamente justificadas. 

II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente 

solicitação por escrito e comprove impossibilidade de 

cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, 

tendo em vista fato superveniente, aceito pela Prefeitura, que 

comprovadamente venha a comprometer a perfeito fornecimento 

contratual. 

Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, 

nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam 

assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da 

mesma lei, no que couber. 

Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante 

competente processo administrativo com despacho fundamentado 

do Prefeito Municipal 

  

Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo 

com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação 

vigente à época do fato ocorrido. 

  

Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será 

competente o Foro da Comarca de João Câmara/RN. 

  

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro 

de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo Prefeito 

Municipal de JOÃO CÂMARA/RN e pelo fornecedor vencedor. 

  

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de João 

Câmara/RN, Em, 23 de janeiro de 2020. 

  

Município De João Câmara/RN – Poder Executivo Municipal 

CNPJ n° 08.309.536/0001-03 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 

Prefeito Constitucional 

CPF nº 028.976.474-26 

Pelo/ Órgão Gerenciador 

  

JRR – Comercial De Derivados De Petróleo LTDA 

CNPJ Nº 07.114.802/0001-71 

JOSÉ RONALDO DE MORAIS COSTA 
CPF nº 642.884.554-72 

Sócio Administrativo 

  

JOSÉ ALBERTO PEREIRA LOPES 
CPF Nº 502.881.054-00 

Procurador Legitimado 

Pelo/Fornecedor Registrado 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 178/2019 TOMADA DE 

PREÇOS Nº 006/2019 

 

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 178/2019, 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 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. 

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

processo administrativo nº 178/2019, e ADJUDICO à(s) 

proponente(s) GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

EIRELI – ME, CNPJ Nº 08.570.061/0001-04, com o valor total 

de R$ 339.509,67 (Trezentos e trinta e nove mil, quinhentos e 

nove reais e sessenta e sete centavos), vencedora desse certame 

nos termos da Ata de Sessão de Julgamento, o seu objeto. 

  

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

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

ignorância. 

  

ENCAMINHE-SE ao Departamento competente para as 

providências de praxe. 

  

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de João 

Câmara/RN, 

Quinta-feira, em, 23 de janeiro de 2020, às 10h30min. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Constitucional/João Câmara/RN 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 178/2019 TOMADA DE 

PREÇOS Nº 006/2019 EXTRATO DE CONTRATO Nº 

23010001/2020 

 

EXTRATO DE CONTRATO Nº...........: 23010001/2020  

ORIGEM..............................................: TOMADA DE PREÇOS 

Nº 006/2019.  

CONTRATANTE.................................: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN – CNPJ Nº 

08.309.536/0001-03.  

CONTRATADA....................................: GIRASSOL 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – EIRELI-ME, CNPJ Nº 

08.570.061/0001-04.  

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. A dita obra 

deverá ser executada de acordo com as condições e cláusulas 

expressas neste instrumento, especificações técnicas, proposta, 
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cronograma físico-financeiro, projetos e instruções da 

SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO 

CÂMARA/RN do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 

006/2019, documentos esses que passarão a integrar o presente 

contrato, independentemente de transcrição. 

VALOR TOTAL....................................: R$ 339.509,57 

(TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E 

NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS). 

  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta 

de Recursos Federal de convênios e próprios específicos: 

  

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. 

VIGÊNCIA...................: 180 (cento e oitenta) dias. 

  

DATA DA ASSINATURA.........: 23 de janeiro de 2020. 

  

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 

  

GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, EIRELI-ME 

CNPJ nº 08.570.061/0001-04 

ERICSON CÉSAR DA SILVA 

CPF nº 048.058.974-73 

Sócio-Administrativo 

Pela/CONTRATADA  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 178/2019 TOMADA DE 

PREÇOS Nº 006/2019 

 

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 178/2019, 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 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. 

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

processo administrativo nº 178/2019, e ADJUDICO à(s) 

proponente(s) GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

EIRELI – ME, CNPJ Nº 08.570.061/0001-04, com o valor total 

de R$ 339.509,67 (Trezentos e trinta e nove mil, quinhentos e 

nove reais e sessenta e sete centavos), vencedora desse certame 

nos termos da Ata de Sessão de Julgamento, o seu objeto. 

  

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

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

ignorância. 

  

ENCAMINHE-SE ao Departamento competente para as 

providências de praxe. 

  

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de João 

Câmara/RN, 

Quinta-feira, em, 23 de janeiro de 2020, às 10h30min. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 

Prefeito Constitucional/João Câmara/RN 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 178/2019 TOMADA DE 

PREÇOS Nº 006/2019 EXTRATO DE CONTRATO Nº 

23010001/2020 

 

EXTRATO DE CONTRATO Nº...........: 23010001/2020  

ORIGEM..............................................: TOMADA DE PREÇOS 

Nº 006/2019.  

CONTRATANTE.................................: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN – CNPJ Nº 

08.309.536/0001-03.  

CONTRATADA....................................: GIRASSOL 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – EIRELI-ME, CNPJ Nº 

08.570.061/0001-04.  

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. A dita obra 

deverá ser executada de acordo com as condições e cláusulas 

expressas neste instrumento, especificações técnicas, proposta, 

cronograma físico-financeiro, projetos e instruções da 

SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO 

CÂMARA/RN do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 

006/2019, documentos esses que passarão a integrar o presente 

contrato, independentemente de transcrição. 

VALOR TOTAL....................................: R$ 339.509,57 

(TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E 

NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS). 

  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta 

de Recursos Federal de convênios e próprios específicos: 

  

Referente ao Convênio celebrado entre a União Federal, por 

intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa 

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

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

VIGÊNCIA...................: 180 (cento e oitenta) dias. 

  

DATA DA ASSINATURA.........: 23 de janeiro de 2020. 

  

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 

  

GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, EIRELI-ME 

CNPJ nº 08.570.061/0001-04 

ERICSON CÉSAR DA SILVA 

CPF nº 048.058.974-73 

Sócio-Administrativo 

Pela/CONTRATADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÁRIO OFICIAL 

Ed. nº 946 - de 31.01.2020 

 
Adm. do Sr. Manoel dos Santos Bernardo 

Praça Baixa Verde 169 – Centro – João Câmara/RN 

 

EXPEDIENTE 
Publicação: Assessoria de Comunicação 

 

Gildevan Macedo da Silva 

Sec. Executivo do Diário Oficial do Município – D.O.M 


