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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
ANO XI
SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 09 DE NOVEMBRO DE 2017

EXECUTIVO/LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1709210016.0349
Contratante: Prefeitura Municipal De São Gonçalo Do Amarante/RN CNPJ nº
08.079.402/0001-35e a Contratada a Empresa C A da Silva Serviço De Refrigeração
ME - CNPJ nº 15.426.384/0001-86 - Do objeto: O CONTRATO tem por objeto é a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,
ALÉM DA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NOVOS, conforme condições e
exigências estabelecidas no Termo de Referência, Edital do Pregão Presencial n.º
067/2017 e seus anexos, proposta de preços da CONTRATADA e Ata de Registro de
Preços, que os integram independentemente de transcrição. - Do preço e da dotação
orçamentária: Valor total de R$ 1.380,00 (um mil trezentos e oitenta reais)na seguinte
dotação orçamentária: Unidade orçamentária: 20 – Secretaria Municipal de
Agropecuária e Desenv. Agrário - PROGRAMA DE TRABALHO: 2.067– Manutenção
das atividades da Secretaria - NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30 – Material de
Consumo e 33.90.39 – Outros serviços de terceiros – PJ - Fonte De Recurso - 1000 - Da
vigência: O presente CONTRATO terá vigência a contar da data de sua assinatura,
prolongando-se até o dia 31 de dezembro de 2017.
São Gonçalo do Amarante/RN, 08 de novembro de 2017.
Regina Maria Barbosa Tinoco
p/ contratante
Carlos Antônio Da Silva
p/ contratada
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1709210016.0351
Contratante: Prefeitura Municipal De São Gonçalo Do Amarante/RN CNPJ nº
08.079.402/0001-35 e a Contratada a Empresa C A da Silva Serviço De Refrigeração
ME - CNPJ nº 15.426.384/0001-86 - Do objeto: O CONTRATO tem por objeto é a
contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar
condicionado, com fornecimento de peças, além da instalação de equipamento novos,
conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Edital do
Pregão Presencial n.º 067/2017 e seus anexos, proposta de preços da CONTRATADA
e Ata de Registro de Preços, que os integram independentemente de transcrição. - Do
preço e da dotação orçamentária: 6.450,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta reais).,
na seguinte dotação orçamentária: Unidade orçamentária: 25 – Secretaria Municipal
de Juventude Esporte e Lazer - PROGRAMA DE TRABALHO: 2.094– Manutenção das
atividades da Secretaria - NATUREZA DA DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo
e 33.90.39 – Outros serviços de terceiros – PJ - Fonte De Recurso: 1000 - Da vigência:
O presente CONTRATO terá vigência a contar da data de sua assinatura, prolongandose até o dia 31 de dezembro de 2017.
São Gonçalo do Amarante/RN, 08 de novembro de 2017.
Micael Moreira da silva
p/ contratante
Carlos Antônio Da Silva
p/ contratada
RESULTADO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2017
Após analise do pedido de impugnação apresentado pelo senhor Rodrigo Oliveira
Aguiar, conforme despacho da Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer, a
qual opina por prover o referido pedido a pregoeira decide suspender a sessão
anteriomrnete marcada para que seja feitas as alterações no termo de referencia anexo
I do edital.
São Gonçalo do Amarante/RN 08 de novembro de 2017.
Ana Cecilia Silva de Carvalho
Pregoeira

Nº 207

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1708230004.0352
Contratante: Prefeitura Municipal De São Gonçalo Do Amarante/RN CNPJ nº
08.079.402/0001-35e a Contratada a Empresa M.S.M & A.C.O COMERCIO
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 04.932.503/0001-56 - Do objeto: O
CONTRATO tem por objeto é a contratação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de peças, além da
instalação de equipamento novos, conforme condições e exigências estabelecidas no
Termo de Referência, Edital do Pregão Presencial n.º 067/2017 e seus anexos,
proposta de preços da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços, que os integram
independentemente de transcrição- DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
valor total de R$ 8.875,00 (oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais). - Unidade
orçamentária: 025 – Secretaria Municipal de J. Esporte e Lazer - Programa de trabalho:
2.094 – Manutenção das atividades da Secretaria - Natureza da despesa: 33.90.30 –
Material de Consumo e 33.90.39 – Outros Serv. Terc. P. Juridica – PJ - Fonte de
recurso: 1000 - Da vigência: O presente CONTRATO terá vigência a contar da data de
sua assinatura, prolongando-se até o dia 31 de dezembro de 2017.
São Gonçalo do Amarante/RN, 09 de novemembro de 2017.
Micael Moreira Da Silva
p/ contratante
Mayara Da Silva Moura
p/ contratada
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1709210016.0349
Contratante: Prefeitura Municipal De São Gonçalo Do Amarante/RN CNPJ nº
08.079.402/0001-35e a Contratada a Empresa C A da Silva Serviço De Refrigeração
ME - CNPJ nº 15.426.384/0001-86 - Do objeto: O CONTRATO tem por objeto é a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,
ALÉM DA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NOVOS, conforme condições e
exigências estabelecidas no Termo de Referência, Edital do Pregão Presencial n.º
067/2017 e seus anexos, proposta de preços da CONTRATADA e Ata de Registro de
Preços, que os integram independentemente de transcrição. - Do preço e da dotação
orçamentária: Valor total de R$ 1.380,00 (um mil trezentos e oitenta reais)na seguinte
dotação orçamentária: Unidade orçamentária: 20 – Secretaria Municipal de
Agropecuária e Desenv. Agrário - PROGRAMA DE TRABALHO: 2.067– Manutenção
das atividades da Secretaria - NATUREZA DA DESPESA
33.90.30 – Material de Consumo e 33.90.39 – Outros serviços de terceiros – PJ - Fonte
De Recurso
1000 - Da vigência: O presente CONTRATO terá vigência a contar da data de sua
assinatura, prolongando-se até o dia 31 de dezembro de 2017.
São Gonçalo do Amarante/RN, 08 de novembro de 2017.
REGINA MARIA BARBOSA TINOCO
p/ contratante
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA
p/ contratada
EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 065/2015
Contratante: Município De São Gonçalo Do Amarante/RN, CNPJ n.º 08.079.402/000135 e a Contratada a empresa, Marbella Residence Incorporadora E Construtora Ltda.
EPP, CNPJ. nº 08.117.778/0001-97 – Da prorrogação do prazo: O presente
instrumento tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato
Administrativo, conforme especificações acordadas, no Município de São Gonçalo do
Amarante, a contar de 16 de setembro de 2017, ficando sua eficácia prorrogada até o
dia 30 de dezembro de 2017.
São Gonçalo do Amarante/RN, 15 de setembro de 2017.
JALMIR SIMÕES DA COSTA
MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
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EXTRATO DO CONTRATO Nº. 1706200020.0346

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 231/2015

Contratante: Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Gonçalo do
Amarante/RN, CNPJ nº 08.079.402/0001-35 e a Contratada Clickideia Tecnologia
Educacional Ltda, inscrita no CNPJ sob o número 04.829.930/0001-03. DO OBJETO:
Prestação de serviços de capacitação dos professores e de implantação de portal
educacional, incorporação da informática ao processo de ensino e aprendizagem e
formação continuada dos docentes no uso da tecnologia, conforme as especificações
constantes no Termo de Referência e/ou Projeto Básico, Anexo I do Edital de
convocaçãodestinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação. DO PREÇO: O valor total global do Contrato, que corresponde aos doze
meses de sua vigência, é estipulado em R$ 1.300.110,00 (hum milhão, e trezentos mil,
cento e dez reais), a serem pagos em parcelas mensais no valor de R$ 108.342,50
(cento e oito mil, trezentos e quarenta e dois reais, cinquenta centavos), conforme
especificações contidas no Edital, Termo de Referência e seus Anexos. Os
pagamentos serão realizados mensalmente, referentes à disponibilização das senhas
e de todos os serviços, após emissão de relatórios e outros previstos no cronograma de
execução do projeto. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária 05 –
Fundo De Manut. E Des. Educ. Básica Programa De Trabalho 2.013 – Manut. Das
Demais Ativ. Fundeb 40% Programa De Trabalho 2.072–Manut. Das Demais Ativ.
Fundeb 40% Infantil Natureza Da Despesa 33.90.39 – Outros Serviços De Terceiros –
Pj Fonte De Recurso 1019 Unidade Orçamentária 06 – Secret. Municipal De Educação
E Cultura Programa De Trabalho 2.015 – Manut. Do Ens. Fundamental Programa De
Trabalho 2.018 – Manut. Das Ativid. Do Ensino Médio Programa De Trabalho 2.020 –
Manut. Do Ensino Infantil Programa De Trabalho 2.021 – Manut. Das Ativ. De Jovens E
Adultos – Eja Natureza Da Despesa 33.90.39 – Outros Serviços De Terceiros – Pj Fonte
De Recursos 1000/1015, previstos no Orçamento Geral do Município de São Gonçalo
do Amarante/RN – Prefeitura Municipal. DA VIGÊNCIA: O contrato será firmado, a
contar da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2017.

Contratante: Município De São Gonçalo Do Amarante/RN, CNPJ n.º 08.079.402/000135 e a empresa, LMX Empreendimentos Ltda, CNPJ nº 17.966.548/0001-93, – Da
prorrogação do prazo: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação do prazo
de vigência do Contrato Administrativo por um prazo de 122 (cento e vinte e dois) dias, a
contar do dia 29 de Setembro de 2017, ficando sua eficácia prorrogada até dia 29 de
Dezembro de 2017. - Da dotação orçamentária: Para custear as despesas com o
presente TERMO ADITIVO, o Município utilizará recursos alocados na seguinte
Dotação Orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.006 – Secretaria Municipal
de Educação e Cultura PROGRAMA DE TRABALHO: 1.145 – Construção Reforma e
Ampliação de Creches NATUREZA DA DESPESA: 44.90.30- Material de consumo
NATUREZA DA DESPESA: 44.90.39- outros serviços de terceiro - PJ NATUREZA DA
DESPESA: 44.90.51 – Obras e Instalações FONTE DE RECURSO: 1000/1015

São Gonçalo do Amarante/RN, 01 de novembro de 2017.
Abel Soares Ferreira p/ Contratante
Manoel Dantas Barreto Filho p/ Contratado
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 1707070003.0350
Contratante: A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, CNPJ nº
08.079.402/0001-35 e a Contratada a H BONITA COMÉRCIO EIRELI- ME, CNPJ nº
12.122.858/0001-08. DO OBJETO: Registro de preços para aquisição futura de
enxovais para recém-nascidos, conforme condições e exigências estabelecidas no
Termo de Referência e Edital. DO PREÇO: Fica estabelecido, a que alude este
CONTRATO, o valor total de R$ R$ 39.800,00 (trinta e nove mil e oitocentos reais), na
seguinte dotação orçamentária: Unidade orçamentária: 40 – Fundo de M de
Assistencia Social e Cidadania - Programa de trabalho: 2.041 – Concessão de
benefícios eventais e estruturação do P. Social - Natureza da despesa: 33.90.32 –
Material de Distribuição Gratuita - Fonte de recurso: 1000, previstos no Orçamento
Geral do Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Prefeitura Municipal. Da
vigência: O contrato será firmado, a contar da data de sua assinatura até 31 de
dezembro de 2017.
São Gonçalo do Amarante/RN, 09 de novembro de 2017.
Antônio Dantas Neto - p/ contratante
Paulo Cesar Alves da Rocha p/ Contratado
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 1705080006.0348
Contratante: A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, CNPJ nº
08.079.402/0001-35 e a Contratada a JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO DE MUDAS - EPP,
CNPJ nº 03.932.465/0001-79. DO OBJETO: Registro de preços para aquisição futura
de material agrícola e sementes, conforme condições e exigências estabelecidas no
Termo de Referência e Edital. DO PREÇO: Fica estabelecido, a que alude este
CONTRATO, o valor total de R$ 13.697,50 (treze mil, e seiscentos e noventa e sete
reais, e cinquenta centavos), na seguinte dotação orçamentária: Unidade
orçamentária: 20–Secretaria Municipal de Agropecuária e Desenvolvimento Agrário Programa de trabalho: 2.076–Manutenção das Ativiades da Secretaria - Natureza da
despesa: 33.90.30 – Material de Consumo - Fonte de recurso: 1000, previstos no
Orçamento Geral do Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Prefeitura
Municipal. Da vigência: O contrato será firmado, a contar da data de sua assinatura até
31 de dezembro de 2017.
São Gonçalo do Amarante/RN, 09 de novembro de 2017.
Regina Maria Barbosa Tinôco - p/ contratante
José da Silva - p/ Contratado

São Gonçalo do Amarante/RN, 27 de setembro de 2017.
Abel Soares Ferreira
Lucilene de Castro Pereira
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 17090024.0353
CONTRATANTE: Município de São Gonçalo do Amarante/RN, CNPJ
08.079.402/0001-35. - CONTRATADA: Construtora Assu e Empreendimentos LtdaEpp, CNPJ 07.126.573/0001-05. - OBJETO: Locação de mão-de-obra terceirizada a
fim de auxiliar a Secretaria Municipal de Assistência Social na restauração e ampliação
de logradouros públicos integrante da Estrutura da Secretaria, localizado à Rua RN
160, S/N, Bairro: Santo Antônio do Sabugi, São Gonçalo do Amarante/RN. - VALOR DO
CONTRATO: R$ 82.972,47 (Oitenta e Dois Mil, Novecentos e Setenta e Dois Reais e
Quarenta e Sete Centavos). - FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.° 10.520/2002. DATA ASSINATURA: 05 de outubro de 2017. - VIGÊNCIA: A partir da assinatura
prolongando-se até 30 de março de 2018, permitida a sua prorrogação para adequar ao
tempo útil tomado pelos serviços, conforme previsão do Parágrafo segundo da
Cláusula 1.ª. - SIGNATÁRIOS: Antônio Dantas Neto – pelo Contratante, e José Mácio
Barbosa – pela Contratada.
São Gonçalo do Amarante/RN, 05 de outubro de 2017.
ANTÔNIO DANTAS NETO
Secretário Mul. Adjunto de Assistência Social
ATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 123/2017
A Secretária Municipal de Agropecuária e Desenvolvimento Agrário da Prefeitura de
São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, em cumprimento às disposições
contidas na norma inscrita no Art. 24, “caput” do Estatuto Federal das Licitações e
Contratos com o Poder Público, e ainda em conformidade com a Instrução Normativa
nº 01/2010 da Controladoria Geral do Município de São Gonçalo do Amarante/RN,
considerando incomensurável interesse público na otimização das ações
governamentais, HOMOLOGA E RATIFICA o ATO DE DISPENSA Nº 123/2017,
praticado por esta Municipalidade, em favor da empresa AGRONORTE COMERCIO
LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 09.075.326/0001-52,
sediada à Rua Dr. Luiz Dutra, 334, Alecrim – CEP: 59.040-344 – Natal/RN, destinado à
contratação direta para a aquisição de 200 (duzentos) frascos com 10 (dez) doses de
Vacinas Contra Febre Aftosa, totalizando o valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos
reais),, cujas despesas correrão à conta dos recursos de receitas provenientes do
Orçamento Geral do Município (Processo nº 1710100003).
São Gonçalo do Amarante/RN, 09 de novembro de 2017.
Regina Maria Barbosa Tinoco
Secretária Municipal de Agropecuária e Des. Agrário
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.° 112/2017
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, torna público,
que no próximo dia 23 de novembro de 2017, às 09:00 horas, fará licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, pelo Sistema de Registro de Preços, objetivando
possível contratação de pessoa jurídica que se disponha a locar veículos automotores
ou seminovos em bom estado de conservação para servir às Secretarias Municipais,
conforme as condições constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital de
convocação deste procedimento. Os interessados em adquirir cópia integral dos
respectivos Edital, Termo de Referência e minuta do Contrato Administrativo poderão
acessar o site: www.saogoncalo.rn.gov.br, onde encontram-se publicados
integralmente.
São Gonçalo do Amarante/RN, 09 de novembro de 2017.
Ana Cecília Silva De Carvalho
Pregoeira
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2017
Aos 09 (nove) dias do mês de novembro, do ano de dois mil e dezessete, às 09h00min
(nove) horas, na Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio
Grande do Norte, sito a Rua Alexandre Cavalcanti, s/n, Centro, através da Secretaria
Municipal de Trabalho, Assistência Social e Cidadania, neste ato representado pelo
Secretário Adjunto de Trabalho, Assistência e Cidadania, o senhor ANTÔNIO DANTAS
NETO, brasileiro, casado, Portador do RG nº 1.518.446, expedida pela SSP/RN e do
CPF nº 020.327.044-47, residente e domiciliado na Rua Auris Coelho, nº 698 – Nova
Descoberta, Natal/RN, CEP: 59.075-400, doravante denominada ÓRGÃO
GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na
modalidade de Pregão, sob o número 090/2017, cujo objetivo fora a formalização de
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE ENXOVAIS P/ RECÉMNASCIDOS, em conformidade com as especificações dispostas no Edital de Licitação
e seus anexos. Também integram esta Ata de Registro de Preços os termos das
propostas de preços ofertadas pelas empresas licitantes, independentemente de
transcrição. Ressalte-se, por oportuno, que o prazo para assinatura da ARP pelas
licitantes vencedoras será de até 5 (cinco) dias, a contar da comunicação de que está a
sua disposição; que todas as condições referentes à contratação estão descritas no
referido Contrato; que a validade desta Ata de Registro de Preços conta desta data, por
12 (doze) meses; e que a recusa da aposição da assinatura por parte de qualquer
licitante não a invalida.
CLAUSULA PRIMEIRA
1.1. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais
referente a aquisição futura de enxovais p/ recém-nascidos, cujas especificações,
preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do
procedimento licitatório supracitado.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ORGÃOS
2.1. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN,
na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
2.1.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Membro da Secretaria Municipal de
Trabalho, Assistência Social e Cidadania.
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o
preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos equipamentos registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de comprass.
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;
f) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na

presente ARP;
g) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;
e,
h) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da
licitação e na presente ARP.
2.1.2. O FORNECEDOR obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de comprass, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, contados da convocação;
b) entregar o objeto solicitado no prazo máximo definido na proposta de preços
apresentada na licitação, contado da data de recebimento da nota de empenho;
c) fornecer o objeto conforme especificação, marca e preço registrados na presente
ARP;
d) entregar o objeto solicitado no respectivo endereço do órgão participante da
presente ARP;
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 na execução
das obrigações assumidas na presente ARP;
i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos
ao material entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública
de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLAUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de até 01 (um) ano, 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.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1. Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta
ARP.
4.2. Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá
demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo,
datada(s) do período da licitação e da solicitação do reajustamento. Para análise da
solicitação, a Comissão Técnica de Supervisão do Sistema de Registro de Preços
adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao
objeto desta ARP.
4.3. Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já
contratadas ou empenhadas.

Empresa: H BONITA COMÉRCIO EIRELI – ME - CNPJ nº 12.122.858/0001-08
Endereço: Rua Felipe Camarão, 593 – Centro, Natal/RN, CEP: 59.025-200 - Contato: (84) 9 9804-1766 / 3211-9061.
Responsável pela assinatura: Paulo Cesar Alves da Rocha, portador da Carteira de Identidade nº. 503.266 e CPF nº. 261.670.424-20.
Endereço: Rua Epitácio de Andrade, 1350, Ap. 701, Barro Vermelho, Natal/RN.
Item
Especificação dos Itens
Quant
Unid
Valor Unit
KIT DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO CONTENDO: 1 Banheira infantil 20kg; 1 cobertor;
908152 1 conjunto pagão para recém nascido; 1 pct fralda tecido; 1 kit de cueiro; 1 par de luvas; 1 par
200
KIT
199,00
de meia; 1 pct toalha fralda; 1 escova plástica; 1 pct fralda infantil; 1 perfurme 120 ml; 1 pomada
45g; 2 sabonetes 90g.
Produtos/Fabricante (marca)
01
Banheira infantil unissex em PVC resistente, capacidade para até 25 - litros de água, desenvolvida para crianças com até 20 kg.
02
Cobertor 100% algodão 70cm x 90cm.
03
Conjunto para recém-nascido em algodão em três peças. - (Um boby egata, uma calça e um casaco manga longa c/ gola e botões
frontais), 100% algodão.
04
Fralda de tecido com 05 unidades 100% algodão 70cm x 70cm. 05
Kit de cueiro c/ 03 unidades 100% algodão 60cm x 80cm
CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A presente Ata de Registro de Preço só poderá ser usada por órgão ou entidade da
Administração Pública do município de São Gonçalo do Amarante/RN, independente
da participação ou não da licitação, desde que autorizados pela Prefeitura Municipal de
São Gonçalo do Amarante e em comum acordo com a empresa registrada, conforme
estabelece o Art. 22, §§ 3º e 4º do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
Parágrafo único - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos itens,
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
5.2. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de
Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão
Presencial nº. 090/2017-PMSGA.
5.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço,

Valor Global
39.800,00

Plastbaby
Caricia Baby
Caricia Baby
Cremer
Caricia Baby

as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº. 090/2017PMSGA, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
CLAUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento deverá preferencialmente ser feito através de crédito em conta,
mediante autorização do CONTRATANTE em conta corrente do Banco do Brasil, cujo
titular é a própria 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
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obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem que isso gere direito a alteração de
preços ou compensação financeira.
CLAUSULA SÉTIMA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
7.1. 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.
7.2. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto,
como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no
Jornal Oficial do Município de São Gonçalo do Amarante/RN.
7.3. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de
eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR
providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor
compatível ao mercado.
7.4. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes
condições:
7.4.1. Deverão ser entregues no prazo máximo definido na proposta apresentada pela
contratada, contado a partir da assinatura do instrumento de contrato.
7.4.2. Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir
completa segurança durante o transporte e armazenamento, assim como pronto para
serem utilizados.
7.4.3. A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela
Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município de São
Gonçalo do Amarante / RN.
7.5. O recebimento e aceitação do objeto registrados nesta ARP seguirão as seguintes
condições:
7.5.1. O recebimento do objeto licitado deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão
responsável pela aceitação do objeto desta ARP.
7.5.2. Não serão aceitos equipamentos amassados, qualquer tipo de problema ou
garantia inferior ao definido na proposta apresentada na licitação, a contar do seu
recebimento definitivo.
7.5.3. Por ocasião da entrega e/ou fornecimento do serviço, 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.
7.5.4. Cada item desta ARP será recebido:
7.5.4.1. Provisoriamente, no ato da entrega do objeto licitado, por servidor ou comissão
responsável, desde que:
7.5.4.1.1. a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
7.5.4.1.2. o prazo de validade esteja conforme a alínea “b” deste Artigo; e,
7.5.4.1.3. no caso de aquisição a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o
adequado acondicionamento.
7.5.4.1.4. esteja em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência, anexo I
do Edital que rege este certame.
7.5.4.2. Definitivamente, no prazo de imediato até 10 (dez) dias, por servidor ou
comissão responsável, desde que:
7.5.4.2.1. a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante
vencedora;
7.5.4.2.2. o objeto esteja adequado para utilização.
7.5.4.3. O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado
após o recebimento definitivo.
7.5.4.4. Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Seção Judiciária poderá:
7.5.4.4.1 determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis, se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes;
7.5.4.4.2. rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se disser respeito à
especificação.
7.5.4.5. Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo
de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a
determinação exarada pela Administração.
7.6. 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:
7.6.1. advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem
prejuízos a Administração;
7.6.2. multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total da ata de registro
referente ao fornecedor;
7.6.3.multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9%
(nove por cento) sobre o valor total da ata de registro referente ao fornecedor;
7.6.4. multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total da ata de registro
referente ao fornecedor;
7.6.5. suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput,
da Lei 10.520/2002.
7.6.6. A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
7.6.6.1. Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do
contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo
determinado nesta ARP.
7.6.6.2. Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições
previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da

Administração.
7.6.7. Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano
para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da
proporcionalidade.
7.6.8. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado
e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo
Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
7.6.9. As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com
a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
7.6.10. As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo
Administrativo a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão
assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
7.7. O Fornecedor terá seu registro cancelado:
7.7.1. Por iniciativa da Administração, quando:
7.7.1.1. não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da
presente ARP.
7.7.1.2. recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo
devidamente justificado e aceito pela Administração;
7.7.1.3. der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
7.7.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente
Registro de Preços;
7.7.1.5. não manutenção das condições de habilitação;
7.7.1.6. não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação;
7.7.1.7 em razões de interesse público, devidamente justificadas.
7.7.2. Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e
comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de
Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que
comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.
7.7.2.1. 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.
7.7.2.2. O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho
fundamentado do Prefeito Municipal.
CLAUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº.
8.666/93 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
8.2. Fica eleito o foro da Comarca de São Gonçalo do Amarante/RN, do Estado do Rio
Grande do Norte, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
8.3. Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e
achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es)
fornecedor(es).
São Gonçalo do Amarante/RN, 09 de novembro de 2017.
ANTÔNIO DANTAS NETO
Sec. Adjunto da SEMTASC
P/ CONTRATANTE
Paulo Cesar Alves da Rocha
H BONITA COMÉRCIO EIRELI - ME
p/ CONTRATADA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2017
Aos 09 (nove) dias do mês de novembro, do ano de dois mil e dezessete, às 14h00min
(quatorze) horas, na Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio
Grande do Norte, sito a Rua Alexandre Cavalcanti, s/n, Centro, através da Secretaria
Municipal de Agropecuária e Desenvolvimento Agrário, neste ato representado pela
Secretária Municipal de Agropecuária e Desenvolvimento Agrário, a senhora Regina
Maria Barbosa Tinôco, brasileira, viúva, portadora da Carteira da Identidade n.º
322.848, expedida pela SSP/RN e do CPF n.º 201.718.704-68, residente e domiciliado
à Av. Ivo Cardoso nº 11, Genipapo, São Gonçalo do Amarante/RN, CEP: 59.290-000,
doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços
(ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão, sob o número 066/2017, cujo
objetivo fora a formalização de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA
DE SEMENTES, em conformidade com as especificações dispostas no Edital de
Licitação e seus anexos. Também integram esta Ata de Registro de Preços os termos
das propostas de preços ofertadas pelas empresas licitantes, independentemente de
transcrição. Ressalte-se, por oportuno, que o prazo para assinatura da ARP pelas
licitantes vencedoras será de até 5 (cinco) dias, a contar da comunicação de que está a
sua disposição; que todas as condições referentes à contratação estão descritas no
referido Contrato; que a validade desta Ata de Registro de Preços conta desta data, por
12 (doze) meses; e que a recusa da aposição da assinatura por parte de qualquer
licitante não a invalida.
CLAUSULA PRIMEIRA
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1.1. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais
referente a aquisição futura de material agrícola e sementes, cujas especificações,
preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do
procedimento licitatório supracitado.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ORGÃOS
2.1. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN,
na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
2.1.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Membro da Secretaria Municipal de
Agropecuária e Desenvolvimento Agrário, a senhora Regina Maria Barbosa Tinôco.
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o
preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos equipamentos registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de comprass.
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;
f) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na
presente ARP;
g) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;
e,
h) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da
licitação e na presente ARP.
2.1.2. O FORNECEDOR obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de comprass, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, contados da convocação;
b) entregar o objeto solicitado no prazo máximo definido na proposta de preços
apresentada na licitação, contado da data de recebimento da nota de empenho;
c) fornecer o objeto conforme especificação, marca e preço registrados na presente
ARP;

d) entregar o objeto solicitado no respectivo endereço do órgão participante da
presente ARP;
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 na execução
das obrigações assumidas na presente ARP;
i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos
ao material entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública
de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLAUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de até 01 (um) ano, 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.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1. Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta
ARP.
4.2. Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá
demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo,
datada(s) do período da licitação e da solicitação do reajustamento. Para análise da
solicitação, a Comissão Técnica de Supervisão do Sistema de Registro de Preços
adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao
objeto desta ARP.
4.3. Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já
contratadas ou empenhadas.

EMPRESA: JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO DE MUDAS–EPP - CNPJ: 03.932.465/0001-79.
Endereço: Av. Dão Silveira, nº 5950 - Bairro: Candelária, Natal/RN, CEP: 59.066-180.
TEL.: 3205-6926/ 99131-6256.
RESPONSÁVEL: José da Silva, portador da Carteira de Identidade nº. 8.497.013- SSP/SP e do CPF nº. 668.293.728-87.
Endereço: Rua Berilo Wanderley, nº 1958 – Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.076-700.
Item
Especificação dos Itens
Quant
904616
pá quadrada com cabo em madeira - marca : botânica viveiro
15
908001
bandeja para mudas contendo 200 cédulas - marca : botânica viveiro
20
908002
tela preta para sombreamento 50%, com 1,50mts de largura - marca : botânica viveiro
30
908003
tela de sobreamento para estufas 60%, com 1,50 mts de largura - marca : botânica viveiro
10
908004
carro de mão capacidade 70 litros - marca : botânica viveiro
15
908005
puverizador de costa capacidade de 10 litros com compressão manual
10
marca : botânica viveiro
908006
pazinha estreita com cabo - marca : botânica viveiro
20
908007
pazinha larga com cabo - marca : botânica viveiro
20
908008
regador plástico capacidade de 10 litros - marca : botânica viveiro
30
908009
semente de coentro r - marca : botânica viveiro
1
908010
semente de cebolinha envelope com 100gr - marca : botânica viveiro
5
908011
semente de alface lisa envelope com 100gr - marca : botânica viveiro
5
908012
semente de alface crespa envelope com 100gr - marca : botânica viveiro
5
908013
semente de tomate cereja envelope com 100gr - marca : botânica viveiro
5
908014
semente de pimentão de casca envelope com 100gr - marca : botânica viveiro
5
908015
semente de couve manteira envelope com 100gr - marca : botânica viveiro
5
908016
semente de cenoura envelope com 100gr - marca : botânica viveiro
5
908017
semente de beringela envelope com 100gr - marca : botânica viveiro
5
908018
semente de rucula envelope com 100gr - marca : botânica viveiro
5
908019
semente de pimentão de cheiro envelope com 2gr - marca : botânica viveiro
5
908020
semente de beterraba envelope com 100gr - marca : botânica viveiro
5
908021
semente de salsinha envelope com 5 gr - marca : botânica viveiro
5
908022
semente de hortelão folha miuda envelope com 100gr - marca : botânica viveiro
5
908023
semente de alecrim envelope com 100gr - marca : botânica viveiro
5
908024
semente de gergilim envelope com 100gr - marca : botânica viveiro
5
908025
semente de mamão havaí, lata com 25 gr - marca : botânica viveiro
1
908026
isca para formiga granulado - marca : botânica viveiro
20
908027
mangueira para micro aspessor ½ polegada - marca : botânica viveiro
400
908028
pá de bico com cabo 71 cm - marca : botânica viveiro
3
908029
enxada metálica com cabo de 1,50, larg. 45 cm - marca : botânica viveiro
15
908030
saco platico para produção de mudas 16 x 29 - marca : botânica viveiro
5
908031
substrato para mudas de hortaliças saco c/ 40 kg - marca : botânica viveiro
4
908032
ancinho metálico curvo com 14 dentes, com cabo - marca : botânica viveiro
2

Unid
UN
UN
UN
UN
UN
UN

Valor Unit
22,00
13,00
14,00
14,00
212,00
217,00

Valor Global
330,00
260,00
420,00
140,00
3.180,00
2.170,00

UN
UN
UN
KG
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
LATA
KG
M
UN
UN
KG
SC
UN

8,00
8,00
17,00
36,00
78,00
65,00
65,00
74,50
77,00
47,00
74,50
48,00
31,00
25,00
74,50
74,50
74,50
74,50
74,50
71,00
7,00
0,80
23,00
32,00
32,00
65,00
22,00

160,00
160,00
510,00
36,00
390,00
325,00
325,00
372,50
385,00
235,00
372,50
240,00
155,00
125,00
372,50
372,50
372,50
372,50
372,50
71,00
140,00
320,00
69,00
480,00
160,00
260,00
44,00
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CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A presente Ata de Registro de Preço só poderá ser usada por órgão ou entidade da
Administração Pública do município de São Gonçalo do Amarante/RN, independente
da participação ou não da licitação, desde que autorizados pela Prefeitura Municipal de
São Gonçalo do Amarante e em comum acordo com a empresa registrada, conforme
estabelece o Art. 22, §§ 3º e 4º do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
Parágrafo único - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos itens,
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
5.2. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de
Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão
Presencial nº. 066/2017-PMSGA.
5.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço,
as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº. 066/2017PMSGA, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
CLAUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento deverá preferencialmente ser feito através de crédito em conta,
mediante autorização do CONTRATANTE em conta corrente do Banco do Brasil, cujo
titular é a própria 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.
CLAUSULA SÉTIMA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
7.1. 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.
7.2. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto,
como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no
Jornal Oficial do Município de São Gonçalo do Amarante/RN.
7.3. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de
eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR
providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor
compatível ao mercado.
7.4. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes
condições:
7.4.1. Deverão ser entregues no prazo máximo definido na proposta apresentada pela
contratada, contado a partir da assinatura do instrumento de contrato.
7.4.2. Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir
completa segurança durante o transporte e armazenamento, assim como pronto para
serem utilizados.
7.4.3. A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela
Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município de São
Gonçalo do Amarante / RN.
7.5. O recebimento e aceitação do objeto registrados nesta ARP seguirão as seguintes
condições:
7.5.1. O recebimento do objeto licitado deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão
responsável pela aceitação do objeto desta ARP.
7.5.2. Não serão aceitos equipamentos amassados, qualquer tipo de problema ou
garantia inferior ao definido na proposta apresentada na licitação, a contar do seu
recebimento definitivo.
7.5.3. Por ocasião da entrega e/ou fornecimento do serviço, 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.
7.5.4. Cada item desta ARP será recebido:
7.5.4.1. Provisoriamente, no ato da entrega do objeto licitado, por servidor ou comissão
responsável, desde que:
7.5.4.1.1. a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
7.5.4.1.2. o prazo de validade esteja conforme a alínea “b” deste Artigo; e,
7.5.4.1.3. no caso de aquisição a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o
adequado acondicionamento.
7.5.4.1.4. esteja em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência, anexo I
do Edital que rege este certame.
7.5.4.2. Definitivamente, no prazo de imediato até 10 (dez) dias, por servidor ou
comissão responsável, desde que:
7.5.4.2.1. a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante
vencedora;
7.5.4.2.2. o objeto esteja adequado para utilização.
7.5.4.3. O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado
após o recebimento definitivo.
7.5.4.4. Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Seção Judiciária poderá:
7.5.4.4.1 determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis, se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes;

7.5.4.4.2. rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se disser respeito à
especificação.
7.5.4.5. Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo
de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a
determinação exarada pela Administração.
7.6. 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:
7.6.1. advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem
prejuízos a Administração;
7.6.2. multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total da ata de registro
referente ao fornecedor;
7.6.3.multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9%
(nove por cento) sobre o valor total da ata de registro referente ao fornecedor;
7.6.4. multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total da ata de registro
referente ao fornecedor;
7.6.5. suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput,
da Lei 10.520/2002.
7.6.6. A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
7.6.6.1. Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do
contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo
determinado nesta ARP.
7.6.6.2. Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições
previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da
Administração.
7.6.7. Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano
para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da
proporcionalidade.
7.6.8. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado
e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo
Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
7.6.9. As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com
a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
7.6.10. As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo
Administrativo a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão
assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
7.7. O Fornecedor terá seu registro cancelado:
7.7.1. Por iniciativa da Administração, quando:
7.7.1.1. não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da
presente ARP.
7.7.1.2. recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo
devidamente justificado e aceito pela Administração;
7.7.1.3. der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
7.7.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente
Registro de Preços;
7.7.1.5. não manutenção das condições de habilitação;
7.7.1.6. não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação;
7.7.1.7 em razões de interesse público, devidamente justificadas.
7.7.2. Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e
comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de
Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que
comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.
7.7.2.1. 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.
7.7.2.2. O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho
fundamentado do Prefeito Municipal.
CLAUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº.
8.666/93 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
8.2. Fica eleito o foro da Comarca de São Gonçalo do Amarante/RN, do Estado do Rio
Grande do Norte, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
8.3. Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e
achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es)
fornecedor(es).
São Gonçalo do Amarante/RN, 09 de novembro de 2017.
Regina Maria Barbosa Tinôco
Secretária Municipal de Agropecuária e
Desenvolvimento Agrário
CONTRATANTE
JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO DE MUDAS - EPP
José da Silva
CONTRATADA
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LEGISLATIVO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 08/2017, de 9 de novembro de 2017.
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÍFICO SÃOGONÇALENSE AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR MÁRIO
DAVID DE OLIVEIRA CAMPOS.
O Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele decreta:
Artigo 1º É concedido o Título de Cidadão Honorífico São-Gonçalense ao
Ilustríssimo Senhor Mário David de Oliveira Campos.
Artigo 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º Revogam-se as disposições em contrário.
São Gonçalo do Amarante/RN, 9 de novembro de 2017.
RAIMUNDO MENDES ALVES
Presidente
MARIA ERIVALDA A. SIQUEIRA ABREU
1ª Secretária
EDMILSON GOMES COSTA
2º Secretário
PORTARIA Nº 001/2016 (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)
A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - NOMEAR, Hellen Cristina do Rosário S. Aguiar para exercer em
comissão, o cargo de Assessor de Comunicação, integrante da estrutura de pessoal do
gabinete do Vereador deste poder, criado pela Lei nº 1.362/ 2011 de 19 de dezembro de
2011.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito
retroativo a 04 de janeiro de 2016 ficando expressamente revogadas as disposições
em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 14 de janeiro de 2016
RAIMUNDO MENDES ALVES
Presidente
PORTARIA Nº 002/2016. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)
A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - NOMEAR Lidiane de Aguiar Rodrigues do Nascimento, para
exercer em comissão, o cargo de Consultor Legislativo, integrante da estrutura de
pessoal do gabinete do Vereador deste poder, criado pela Lei nº 1.362/ 2011 de 19 de
dezembro de 2011.
Art.2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 04
de janeiro de 2016, ficando expressamente revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 14 de Janeiro de 2016.
Raimundo Mendes Alves
Presidente

PORTARIA Nº 004/2016. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)
A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - NOMEAR Josenilton Pereira de Lima Regis, para exercer em
comissão, o cargo de Assistente Parlamentar, integrante da estrutura de pessoal do
gabinete do Vereador deste poder, criado pela Lei nº 1.362/ 2011 de 19 de dezembro de
2011.
Art.2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 04
de janeiro de 2016, ficando expressamente revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 14 de Janeiro de 2016
Raimundo Mendes Alves
Presidente
PORTARIA Nº 007/2016. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)
A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - NOMEAR, Gilberto Gonçalves da Silva para exercer em
comissão, o cargo de Assessor I, integrante da estrutura de pessoal do gabinete do
Vereador deste poder, criado pela Lei nº 1.135/2007 de 23 de novembro de 2007 e suas
alterações posteriores.
Art.2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 04
de janeiro de 2016, ficando expressamente revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
São Gonçalo do Amarante-RN, 14 de Janeiro de 2016.
Raimundo Mendes Alves
Presidente
PORTARIA Nº 012 /2016. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)
A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
Art. 1º - NOMEAR, Shyrller Silva de Souza para exercer em comissão, o
cargo de Assessor II, integrante da estrutura de pessoal do gabinete do Vereador deste
poder, criado pela Lei nº 1.362/ 2011 de 19 de dezembro de 2011.
Art.2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 04
de janeiro de 2016, ficando expressamente revogadas as disposições em contrário
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
São Gonçalo do Amarante-RN, 13 de janeiro de 2016.
Raimundo Mendes Alves
Presidente
PORTARIA Nº 021/2016. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)

A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - NOMEAR Elione Maria de Meireles Souza, para exercer em
comissão, o cargo de Assessor Parlamentar, integrante da estrutura de pessoal do
gabinete do Vereador deste poder, criado pela Lei nº 1.362/ 2011 de 19 de dezembro de
2011.
Art.2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 04
de janeiro de 2016, ficando expressamente revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - NOMEAR Maria da Conceição Felinto, para exercer em
comissão, o cargo de Assessor I, integrante da estrutura de pessoal do gabinete do
Vereador deste poder, criado pela Lei nº 1.135/2007 de 23 de novembro de 2007 e suas
alterações posteriores.
Art.2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 04
de janeiro de 2016, ficando expressamente revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 14 de Janeiro de 2016.

Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 14 de Janeiro de 2016.

Raimundo Mendes Alves
Presidente

Raimundo Mendes Alves
Presidente

PORTARIA Nº 003/2016. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)
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PORTARIA Nº 023/2016. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)

PORTARIA Nº 121/2016. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)

A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - NOMEAR José Roseira Dantas, para exercer em comissão, o
cargo de Assessor Parlamentar, integrante da estrutura de pessoal do gabinete do
Vereador deste poder, criado pela Lei nº 1.362/ 2011 de 19 de dezembro de 2011.
Art.2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 04
de janeiro de 2016, ficando expressamente revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - NOMEAR Auricélia Ramos, para exercer em comissão o cargo de
Assessora de Cerimonial, integrante da estrutura administrativa deste poder, criado
pela Lei nº 1.135/2007 de 23 de novembro de 2007 e suas alterações posteriores.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com data
retroativa a 04 de janeiro de 2016, ficando expressamente revogadas as disposições
em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 14 de Janeiro de 2016.
Raimundo Mendes Alves
Presidente

Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 15 de janeiro de 2016.
Raimundo Mendes Alves
Presidente

PORTARIA Nº 024/2016. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)
PORTARIA Nº 122/2016. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)
A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - NOMEAR Sheila Emiliane Simões da Cunha , para exercer em
comissão, o cargo de Consultor Legislativo, integrante da estrutura de pessoal do
gabinete do Vereador deste poder, criado pela Lei nº 1.362/ 2011 de 19 de dezembro de
2011.
Art.2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 04
de janeiro de 2016, ficando expressamente revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 13 de Janeiro de 2016.
Raimundo Mendes Alves
Presidente
PORTARIA Nº 028/2016. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)
A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - NOMEAR Ilvo José Ténorio, para exercer em comissão, o cargo
de Assessor III, integrante da estrutura de pessoal do gabinete do Vereador deste
poder, criado pela Lei nº 1.135/2007 de 23 de novembro de 2007 e suas alterações
posteriores.
Art.2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 04
de janeiro de 2016, ficando expressamente revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 13 de Janeiro de 2016.
Raimundo Mendes Alves
Presidente

A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - TORNAR sem efeito a portaria de nº 080/2016 que nomeia Luiz
Barbosa da Silva para o cargo de Assessor II, integrante da estrutura de pessoal do
gabinete do Vereador deste poder, criado pela Lei nº 1.136/2007 de 23 de novembro de
2007 equivocadamente junto a outros servidores.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com data
retroativa a 04 de janeiro ficando expressamente revogadas as disposições em
contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 22 de Janeiro de 2016.
Raimundo Mendes Alves
Presidente
PORTARIA Nº 123/2016. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)
A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - NOMEAR Jailton Miranda Ferreira, para exercer em comissão, o
cargo de Assessor Parlamentar, integrante da estrutura de pessoal do gabinete do
Vereador deste poder, criado pela Lei nº 1.362/ 2011 de 19 de dezembro de 2011.
Art.2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 04
de janeiro de 2016, ficando expressamente revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 15 de Janeiro de 2016.
Raimundo Mendes Alves
Presidente

PORTARIA Nº 070/2016. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)
PORTARIA Nº 129/2016 (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)
A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - NOMEAR Dione Silva do Nascimento, para exercer em comissão,
o cargo de Assessor I, integrante da estrutura de pessoal do gabinete do Vereador
deste poder, criado pela Lei nº 1.135/2007 de 23 de novembro de 2007 e suas
alterações posteriores.
Art.2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 04
de janeiro de 2016, ficando expressamente revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 15 de Janeiro de 2016.
Raimundo Mendes Alves
Presidente

A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - Art. 1º - Determinar o retorno da servidora Darcyane Nascimento
Viana Coutinho para o cargo efetivo de Contadora.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando
expressamente revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 01 de fevereiro de 2016.
Raimundo Mendes Alves
Presidente

PÁGINA 9

09 DE NOVEMBRO DE 2017

PORTARIA Nº 125/2016 (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)

PORTARIA Nº 156/2016. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)

A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - EXONERAR, Argentina Pereira da Silva do cargo em comissão
de Assessora Parlamentar, integrante da estrutura de pessoal do gabinete do Vereador
deste poder, criado pela Lei nº 1.362/ 2011 de 19 de dezembro de 2011.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando
expressamente revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - NOMEAR Maria de Fatima Souza da Costa, para exercer em
comissão, o cargo de Assessor Parlamentar, integrante da estrutura de pessoal do
gabinete do Vereador deste poder, criado pela Lei nº 1.362/ 2011 de 19 de dezembro de
2011.
Art.2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 01
de abril de 2016, ficando expressamente revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 01 de fevereiro de 2016.
Raimundo Mendes Alves
Presidente

Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 07 de abril de 2016
Raimundo Mendes Alves
Presidente

PORTARIA Nº 130/2016 (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)
PORTARIA Nº 159/2016. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)
A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - Determinar o retorno da servidora Christiane Nascimento Soares
Cardoso para o cargo efetivo de Contadora.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando
expressamente revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 01 de fevereiro de 2016.

A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - NOMEAR José Leandro Gomes da Silva, para exercer em
comissão, o cargo de Assessor Parlamentar, integrante da estrutura de pessoal do
gabinete do Vereador deste poder, criado pela Lei nº 1.362/ 2011 de 19 de dezembro de
2011.
Art.2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 01
de abril de 2016, ficando expressamente revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Raimundo Mendes Alves
Presidente

Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 12 de abril de 2016.

PORTARIA Nº 144/2016. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)
A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - NOMEAR, Andreza Maria Figueiredo Silva para exercer em
comissão, o cargo de Assessor I, integrante da estrutura de pessoal do gabinete do
Vereador deste poder, criado pela Lei nº 1.135/2007 de 23 de novembro de 2007 e suas
alterações posteriores.
Art.2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 02
de fevereiro de 2016, ficando expressamente revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Raimundo Mendes Alves
Presidente
PORTARIA Nº 164/2016. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)

São Gonçalo do Amarante-RN, 18 de fevereiro de 2016

A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - NOMEAR Anderson do Nascimento Medeiros, para exercer em
comissão, o cargo de Assessor Parlamentar, integrante da estrutura de pessoal do
gabinete do Vereador deste poder, criado pela Lei nº 1.362/ 2011 de 19 de dezembro de
2011.
Art.2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 02
de maio de 2016, ficando expressamente revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Raimundo Mendes Alves
Presidente

Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 09 de maio de 2016.

PORTARIA Nº 155/2016. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)
A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - NOMEAR Jailton Miranda Ferreira, para exercer em comissão, o
cargo de Assessor Parlamentar, integrante da estrutura de pessoal do gabinete do
Vereador deste poder, criado pela Lei nº 1.362/ 2011 de 19 de dezembro de 2011.
Art.2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 04
de janeiro de 2016, ficando expressamente revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Raimundo Mendes Alves
Presidente
PORTARIA Nº 199/2016. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)

Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 15 de Janeiro de 2016.

A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - NOMEAR Jailton Miranda Ferreira, para exercer em comissão, o
cargo de Assessor Parlamentar, integrante da estrutura de pessoal do gabinete do
Vereador deste poder, criado pela Lei nº 1.362/ 2011 de 19 de dezembro de 2011.
Art.2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 01
de julho de 2016, ficando expressamente revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Raimundo Mendes Alves
Presidente

Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 12 de julho de 2016.
Raimundo Mendes Alves
Presidente
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PORTARIA Nº 200/2016. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)

PORTARIA Nº 2042016. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)

A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - NOMEAR Gilvanir de Melo Oliveira Souza, para exercer em
comissão, o cargo de Assessor Parlamentar, integrante da estrutura de pessoal do
gabinete do Vereador deste poder, criado pela Lei nº 1.362/ 2011 de 19 de dezembro de
2011.
Art.2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 01
de julho de 2016, ficando expressamente revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - NOMEAR Jonathan da Silva Farias, para exercer em comissão, o
cargo de Assessor Parlamentar, integrante da estrutura de pessoal do gabinete do
Vereador deste poder, criado pela Lei nº 1.362/ 2011 de 19 de dezembro de 2011.
Art.2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 07
de julho de 2016, ficando expressamente revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 12 de julho de 2016.
Raimundo Mendes Alves
Presidente

Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 14 de julho de 2016
Raimundo Mendes Alves
Presidente
PORTARIA Nº 205/2016. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)

PORTARIA Nº 201/2016. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)
A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - NOMEAR Francisca Gonzaga de Andrade Silva, para exercer em
comissão, o cargo de Assessor de Comunicação, integrante da estrutura de pessoal do
gabinete do Vereador deste poder, criado pela Lei nº 1.362/ 2011 de 19 de dezembro de
2011.
Art.2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 07
de julho de 2016, ficando expressamente revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 14 de julho de 2016.
Raimundo Mendes Alves
Presidente
PORTARIA Nº 202/2016. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)
A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - NOMEAR Evanielle Farias da Silva, para exercer em comissão, o
cargo de Chefe de Gabinete, integrante da estrutura de pessoal do gabinete do
Vereador deste poder, criado pela Lei nº 1.362/ 2011 de 19 de dezembro de 2011.
Art.2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 07
de julho de 2016, ficando expressamente revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 14 de julho de 2016.
Raimundo Mendes Alves
Presidente
PORTARIA Nº 203/2016. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)
A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - NOMEAR Eryka Patrycia Silva Vieira da Costa Mafra, para
exercer em comissão, o cargo de Consultor Legislativo, integrante da estrutura de
pessoal do gabinete do Vereador deste poder, criado pela Lei nº 1.362/ 2011 de 19 de
dezembro de 2011.
Art.2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 07
de julho de 2016, ficando expressamente revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 14 de julho de 2016.
Raimundo Mendes Alves
Presidente

A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - NOMEAR Maria José da Silva, para exercer em comissão, o cargo
de Assessor Parlamentar, integrante da estrutura de pessoal do gabinete do Vereador
deste poder, criado pela Lei nº 1.362/ 2011 de 19 de dezembro de 2011.
Art.2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 07
de julho de 2016, ficando expressamente revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 14 de julho de 2016.
Raimundo Mendes Alves
Presidente
PORTARIA Nº 206/2016. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)
A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - NOMEAR Ivone Roseira da Silva, para exercer em comissão, o
cargo de Assessor II, integrante da estrutura de pessoal do gabinete do Vereador deste
poder, criado pela Lei nº 1.362/ 2011 de 19 de dezembro de 2011.
Art.2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 07
de julho de 2016, ficando expressamente revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 14 de julho de 2016.
Raimundo Mendes Alves
Presidente
PORTARIA Nº 212/2016. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)
A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - NOMEAR Mariana Nicacio Silva, para exercer em comissão, o
cargo de Assessor III, integrante da estrutura de pessoal do gabinete do Vereador deste
poder, criado pela Lei nº 1.135/2007 de 23 de novembro de 2007 e suas alterações
posteriores.
Art.2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 01
de agosto de 2016, ficando expressamente revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 12 de agosto de 2016.
Raimundo Mendes Alves
Presidente
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PORTARIA Nº 225/2016. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)
A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art.1º - EXONERAR, Natália Vital de Moura do Cargo de sub chefe de
setor .
Art.2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 01
de outubro de 2016, ficando expressamente revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Sala das Sessões,
Palácio Poti Cavalcanti,
São Gonçalo do Amarante-RN, 06 de outubro de 2016.
Raimundo Mendes Alves
Presidente

