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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
ANO XII
SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 21 DE MAIO DE 2018
Nº 092

EXECUTIVO/GABINETE
DECRETO Nº 860/2018, DE 21 DE MAIO DE 2018.
Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de
2018 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta a
o art. 8º, da Lei Nº 1.660 de 29 de dezembro de 2017.
DECRETA:
Art. 1.º Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da
importância de R$ 3.100.000,00(Três Milhões e Cem Mil Reais) na dotação constante
do anexo I, deste Decreto.

Art.2.º Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito
suplementar, na forma da Lei Federal n.º4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art.
43, §1.º inciso III, a anulação parcial da dotação orçamentária constante do anexo II,
deste Decreto.
Art.3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
São Gonçalo do Amarante/RN, em 21 de maio de 2018.
197° da Independência e 130° da República.
PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO
DATA

UN

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

ELEMENTO

FONTE

ESFERA

REMANEJO

VALOR

21/05/2018

05

12.361.0530.0047.2012

3190110000

01018

Fiscal

Remanejo

2.600.000,00

21/05/2018

05

12.361.0530.0052.2013

3190110000

01018

Fiscal

Remanejo

500.000,00

TOTAL

3.100.000,00

São Gonçalo do Amarante/RN, em 21 de maio de 2018.
197° da Independência e 130° da República.
PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal
ANEXO II – ANULAÇÃO
DATA

UN

CLASSIFICAÇÃO
FUNCIONAL

ELEMENTO

FONTE

ESFERA

REMANEJO

VALOR

21/05/2018

05

12.361.0530.0047.2012

3190040000

01018

Fiscal

Remanejo

2.600.000,00

21/05/2018

05

12.361.0530.0047.2012

3190040000

01018

Fiscal

Remanejo

500.000,00

TOTAL

3.100.000,00

São Gonçalo do Amarante/RN, em 21 de maio de 2018.
197° da Independência e 130° da República.
PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal
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EXECUTIVO/ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 388/2018-SEMA, de 18 de Maio de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da
Secretaria Municipal de Administração, Comunicado de Decisão e Memorando
111/2018-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:
RESOLVE: Conceder a MARIA IONARA PEIXOTO, Matrícula 9433,
Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 10 (dez) dias, de 09.05.2018 à
18.05.2018, devendo retornar as suas funções em 19 de Maio de 2018, tendo em vista
o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei Complementar 72/99.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 389/2018-SEMA, de 18 de Maio de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da
Secretaria Municipal de Administração, Comunicado de Decisão e Memorando
111/2018-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:
RESOLVE: Conceder a KÁTIA MARIA CABRAL DE ARAÚJO, Matrícula
11457, Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 10 (dez) dias, de
07.05.2018 à 16.05.2018, devendo retornar as suas funções em 17 de Maio de 2018,
tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei Complementar 72/99.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 390/2018-SEMA, de 18 de Maio de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da
Secretaria Municipal de Administração, Comunicado de Decisão e Memorando
111/2018-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:
RESOLVE: Conceder a LUIZ CARLOS RIBEIRO DE MELO, Matrícula
2270, Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 05 (cinco) dias, de
07.05.2018 à 11.05.2018, devendo retornar as suas funções em 12 de Maio de 2018,
tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei Complementar 72/99.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 391/2018-SEMA, de 18 de Maio de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da
Secretaria Municipal de Administração, Comunicado de Decisão e Memorando
111/2018-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:
RESOLVE: Conceder a ERONILDO MARQUES FERNANDES, Matrícula
7436, Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 08 (oito) dias, de 11.05.2018
à 18.05.2018, devendo retornar as suas funções em 19 de Maio de 2018, tendo em
vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei Complementar 72/99.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 394/2018-SEMA, de 18 de Maio de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da
Secretaria Municipal de Administração, Comunicado de Decisão e Memorando
111/2018-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:
RESOLVE: Conceder a SANDRA MÁRCIA DE OLIVEIRA NORONHA,
Matrícula 12448, Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 07 (sete) dias, de
06.05.2018 à 12.05.2018, devendo retornar as suas funções em 13 de Maio de 2018,
tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei Complementar 72/99.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 395/2018-SEMA, de 18 de Maio de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da
Secretaria Municipal de Administração, Comunicado de Decisão e Memorando
111/2018-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:
RESOLVE: Conceder a MARIA DAS GRAÇAS DANTAS DA COSTA,
Matrícula 5723, Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 05 (cinco) dias, de
07.05.2018 à 11.05.2018, devendo retornar as suas funções em 12 de Maio de 2018,
tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei Complementar 72/99.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 396/2018-SEMA, de 18 de Maio de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da
Secretaria Municipal de Administração, Comunicado de Decisão e Memorando
111/2018-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:
RESOLVE: Conceder a CLÁUDIA ESTELITA DO N. FREIRE, Matrícula
9821, Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 10 (dez) dias, de 03.05.2018
à 12.05.2018, devendo retornar as suas funções em 13 de Maio de 2018, tendo em
vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei Complementar 72/99.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 397/2018-SEMA, de 18 de Maio de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da
Secretaria Municipal de Administração, do Comunicado de Decisão e Memorando
111/2018-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:
RESOLVE:
Art 1º- Conceder a MARICELMA MARTINS, Matrícula 7477, Licença para
Tratamento de Saúde, pelo período de 15 (quinze) dias, de 09.05.2018 à 23.05.2018,
tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei Complementar 72/99.
Art 2º- E o período de 24.05.2018 à 07.06.2018 serão amparados pelo
Beneficio Previdenciário - IPREV, tendo em vista o que dispõe o Art. 42 § 1º - Lei
Complementar 053/2009, devendo retornar as suas funções em 08 de Junho de 2018.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 398/2018-SEMA, de 18 de Maio de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da
Secretaria Municipal de Administração, Comunicado de Decisão e Memorando
111/2018-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:
RESOLVE: Conceder a FRANCISCO VENÂNCIO DA SILVA, Matrícula
3288, Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 05 (cinco) dias, de
07.05.2018 à 11.05.2018, devendo retornar as suas funções em 12 de Maio de 2018,
tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei Complementar 72/99.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da
Secretaria Municipal de Administração, do Comunicado de Decisão e Memorando
111/2018-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município
RESOLVE:
Art 1º- Conceder a JOSEFA PEGADO DE ARAÚJO, Matrícula 5449,
Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 15 (quinze) dias, de 03.05.2018 à
17.05.2018, tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei
Complementar 72/99.
Art 2º- E o período de 18.05.2018 à 18.05.2018 serão amparados pelo
Beneficio Previdenciário - IPREV, tendo em vista o que dispõe o Art. 42 § 1º - Lei
Complementar 053/2009, devendo retornar as suas funções em 19 de Maio de 2018.

Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 392/2018-SEMA, de 18 de Maio de 2018.

PORTARIA Nº 393/2018-SEMA, de 18 de Maio de 2018.

PORTARIA Nº 399/2018-SEMA, de 18 de Maio de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da
Secretaria Municipal de Administração, Comunicado de Decisão e Memorando
111/2018-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:
RESOLVE: Conceder a ALINE SILVA DE OLIVEIRA, Matrícula 11549,
Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 05 (cinco) dias, de 23.04.2018 à
27.04.2018, devendo retornar as suas funções em 28 de Abril de 2018, tendo em vista o
que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei Complementar 72/99.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da
Secretaria Municipal de Administração, Comunicado de Decisão e Memorando
111/2018-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:
RESOLVE: Informar a Prorrogação do Beneficio Previdenciário a JORGE
LUIZ DE ALMEIDA ARAÚJO, Matrícula 7351, de 09.05.2018 à 06.08.2018, tendo em
vista o que dispõe o Art. 42 § 5º - Lei Complementar 053/2009 do IPREV, devendo
retornar as suas funções em 07 de Agosto de 2018.

Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PÁGINA 3

21 DE MAIO DE 2018

PORTARIA Nº 400/2018-SEMA, de 18 de Maio de 2018.

PORTARIA Nº 406/2018-SEMA, de 18 de Maio de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da
Secretaria Municipal de Administração, Comunicado de Decisão e Memorando
111/2018-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:
RESOLVE: Informar a Prorrogação do Beneficio Previdenciário a
FRANKLIN PEREIRA DA SILVA, Matrícula 7440, de 05.05.2018 à 22.05.2018, tendo
em vista o que dispõe o Art. 42 § 5º - Lei Complementar 053/2009 do IPREV, devendo
retornar as suas funções em 23 de Maio de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da
Secretaria Municipal de Administração, Comunicado de Decisão e Memorando
111/2018-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:
RESOLVE: Informar a Prorrogação do Beneficio Previdenciário a MARIA
SOARES DE LIMA, Matrícula 9682, de 11.05.2018 à 25.05.2018, tendo em vista o que
dispõe o Art. 42 § 5º - Lei Complementar 053/2009 do IPREV, devendo retornar as suas
funções em 26 de Maio de 2018.

Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 401/2018-SEMA, de 18 de Maio de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da
Secretaria Municipal de Administração, Comunicado de Decisão e Memorando
111/2018-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:
RESOLVE: Informar a Prorrogação do Beneficio Previdenciário a INAH
CLAUDINO DE ALMEIDA, Matrícula 5162, de 11.05.2018 à 08.08.2018, tendo em vista
o que dispõe o Art. 42 § 5º - Lei Complementar 053/2009 do IPREV, devendo retornar as
suas funções em 09 de Agosto de 2018.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 402/2018-SEMA, de 18 de Maio de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da
Secretaria Municipal de Administração, Comunicado de Decisão e Memorando
111/2018-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:
RESOLVE: Informar a Prorrogação do Beneficio Previdenciário a
VALDECI DE FRANÇA S. GOMES, Matrícula 3604, de 08.05.2018 à 05.08.2018, tendo
em vista o que dispõe o Art. 42 § 5º - Lei Complementar 053/2009 do IPREV, devendo
retornar as suas funções em 06 de Agosto de 2018.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 403/2018-SEMA, de 18 de Maio de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da
Secretaria Municipal de Administração, Comunicado de Decisão e Memorando
111/2018-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:
RESOLVE: Informar a Prorrogação do Beneficio Previdenciário a ANA
LÍCIA SOARES F. PIMENTA, Matrícula 12476, de 07.05.2018 à 05.07.2018, tendo em
vista o que dispõe o Art. 42 § 5º - Lei Complementar 053/2009 do IPREV, devendo
retornar as suas funções em 06 de Julho de 2018.

Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 407/2018-SEMA, de 18 de Maio de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da
Secretaria Municipal de Administração, Comunicado de Decisão e Memorando
111/2018-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:
RESOLVE: Conceder a MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LIMA, Matrícula
12363, Cargo Comissionado desta Prefeitura, Licença para Tratamento de Saúde, pelo
período de 15 (quinze) dias, de 07.05.2018 à 21.05.2018, devendo retornar as suas
funções em 22 de Maio de 2018, tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo
Único, da Lei Complementar 72/99.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 408/2018-SEMA, de 18 de Maio de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da
Secretaria Municipal de Administração, Comunicado de Decisão e Memorando
111/2018-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:
RESOLVE: Conceder a RAIMUNDA KÁTIA DO CARMO LIRA PINHEIRO,
Matrícula 7129, Contrato Seletivo desta Prefeitura, Licença para Tratamento de Saúde,
pelo período de 05 (cinco) dias, de 07.05.2018 à 11.05.2018, devendo retornar as suas
funções em 12 de Maio de 2018, tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo
Único, da Lei Complementar 72/99.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXECUTIVO/LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1803050021.0227/2018

Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 404/2018-SEMA, de 18 de Maio de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da
Secretaria Municipal de Administração, Comunicado de Decisão e Memorando
111/2018-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:
RESOLVE: Informar a Prorrogação do Beneficio Previdenciário a
CLÁUDIA CRISTINA M. DOS S. BRITO, Matrícula 1171, de 04.05.2018 à 02.07.2018,
tendo em vista o que dispõe o Art. 42 § 5º - Lei Complementar 053/2009 do IPREV,
devendo retornar as suas funções em 03 de Julho de 2018.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 405/2018-SEMA, de 18 de Maio de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da
Secretaria Municipal de Administração, Comunicado de Decisão e Memorando
111/2018-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:
RESOLVE: Informar a Prorrogação do Beneficio Previdenciário a
JOVELINA OLIVEIRA, Matrícula 9289, de 11.05.2018 à 09.07.2018, tendo em vista o
que dispõe o Art. 42 § 5º - Lei Complementar 053/2009 do IPREV, devendo retornar as
suas funções em 10 de Julho de 2018.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Contratante: Município De São Gonçalo Do Amarante/RN CNPJ nº 08.079.402/000135 e a Contratada a empresa MARIA DE FÁTIMA ARAUJO SILVA-ME, CNPJ n.°
11.886.312/0001-60 - Do objeto: Aquisição de materiais esportivos - Do preço e da
dotação orçamentária: Valor total de R$ 77.760,00 (setenta e sete mil setecentos e
sessenta reais). Na seguinte dotação orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 –
Fundo de Manut. e Desenvolvimento de E. Básica PROGRAMA DE TRABALHO 0.053
– Manutenção das atividades do Fundeb 40% - Creche PROGRAMA DE TRABALHO
0.155 – Manutenção das atividades do Fundeb 40% - EJA PROGRAMA DE
TRABALHO 2.013 – Manutenção das demais atividades do Fundeb 40% PROGRAMA
DE TRABALHO 2.072 – Manutenção do Fundeb 40% Infantil NATUREZA DA
DESPESA 33.90.30- Material de Consumo NATUREZA DA DESPESA 44.90.52 –
Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1020 UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA 06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura PROGRAMA DE
TRABALHO 2.014 – Manutenção das atividades da Secretaria PROGRAMA DE
TRABALHO 2.015 – Manutenção das atividades do E. Fundamental PROGRAMA DE
TRABALHO 2.017 – Manutenção das atividades do Salário Educação PROGRAMA DE
TRABALHO 2.020 – Manutenção das atividades da Secretaria de Educação
PROGRAMA DE TRABALHO 2.021 – Manutenção das ativ. Da Educação Jovens e
Adultos EJA PROGRAMA DE TRABALHO 2.022 – Manutenção das atividades da
Educ. Especial NATUREZA DA DESPESA 33.90.30- Material de Consumo NATUREZA
DA DESPESA 33.90.32- Material de Distribuição Gratuita NATUREZA DA DESPESA
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO
1000/1015/1022/1058- Da vigência: O presente CONTRATO terá vigência a contar da
data de sua assinatura, prolongando-se até o dia 31 de dezembro de 2018.
São Gonçalo do Amarante/RN, 08 de maio de 2018
Abel Soares Ferreira
Maria de Fátima Araújo Silva
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1803050021.0225/2018
Contratante: Município De São Gonçalo Do Amarante/RN CNPJ nº 08.079.402/000135 e a Contratada a empresa FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA - ME,
CNPJ n.° 08.883.446/0001-13 - Do objeto: Aquisição de materiais esportivos - Do
preço e da dotação orçamentária: Valor total de R$ 22.562,00 (vinte e dois mil
quinhentos e sessenta e dois reais). Na seguinte dotação orçamentária: UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA 05 – Fundo de Manut. e Desenvolvimento de E. Básica PROGRAMA
DE TRABALHO 0.053 – Manutenção das atividades do Fundeb 40% - Creche
PROGRAMA DE TRABALHO 0.155 – Manutenção das atividades do Fundeb 40% EJA PROGRAMA DE TRABALHO 2.013 – Manutenção das demais atividades do
Fundeb 40% PROGRAMA DE TRABALHO 2.072 – Manutenção do Fundeb 40%
Infantil NATUREZA DA DESPESA 33.90.30- Material de Consumo NATUREZA DA
DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO
1020 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura
PROGRAMA DE TRABALHO 2.014 – Manutenção das atividades da Secretaria
PROGRAMA DE TRABALHO 2.015 – Manutenção das atividades do E. Fundamental
PROGRAMA DE TRABALHO 2.017 – Manutenção das atividades do Salário Educação
PROGRAMA DE TRABALHO 2.020 – Manutenção das atividades da Secretaria de
Educação PROGRAMA DE TRABALHO 2.021 – Manutenção das ativ. Da Educação
Jovens e Adultos EJA PROGRAMA DE TRABALHO 2.022 – Manutenção das
atividades da Educ. Especial NATUREZA DA DESPESA 33.90.30- Material de
Consumo NATUREZA DA DESPESA 33.90.32- Material de Distribuição Gratuita
NATUREZA DA DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE
DE RECURSO 1000/1015/1022/1058 - Da vigência: O presente CONTRATO terá
vigência a contar da data de sua assinatura, prolongando-se até o dia 31 de dezembro
de 2018.
São Gonçalo do Amarante/RN, 08 de maio de 2018
Abel Soares Ferreira
Luiz Jurandir De Medeiros
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1803050021.0226/2018
Contratante: Município De São Gonçalo Do Amarante/RN CNPJ nº 08.079.402/000135 e a Contratada a empresa JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP, CNPJ n.°
04.805.345/0001 73- Do objeto: Aquisição de materiais esportivos - Do preço e da
dotação orçamentária: R$ 38.938,00 (trinta e oito mil e novecentos e trinta e oito reais)
Na seguinte dotação orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 – Fundo de
Manutenção e Des. Educ. Básica PROGRAMA DE TRABALHO 2.013 – Manutenção
das Demais Ativ. Fundeb 40% PROGRAMA DE TRABALHO 2.072 – Manutenção das
Demais Ativ. Fundeb 40% - Infatil NATUREZA DA DESPESA 33.90.30 – Material de
Consumo FONTE DE RECURSO 1000/1019 UNIDADE PRÇAMENTÁRIA 06 –
Secretaria Municipal de Educação e Cultura PROGRAMA DE TRABALHO 2.014 –
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação PROGRAMA DE TRABALHO
2.015 – Manutenção do Ensino Fundamental PROGRAMA DE TRABALHO 2.017 –
Manutenção das Atividades do Salário educação PROGRAMA DE TRABALHO 2.018 –
Manutenção das Atividades do Ensino Médio PROGRAMA DE TRABALHO 2.021 –
Manutenção das atividades de jovens e adultos - Eja PROGRAMA DE TRABALHO
2.022 – Manutenção das atividades de educação especial PROGRAMA DE
TRABALHO 2.150 – Manutenção do Transporte Escolar NATUREZA DA DESPESA
33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSOS 1000/1015/1058 - Da
vigência: O presente CONTRATO terá vigência a contar da data de sua assinatura,
prolongando-se até o dia 31 de dezembro de 2018.
São Gonçalo do Amarante/RN, 08 de maio de 2018.
Abel Soares Ferreira
Jozilma Maria de Carvalho.
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1803050021.0232/2018
Contratante: Município De São Gonçalo Do Amarante/RN CNPJ nº 08.079.402/000135 e a Contratada a empresa EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ n.° 23.446.094/0001-22- Do objeto: Aquisição futura de purificadores de água e
refis para atender as necessidades da secretaria de educação- Do preço e da dotação
orçamentária: R$ 22.738,00 (vinte e dois mil setecentos e trinta e oito reais). Na
seguinte dotação orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – Secretaria M.
Trabalho, Assist. Social Cidadania PROGRAMA DE TRABALHO 2.039 – Manutenção
e Estrut. Da Secret. De Trab.Assist. S. e Cida. NATUREZA DA DESPESA 33.90.30Material de Consumo NATUREZA DA DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de
Terceiros - PJ NATUREZA DA DESPESA 44.90.52- Equipamentos e Material
Permanente FONTE DE RECURSO 1000 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 040 – Fundo
M. de Assistência Social PROGRAMA DE TRABALHO 2.040 –Apoio a Organização e
Gestão do SUAS PROGRAMA DE TRABALHO 2.044 –Manutenção das ativid. dos
serv.de Proteção Social Basica PROGRAMA DE TRABALHO 2.049–Apoio org. e gest.
do prog. Bol. Fam. e cad. unico- IGD/PBF NATUREZA DA DESPESA 33.90.30Material de Consumo NATUREZA DA DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de
terceiros- PJ NATUREZA DA DESPESA 44.90.52- Equipamentos e Material
Permanente FONTE DE RECURSO 1000 / 1029- Da vigência: O presente CONTRATO
terá vigência a contar da data de sua assinatura, prolongando-se até o dia 31 de
dezembro de 2018.São Gonçalo do Amarante/RN, 14 de maio de 2018.p/contratante
Antônio Dantas Neto p/ contratada Suney Soares de Souza.

ATA DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO.
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018
Aos dezoito dias do mês de maio do ano dois mil e dezoito, às 14:00 horas, no edifício
sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, sito à Rua Alexandre
Cavalcanti, s/n.°, Centro, São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio Grande do Norte,
reuniram-se, em sessão, JOÃO MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA SOARES, LENIRA
NASCIMENTO VIEIRA e FLÁVIA JANINE VIEIRA FERNANDES, abaixo assinados,
respectivamente, presidente e membras da Comissão Permanente de Licitação de
Obras e Serv. De engenharia da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN,
nomeados por intermédio da Portaria n.º 1.177, de 13 de abril de 2018, a fim de
analisarem a documentação reapresentada pela empresa relacionada na Ata da
Sessão Pública realizada em 15/05/2018, após análise e constatação na fase de
habilitação naquela sessão a empresa em tela fora inabilitada, conforme consta na ata
daquele dia pormenorizado o motivo. Após prazo dado para correção e regularização,
conforme o Artigo 48, § 3º da Lei 8.666/93. Tem-se o seguinte teor: Registre-se que a
licitante apresentou a douta Comissão, na data de 17/05/2018, às 15:00h, nova
documentação com as devidas correções e registros adstritos à Junta Comercial do
Rio Grande do Norte (JUNCERN), NIRE nº 24600021181 e Protocolo nº 180208004. A
licitante ENGEART ENG. E EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP, CNPJ
11.098.501/0001-79. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Atendeu as exigências editalicias,
considerando que a mesma apresentou certidão de registro e quitação da empresa e
do responsável técnico, além disso, o Engenheiro Rubens Ramos Pontes Neto,
registrado no CREA/RN sob nº 210181784-5, apresentou certidões de acervo técnico
registrados no CREA, de serviços e quantidades possíveis de atender as solicitações
p r e s e n t e s n o e d i t a l . D e s s a f o r m a a e m p r e s a E N G E A RT E N G . E
EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, atendeu a todos os requisitos referente à
qualificação técnica, portanto, está essa habilitada a fase seguinte deste certame.
Concluída a análise de toda a documentação apresentada pela empresa acima
elencada, a Comissão encaminha esta Ata com o registro de inteiro teor das
constatações apuradas para publicação através de extrato na Imprensa oficial. Nada
mais havendo a acrescentar, nem mesmo a assuntar, lavrou-se a presente Ata, que
será assinada por todos os membros da Comissão e por quem mais desejar o fazer.
Fica convocada a licitante acima a comparecer a sala da CPL/PMSGA, no próximo dia
22/05/2018 às 10hs para abertura do envelope contendo a proposta de preços
São Gonçalo do Amarante/RN, 18 de maio de 2018.
JOÃO MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA SOARES
Presidente da CPL/PMSGA
LENIRA NASCIMENTO VIEIRA
Membro da CPL/PMSGA
FLÁVIA JANINE VIEIRA FERNANDES
Suplente-pregoeira – CPL/PMSGA
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1705230009.0186
Contratante: Município De São Gonçalo Do Amarante/RN, CNPJ n.º 08.079.402/000135 e a Contratada a Empresa Igor Barbosa Brandão & Cia Ltda-ME, CNPJ n.°
23.330.896/0001-72– Do valor: O presente instrumento tem por objeto o acréscimo de
valor MENSAL de R$ 3.735,20 (três mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte
centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente
contratado para a prestação de serviços de transporte escolar, nos termos do art. 65, §1
da Lei nº 8.666/93. Passando o contrato a ter valor mensal de R$ 18.676,00 (dezoito mil
seiscentos e setenta e seis reais) e o valor TOTAL até 31 de dezembro de 2018, o valor
de R$ 130.732,00 (cento e trinta mil setecentos e trinta e dois reais). – DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Para custear as despesas com o presente TERMO ADITIVO, o
Município utilizará recursos alocados na Dotação Orçamentária prevista na legislação
municipal: Unidade orçamentária - 05 – Fundo de Manut. e Desenvolvimento de E.
Básica – Programa de Trabalho: 0.053 – Manutençao das atividades do Fundeb 40% Creche; 0.155 – Manutençao das atividades do Fundeb 40% - EJA; 2.013 –
Manutençao das demais atividades do Fundeb 40%; 2.072 – Manutençao do Fundeb
40% Infantil; Natureza da despesa: 33.090.39- Outros Serviços de Terceiros Pessoa
Juridica. Fonte de recurso: 1018 - Unidade orçamentária: 06 – Secretaria Municipal de
Educação e Cultura – Programa de Trabalho: 0.088 – Manutençao das atividades do
Ensino Infantil; 0.089 – Manutençao das atividades da Educ. Jovens e Adultos; ; 0.183 –
Manutençao das atividades de Ensino Infantil – Creche ; 0.185 – Manutençao das
atividades da Educ. Especial; 0.601 – Manutençao do Transporte Escolar – Infantil;
0.617 – Manutençao das Atividades do Salario Educação – Infantil; 0.618 –
Manutençao das Atividades do Salario Educação – Creche; 0.619 – Manutençao das
Atividades do Salario Educação – EJA; 0.662 – Manutençao do Transporte Escolar –
Ensino Medio PENAT; 2.014 – Manutençao das atividades da Secretaria; 2.015 –
Manutençao das atividades do E. Fundamental; 2.017 – Manutençao das atividades do
Sálario Educação; 2.018 – Manutençao das atividades do E. Medio; 2.019 –
Manutençao das atividades do E. Superior; 2.020 – Manutençao das atividades da
Secretaria de Educação; 2.021 – Manutençao das ativ. da Educação Jovens e Adultos
EJA; 2.022 – Manutençao das atividades da Educ. Especial; 2.150 – Manutençao do
Transporte Escolar; 9.998 – Manutençao das atividades da Sec.de Educação
–CRECHE ; Natureza da despesa: 33.090.39- Outros Serviços de Terceiros Pessoa
Juridica - Fonte de recurso: 1000/1015/1022/1058
São Gonçalo do Amarante/RN, 21 de Maio de 2018.
Abel Soares Ferreira
CONTRATANTE
gor Barbosa Brandão
CONTRATADA
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1804170015/231.2018
Contratante: Município De São Gonçalo Do Amarante/RN CNPJ nº 08.079.402/000135 e a Contratada a empresa F Assis de Medeiros CNPJ n.° 24.406.920/0001 72- Do
objeto: Aquisição futura de purificadores de água e refis para atender as necessidades
da secretaria de Serviços Urbanos Do preço e da dotação orçamentária: R$
163.300,00 (cento e sessenta e três mil e trezentos reais). Na seguinte dotação
orçamentária: 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUL. DE SERVIÇOS
URBANOS 2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1034
AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL 1000 FONTE 3.0.00.00.00
DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO 3.3.90.39.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.0.00.00.00
DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.39.00 OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Da vigência: O presente
CONTRATO terá vigência a contar da data de sua assinatura, prolongando-se até o dia
31 de dezembro de 2018./São Gonçalo do Amarante/RN, 14 de maio de
2018.p/contratante José Basílio do Nascimento, p/contratada/Francisco Assis de
Medeiros
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 22/2018
ATA COM O REGISTRO DOS ACONTECIMENTOS DA SESSÃO CONVOCADA PARA
O PROCESSAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL N.° 037/2018, PELO SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 11 DA LEI FEDERAL
N.°10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 C/C O DECRETO N.º 7.892, DE 23 DE
JANEIRO DE 2013, ALTERADO PELO DECRETO N.º 8.250, DE 23 DE MAIO DE
2014, QUE REGULAMENTA O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PREVISTO
NO ART. 15 DA LEI FEDERAL N.° 8.666/93 PROCESSO/PMSGA/RN N.° 1804170015
Pelo presente instrumento, aos catorze dias do mês de maio de dois mil e dezoito, o
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, CNPJ 08.079.402/001-35, com
sede na Rua Alexandre Cavalcanti, s/n, Centro, neste ato representado pelo senhor
JOSÉ BASÍLIO DO NASCIMENTO JÚNIOR, Secretário Municipal de Serviços
Urbanos, nomeado por ato de Sua Excelência – o Prefeito Municipal e a empresa
qualificada na Clausula 3ª desta Ata, resolvem REGISTRAR PREÇOS para futuras e
eventuais contratações de pessoa jurídica com competência técnico operacional para
prestar serviços de assessoria na elaboração de projetos de ampliação de rede de
energia elétrica com implantação de postes de até 300 (trezentos) metros, tendo como
medida padrão o poste; de ampliação de rede de energia elétrica com implantação de
poste acima de 300 (trezentos) metros, tendo como medida padrão o quilômetro linear;
de implantação de luminárias na rede de iluminação pública, tendo como medida

Código
909477
909479
909475
909474
909473
909476
909478

Serviços
Desenho arquitetônico
Projeto de deslocamento de rede de energia elétrica
Projeto de implantação de iluminação pública
Projeto de rede de energia elétrica acima de 300 metros
Projeto de rede de energia elétrica com até 300 metros
Projeto de rede de energia predial
Projeto de redução de contas de iluminação pública

CLAUSLA 3ª. VALIDADE DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de doze meses, a partir da
sua publicação no Diário Oficial do Município de São Gonçalo do Amarante.
3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de São
Gonçalo do Amarante não fica obrigado a firmar as contratações, nem tampouco é
responsável por eventuais alegações de usurpação a direitos subjetivos de terceiros.
3.3. De acordo com o § 2.º do art. 12 do Decreto Federal n.° 7.892, de 23 de janeiro de
2013, os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência
conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e neste caso de
regra geral, não poderão ultrapassar o crédito orçamentário anual. Porém é possível
fazer nova contratualização dos saldos remanescentes no exercício financeiro
seguinte, caso a vigência da ata continue no exercício seguinte.
3.4. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados
de acordo com o regramento estabelecido pelo art. 65 da Lei Federal n.°8.666/93,
conforme previsão consignada no § 3.º do art. 12 do Decreto Federal n.° 7.892, de 23
de janeiro de 2013.
CLAUSULA 4ª. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A presente Ata de Registro de Preços é destinada ao Município de São Gonçalo do
Amarante, cuja destinação dos materiais será a Secretaria de Serviços Urbanos como
órgão gerenciador, e as demais Secretarias Municipais na condição de órgãos
participantes.
4.1.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos
interessados, desde que autorizados pela Secretaria de Municipal de Serviços
Urbanos e respeitado o limite quantitativo pactuado.
4.1.2. Não existindo saldo remanescente a Secretaria responsável pelo gerenciamento
desta Ata de Registro de Preços não poderá autorizar novos pedidos de utilização dos
preços registrados, mesmo que ela ainda esteja vigente.
4.2. A utilização desta Ata de Registro de Preços por órgãos estranhos aos acima

padrão a luminária; de implantação de energia predial, tendo como medida padrão o
metro quadrado; de desenho arquitetônico, tendo como medida padrão o metro
quadrado; de projeto de redução de contas de iluminação pública, tendo como medida
padrão a unidade e de deslocamento de rede elétrica, tendo como medida padrão o
quilômetro linear; que venham a ser desenvolvidos pelo Governo Municipal, conforme
especificações do Termo de Referência, por um período de doze meses, conforme
Anexo Único desta Ata, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório
e as constantes neste Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas acima
destacadas e as condições a seguir declinadas.CLAUSULA 1ª - DO OBJETO E DA
GERÊNCIA DESTA ATA1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para
futuras e eventuais contratações de pessoa jurídica com competência técnico
operacional para prestar serviços de assessoria na elaboração de projetos de
ampliação de rede de energia elétrica com implantação de postes de até 300
(trezentos) metros, tendo como medida padrão o poste; de ampliação de rede de
energia elétrica com implantação de poste acima de 300 (trezentos) metros, tendo
como medida padrão o quilômetro linear; de implantação de luminárias na rede de
iluminação pública, tendo como medida padrão a luminária; de implantação de energia
predial, tendo como medida padrão o metro quadrado; de desenho arquitetônico, tendo
como medida padrão o metro quadrado; de projeto de redução de contas de iluminação
pública, tendo como medida padrão a unidade e de deslocamento de rede elétrica,
tendo como medida padrão o quilômetro linear; que venham a ser desenvolvidos pelo
Governo Municipal, especificados no Termo de Referência, Anexo II do Edital do
Pregão Presencial n.° 037/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 1.2. Caberá à Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos, ouvido os setores de compras, serviços e licitações, a
condução do conjunto de procedimentos acerca do registro de preços consignado
nesta Ata, na condição de gerenciadora. No entanto, a alocação de recursos,
empenhamento, análise do mérito das quantidades adquiridas, bem como a finalidade
pública na utilização dos serviços são de responsabilidades exclusiva do ordenador de
despesas do órgão requisitante.
CLAUSULA SEGUNDA – DA EMPRESA E DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E
QUANTITATIVOS
2.1. Dados da contratada:
Empresa: F ASSIS DE MEDEIROS ME
Endereço da Empresa: Rua São Tomé 387, Cidade Alta/Natal/RN
Nº do CNPJ da empresa: 24.406.920/0001-72
Nome do Responsável: Francisco Assis de Medeiros
Endereço do Responsável: Rua São Tome, 387
Nº do CPF do Responsável. 303.946.004-87
2.2 Dos preços registrados

Unid. Padrão
M2
KM
LUMIN
KM
POSTE
M2
UN

Quant.
2000
1000
1100
98
300
1000
80

Valor Unit.
111,00
813,33
71,67
17,00
12,33
396,67
1,80

mencionados somente poderá se concretizar mediante formalização do pedido ao
órgão gerenciador desta ata e bem como o assentimento da empresa adjudicatária do
registro.
4.2.1. O fornecimento do serviço solicitado por órgão estranho ao órgão gerenciador
fica a critério da empresa, não lhe sendo aplicada qualquer sanção por negação e/ou
recusa, caso ocorra.
4.2.2. Uma vez acolhida a solicitação para o fornecimento, o saldo remanescente
obedecerá ao desconto dos materiais até para o órgão gerenciador.
CLAUSULA 5ª. DO FORNECIMENTO
5.1. O fornecimento dos serviços registrados na Ata de Registro de Preços será
realizado mediante contratualização entre a empresa adjudicatária vencedora e as
Unidades Administrativas elencadas no subitem 4.1 desta Ata.
5.2. Caso a empresa classificada em primeiro lugar, não receber ou não retirar a Nota
de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias, a Administração
convocará a classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim
sucessivamente quanto às demais classificadas, aplicadas aos faltosos às
penalidades cabíveis.
5.3. A segunda classificada só poderá prestar serviço à Administração, quando estiver
esgotada a capacidade de materiais, e assim sucessivamente, de acordo com o
consumo anual previsto para cada item do Anexo I deste Edital.
5.4. O Município de São Gonçalo do Amarante não será responsável por nenhum
fornecimento para órgãos estranhos a sua Competência Administrativa, mesmo que
tenha autorizado a utilização da Ata de Registro de Preços para terceiros fora de sua
competência.
5.5. Mediante justificativa escrita, o Município de São Gonçalo do Amarante poderá
solicitar os materiais adjudicados por item de forma parcelada, de modo a garantir o
usufruto do benefício decorrente da aquisição para o bem comum.
CLAUSULA 6ª . CONDIÇÕES GERAIS
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6.1. As condições gerais do fornecimento do serviço, tais como os prazos para entrega
e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital e seus
Anexos.
6.2. As negociações para fins de registro, conforme preconizado no Edital e bem como
no Termo de Referência, será por item, considerando o valor unitário.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada
cópia aos demais órgãos participantes (se houver). São Gonçalo do Amarante/RN, 14
de maio de 2018.JOSÉ BASÍLIO DO NASCIMENTO JÚNIOR SECRETARIO M DE
SERVIÇOS URBANOS p/ Órgão Gerenciador FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS /F
ASSIS DE MEDEIROS ME p/ Contratada
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2018
Aos 14 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 09:00 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 o senhor ANTÔNIO DANTAS
NETO, brasileiro, casado, Portador do RG nº 1518446, 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 025/2018, cujo objetivo fora a formalização de
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PURIFICADORES DE
ÁGUA E REFIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 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 Purificadores de água e refis, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Cidadania,
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 compras.
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;
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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 no
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 no presente ARP.
2.1.2. O FORNECEDOR obriga-se a:
a) retirar a respectiva ordem de compras, 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 no presente
ARP;
d) entregar o objeto solicitado no respectivo endereço do órgão participante do
presente ARP;
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas no
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 do 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 no presente ARP;
i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos
ao material entregue, com base no 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 a partir da
sua assinatura.
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.
4.4 – São objeto da presente ata os preços abaixo registrados com a(s) identificação da
contratada.
Razão Social: EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: Rua Fonseca e Silva 1038, Alecrim Natal RN
Nº do CNPJ 23.446.094/0001 22
Nome do responsável pela empresa: SUNEY SOARES DE SOUZA
Endereço do responsável pela empresa: Rua: Travessa São Luiz. 152 Igapó Natal/RN
Nº do CPF do responsável:

Descrição do Objeto Licitado com a respectiva marca
Purificador de água na cor branca com gabinete de material plástico ou revestido por material de
alta resistência, painel frontal e peças de acabamento laterais em plástico poliestireno de alto
impacto e com suporte para fixação na parede, podendo ser aço
Refil (vela) original do fabricante do produto, compatível com o equipamento da marca esmaltec,
modelo purágua acqua 7.
Refil (vela) original do fabricante do produto, compatível com o equipamento descrito no item acima,
com vida útil para filtragem de 3.000 litros de água ou 6 meses de uso.

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 Decreto Municipal nº 479/2013.
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

V. Unit. (R$)
800,00

64.00
70.76

Presencial nº. 025/2018-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. 025/2018PMSGA, 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 o 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
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realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas no
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 às 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 do 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, 14 de maio de 2018. ANTÔNIO
DANTAS NETO/ SECRETARIO M ADJUNTO DA SEMTASC P/Contratante
EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA /SUNEY SOARES DE
SOUZA/P/Contratado
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2018
Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 9:00 horas, na Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio Grande do Norte, sito a Rua
Alexandre Cavalcanti, s/n, Centro, através do Secretário Municipal de Juventude
Esporte e Lazer o senhor MICAEL MOREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, portador da
Carteira da Identidade n.º 2.464.417 expedida pela SSP/RN e do CPF n.º 071.574.54416, residente e domiciliado na Travessa Letice Vasconcelos, Nº 34, Bairro Novo São
Gonçalo, São Gonçalo do Amarante/RN e do Secretário Municipal, senhor ABEL
SOARES FERREIRA, brasileiro, solteiro, portador da Carteira da Identidade n.º
540.278, expedida pela SSP/RN e do CPF n.º 379.277.364-34, residente e domiciliado
à Rua Santa Barbara, 708 – Loteamento Santa Terezinha III, São Gonçalo do
Amarante/RN, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de
Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão, sob o
número 026/2018, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL ESPORTIVO E CORRELATOS, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
ESPORTE E LAZER E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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 Material Esportivo e Correlatos, para atender as
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necessidades da Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer e Secretaria
Municipal de Educação, 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
Juventude Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de Educação
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 compras.
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 compras, 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 no presente
ARP;
d) entregar o objeto solicitado no respectivo endereço do órgão participante do
presente ARP;
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas no
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 do 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 no presente ARP;
i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos
ao material entregue, com base no 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 a partir da
sua assinatura. 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.
4.4 – São objeto da presente ata os preços abaixo registrados com a(s) identificação da
contratada.
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 Decreto Municipal nº 479/2013.
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. 026/2018-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. 026/2018PMSGA, 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 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
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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, 08 de maio de 2018. Abel Soares
Ferreira/Secretario M de Educação e Cultura/ Micael Moreira da Silva/Secretario M. de
Juventude/ Maria de Fátima Araújo Silva/ Maria de Fátima Araújo Silva ME/ Jozilma
Maria de CarvalhoJ/ozilma Maria de Carvalho EPP,Fernandes & Medeiros Varejista
Ltda / Luiz Jurandir de Medeiros

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2018
PREGÃO PRESENCIAL 026/2018
EMPRESA: MARIADEFATIMAARAÚJOSILVAME
RuadosPardais,nº16A–ConjuntoAlamedaPotiguar,SãoGonçalodoAmarante/RN
CNPJNº 11886312/0001-60
Item
EspecificaçãodosItens
902433
Clitsparacabodeaçode3/16,feitoemferrogalvanizado. -MARCA:PANGUE
902678
BANDEIRAPARAJUIZcom02unidades.-MARCA:PANGUE
905089
CARTÃODEÁRBITROfutsalefuteboldecampo,emduascores:amareloevermelho,materialemPVCcomespaçodemarcarnúmerosdegolsejogadores.-MARCA:PANGUE
905101
KIMONOPARAKARATÊ.ConfeccionadoemTecidos100%algodão(Sarja).Cor:Branco.Pré-encolhidoemprocessoindustrial.Blusasemcosturanascostasenosombrosdas
mangas.Tecidoduplonasaxilasparamaiorresistênciaeconfortoaoatleta,Calçacomelásticoecordão.Golacosturaalinhadaecomenchimentoespecial.AcompanhaFaixa.TAMANHO
ADULTOP,MeG.comestampaemserigrafiacomlogomarcadaPrefeituraMunicipaldeSãoGonçalodoAmarante.-MARCA:HAYASHI
905109
LUVAPARATAEKWONDO,talaemEVAcomreforçonaproteçãodosdedosematerialelásticonostamanhosP,MeG.-MARCA:SHINAI
906616
Faixaparakaratê,judôetaekwondo,emmaterialbrimdealtaqualidadeemcoresvariadas.Tamanhoadulto.-MARCA:HAYASHI
906709
CABODEAÇOENCAPADOCOMPVC,DIÂMETRODE3/16POLEGADAS,FLEXÍVELEDEFÁCILMANUSEIO,NACORMETÁLICA. -MARCA:PANGUE
907485
TROFÉUDEHONRAAOMÉRITOPERSONALIZADO,TAMANHODE35CM,baseemMDFpreta,com1canocromadode15mmdediâmetro,suportemetalizadonacor
preta,comaplicaçãodevernizautomotivo,compinturaemdiversascores,jogadorconformemodalidadeemdourado,nomedoeventoimpressonometalcommodalidadevazadae
sistemaderecortealaser,logotipodaPrefeituraMunicipaldeSãoGonçalodoAmaranteimpressoemadesivocolante,identificaçãodamodalidadeecolocação-MARCA:VICS
907493
TROFÉUBASEDEMDFEMFORMATORETANGULARMEDINDO20X10CM,nacorpretocomdetalhesefeitomarmorizadoembranco,placasuperioremMDFcontendouma
molduraespelhadacomagravaçãoemadesivo,napartesuperior,umaplacaemformatodearcocomumaestatuetadamodalidadeaocentro.ALTURA:18CM.
MARCA:VICS
907510
KITESPORTIVOPARAFUTEBOLDEAREIA,compostode12(doze) camisetas,12(doze) calçõesemmaterial100%poliéstercompinturadeestampaemserigrafiacomescudo
dostimes,logomarcadaPrefeituraMunicipaldeSãoGonçalodoAmaranteedaSecretariaMunicipaldeJuventude,EsporteeLazer,comnumeraçãonascamisasecalções,emcores
variadas.1(UMA) BOLADEFUTEBOLDEAREIA,materialconfeccionadacomPUUltra100%,diâmetro68-69cm,peso421a450g.1(UMA)BOLSAemmaterialsinteticomedindo
40x40x30,superresistente,comzíperparaabertura,alçaparafacilitarotransporte,nacorpretaecomalogomarcadaprefeituramunicipaldeSãoGonçalodoAmarante-RN.
MARCA:KGS
907517
CALÇAPARAPRATICARATLETISMOCOM:-Composição:100%poliéster;Cós:Elásticocomcordãodeajusteinterno;PesoAproximado:360g(opesovariadeacordocomo
tamanho);Garantia:Contradefeitosdefabricação;Bolsoslaterais;Bolsotraseirodoladodireitocomfechamentoemzíper;Emcoresvariadas,Tabeladeconversãodetamanhos -PP 55 cm
delarguraX106cmdealtura-P 57 cmdelarguraX108 cmdealtura-M 59 cmdelarguraX110cmdealtura-G 61 cmdelarguraX112cmdealtura-GG 63 cmdelarguraX114cm
dealtura-EX 65 cmdelarguraX116cmdealtura.-MARCA:KGS
907525
KIMONOPARAKARATÊ.ConfeccionadoemTecidos100%algodão(Sarja).Cor:Branco.Pré-encolhidoemprocessoindustrial.Blusasemcosturanascostasenosombrosdas
mangas.Tecidoduplonasaxilasparamaiorresistênciaeconfortoaoatleta,Calçacomelásticoecordão.Golacosturaalinhadaecomenchimentoespecial. AcompanhaFaixa.TAMANHO
10A16ANOS.comestampaemserigrafiacomlogomarcadaPrefeituraMunicipaldeSãoGonçalodoAmarante.-MARCA:HAYASHI
907528
DOBOKparataekwondofeitoemBrimoucetim100%algodãonostamanhos:M00,M0,M1,M2,M3,A1,A2,A3eA4acompanhadodefaixanascoresvariadasenostamanhosP,M,
GeGG.-MARCA:HAYASHI
909287
CAMISABÁSICADEMEIAMALHAFIO30.1penteada,100%algodão,gramatura160g/m2,emcoresvariadas,tamanhosP,M,GeGG,comestampaemserigrafia.-MARCA:
ISPORT
909290
CAMISETATIPOMANHALONGA EMDRYFIT,personalizadacomalogomarcadoeventoealogomarcada PrefeituradeSãoGonçalodoAmarante,tamanhos: P,M,G,GGE
XGGemcorresvariadas.-MARCA:ISPORT

Quant
200
5
10
50

Unid
UN
PAR
UN
UN

ValorUnit
3,80
79,00
5,80
99,00

30
50
1000
30

UN
UN
M
UN

90,00
22,00
5,80
29,00

20

UN

22,00

5

UN

490,00

20

UN

28,50

50

UN

103,00

60

UN

120,00

1450

UN

13,90

300

UN

24,00

PÁGINA 10

909295

909296

909302

909307
909318

909326
909337
909353
909359
909360
909361

21 DE MAIO DE 2018

KIT ESPORTIVO DE VOLEIBOL -composto de 12 Camisas e 12 Calções em malha dry fit, 100% poliamidamultifilamento – gramatura 145g/m2 com impressão modelo
transfer 100%sublimação digital hd – com gola e detalhe interno modelo SeleçãoBrasileira,comcombinaçãode coresvariadas.Numeraçãonafrenteetrás,nomedamodalidade
costas elogomarcadaPMSGA embranconamangaladoesquerdoem transfer, com o nome esporte na escola parte inferior. Os calções comdetalhes (frisos) e aberturalateral com
combinação de tecido. 12 Meões comdetalhes e contrastes decores e borda de 8 a 10centímetros com punho.Apresente calcanhar verdadeiro, ajuste nos pés, sola atoalhada
proteção contrabolhas composto por 37,7% polipropileno, 35,9% algodão, 22,6% poliamida e3,8%elastodienoresistentecomaçãobacteriostática.1(UMA)BOLAVOLEIBOLoficial
paraquadra,categoriaadultoparacompetição,confeccionadaemmicrofibra,matizadacomcâmaradebutilcomválvularemovível,siliconizadaelubrificadaecomcircunferência65a67cme
pesoentre260a280g.1(UMA)BOLSAemmaterialsinteticomedindo40x40x30,superresistente,comzíperparaabertura,alçaparafacilitarotransporte,nacorpretaecomalogomarcada
prefeituramunicipaldeSãoGonçalodoAmarante-RN.-MARCA:KGS
KITESPORTIVODEHANDEBOLDEAREIA,compostopor10(dez)suquinise20(vinte)tops-coresvariadas-Tecidocottonaltamentereforçadoparamaiordurabilidade.Composição
doTecido-100%Poliésteremcoresvermelho,azulebrancocomlogomarcadaPrefeituraMunicipaldeSãoGonçalodoAmarante/RN.TamanhosP,M,G.1(UMA)BOLSAemmaterial
sintéticomedindo40x40x30,superresistente,comzíperparaabertura,alçaparafacilitarotransporte,nacorpretaecomalogomarcadaprefeituramunicipaldeSãoGonçalodoAmarante-RN.
MARCA:KGS
CAMISAMANGALONGAPARAPATINSESKATE,Tecidocomtecnologiaantialérgica,permitindomáximaproteçãoeconforto,TecnologiasPMFeTSTno
Tecido, CosturasDiferenciadas-Custuradupla,deixandooacabamentopreciso,ProteçãoAcolchoada-PreenchimentoacolchoadocomEspumadedensidade"26" noscotovelos,
Emborrachadoecolocadonaalturadopeito,CamisaMangaLongaemcoresvariadascomescudodotimeelogomarcadaprefeituramunicipaldeSãoGonçalodoAmarante/RNeda
SecretariaMunicipaldeJuventude,EsporteeLazer.-MARCA:CALOI
KIMONOPARAJUDÔEJIU-JITSU,feitoemtecidoSarjaouBrim100%algodãonostamanhos:M00,M0,M1,M2,M3,A1,A2,A3eA4acompanhadodefaixanascoresvariadase
nostamanhosP,M,GeGG.ComestampaemserigrafiacomlogomarcadaPrefeituraMunicipaldeSãoGonçalodoAmarante.-MARCA:HAYASHI
REDEOFICIALPARAAMODALIDADEDEVOLEIBOL,confeccionadasempolietileno.Arededeveráter1,00mdelarguraeentre9,50e10mdecomprimento(com0,25a0,50mem
cadaladodasbandaslaterais).Napartesuperiordarededeveráhaverumafaixahorizontal,com7cmdelargura,feitadelonabrancaecosturadaaolongodaextensãodarede.Emcada
extremidadedestafaixadeveráhaverumaabertura,atravésdaqualdeverápassarumacordaparamantê-laesticada.Pordentrodafaixadeverápassarumcaboflexível,quepresoaos
postespermitirámanterapartesuperiordaredetensionada.Naparteinferiordarededeveráhaveroutrafaixahorizontal,com05cmdelargura,similaràfaixasuperior,dentrodaqualdeverá
passarumacorda,quefixadaaospostesdesustentaçãotemporobjetivomanteraparteinferiordaredeesticada.-MARCA:PANGUE
FITADEMARCADORA–empoliestireno.Medidas:7cmx200m.Cores:pretaeamarela.Obs.:utilzadaparademarcarsolo,paredes,etc.-MARCA:PANGUE
CONESPARAPATINSfeitoemplásticorígidoemcoresvariadasecom10unidadesnokit. -MARCA:PANGUE
MESACOM04CADEIRASEMPLÁSTICO MESAQUADRADAmedindoaproximadamente70x70cmPVCnacorbrancaCADEIRAsembraço,PVCnacorbranca,
dimensõesaproximadas:44,2x89,4x44,5cm(LxAxP),pesoaproximadodacadeira2,15kg,capacidadeaproximadaaté140kg.-MARCA:PANGUE
AGOGÔ–Conjunto(agogôebaqueta).Material:ferrocromado.Dimensõesaproximadas:10x15x35cm.-MARCA:LUEN
PANDEIROADULTO–instrumentodefórmicaepeloacetinada.Tamanho:10polegadas.-MARCA:LUENBERIMBAUADULTO–instrumentocompleto(baqueta,cabaça,verga(madeira),dobrão,arameecaxixi).Altura:140cma160cm.-MARCA:LUEN

EMPRESA:FERNANDES&MEDEIROSVAREJISTALTDA
Av:Cel.Martiniano,622–Centro–Caicó/RN
CNPJNº088883446/0001-13
Item
EspecificaçãodosItens
902596
TROFÉUBASEDEMDFEMFORMATORETANGULAR,MEDINDO23X16CMe3,5cmdeespessura,nacorbrancacomefeitomarmorizadopreto,basesuperiorcontendo
duascolunasdecadaladofrisadasdouradas,umaplacaacimacontendoumamolduraespelhadacomsuadevidagravaçãoelogotipo.Estatuetadamodalidadeabaixo.ALTURA:60CM.
-MARCA:VICS
905078
BOLAOFICIALIZADADEFUTEBOLSOCIETY,com32gomos,diâmetro68a69cm,peso420a450g,câmaraairbility,termotec,acabamentomicropower,mioloslipsystemremovível
elubrificado. -MARCA:KANXA
905080
BOLAVOLEIBOLoficialparaquadra,categoriaadultoparacompetição,confeccionadaemmicrofibra,matizadacomcâmaradebutilcomválvularemovível,siliconizadaelubrificadaecom
circunferência65a67cmepesoentre260a280g. -MARCA:KANXA
905091
CONEPARASINALIZAÇÃOedemarcaçãoemPVC.Altura:50cm.-MARCA:PANGUE
905092
COTOVELEIRA,materialpoliamida,tipoalmofadadaaplicaçãofutsal. -MARCA:STARSIDE
905106
LUVADEFOCO:revestimentodepoliuretanoeEVAacolchoadoemespumanostamanhosP,MeG.-MARCA:SHINAI
905107
LUVADEVALETUDOEMMAnostamanhosP,M,GeGG.-MARCA:SHINAI
905108
LUVAPARAKARATÊcomoapoioparao5ºdedo,fabricadaemcourosintético,reforçosnacostura,enchimentoemespumanostamanhosP,MeG.-MARCA:SHINAI
905112
MEDALHADEMETALemformatoretangularmedindo5x6,5cm,frentecomdetalhesemaltorelevodetochaolímpicaeramos,comaBandeiradomunicípiodeSãoGonçalodo
Amarante/RNaocentro.Verso,gravaçãoadesivada,comfitadecetim de80cm,nascoresazulevermelho.-MARCA:CRESPAR
905128
RAQUETEDUPLAparachutesemmaterialemborrachadocomlona.-MARCA:SHINAI
905138
TROFÉUbasedeMDFemformatoretangularMEDINDO29X15CM,nacorazulcomdetalhesmarmorizadoembranco,duascolunasdouradas,basesuperioremformatoescultural,
umaestatuetadamodalidadenafrente,acimaumaplacadeMDFemformatocircularde20cmdediâmetrocomumamolduraespelhadacontendoagravaçãoelogotipos.ALTURA:
70CM-MARCA:VICS
905143
TROFÉUDEHONRAAOMÉRITOPERSONALIZADO,TAMANHODE1,10M,baseemMDFpreta,com4canoscromadosde30mmdediâmetro,suportemetalizadonacor
preta,comaplicaçãodevernizautomotivo,compinturaemdiversascores,jogadorconformemodalidadeemdourado,nomedoeventoimpressonometalcommodalidadevazadae
sistemaderecortealaser,logotipodaPrefeituraMunicipaldeSãoGonçalodoAmaranteimpressoemadesivocolante,identificaçãodamodalidadeecolocação.. -MARCA:VICS
905145
TROFÉUDEHONRAAOMÉRITOPERSONALIZADO,TAMANHODE1,40M,baseemMDFpreta,com4canoscromadosde30mmdediâmetro,suportemetalizadonacor
preta,comaplicaçãodevernizautomotivo,compinturaemdiversascores,jogadorconformemodalidadeemdourado,nomedoeventoimpressonometalcommodalidadevazadae
sistemaderecortealaser,logotipodaPrefeituraMunicipaldeSãoGonçalodoAmaranteimpressoemadesivocolante,identificaçãodamodalidadeecolocação-MARCA:ACRILART
906601
BASTÕESDECORRIDAderevezamento,sendoumtubolisooco,deseçãocircular,demetal,entre28cme30cmecircunferênciade12cma13cmepesarnomínimo50g,conjunto
com8unidades.-MARCA:PANGUE
907486
TROFÉUDEHONRAAOMÉRITOPERSONALIZADO,TAMANHODE39CM,baseemMDFpreta,com1canocromadode15mmdediâmetro,suportemetalizadonacor
preta,comaplicaçãodevernizautomotivo,compinturaemdiversascores,jogadorconformemodalidadeemdourado,nomedoeventoimpressonometalcommodalidadevazadae
sistemaderecortealaser,logotipodaPrefeituraMunicipaldeSãoGonçalodoAmaranteimpressoemadesivocolante,identificaçãodamodalidadeecolocação-MARCA:VICS
907487
TROFÉUDEHONRAAOMÉRITOPERSONALIZADO,TAMANHODE1,70M,baseemMDFpreta,com4canoscromadosde30mmdediâmetro,suportemetalizadonacor
preta,comaplicaçãodevernizautomotivo,compinturaemdiversascores,jogadorconformemodalidadeemdourado,nomedoeventoimpressonometalcommodalidadevazadae
sistemaderecortealaser,logotipodaPrefeituraMunicipaldeSãoGonçalodoAmaranteimpressoemadesivocolante,identificaçãodamodalidadeecolocação.-MARCA:VICS
907488
TROFÉUDEHONRAAOMÉRITOPERSONALIZADO,TAMANHODE1,20M,baseemMDFpreta,com4canoscromadosde30mmdediâmetro,suportemetalizadonacor
preta,comaplicaçãodevernizautomotivo,compinturaemdiversascores,jogadorconformemodalidadeemdourado,nomedoeventoimpressonometalcommodalidadevazadae
sistemaderecortealaser,logotipodaPrefeituraMunicipaldeSãoGonçalodoAmaranteimpressoemadesivocolante,identificaçãodamodalidadeecolocação.-MARCA:VICS
907490
TROFÉUBASEDEMDFEMFORMATOQUADRADOMEDINDO25X25CM,nacorpretolisoenvernizado,contrabasesuperioremformatoquadradocomaslateraisbauladas
com15cmdealtura,canoplasdouradascomcincocolunasdouradasfrisadas,basesuperioremformatoredondocontendoumconedemetal,taçademetaldouradascomumaestatueta
acima.Molduraespelhadacontendoagravaçãoelogotipos.ALTURA:1.00ME90CMrespectivamente.-MARCA:VICS
907491
TROFÉUCOM106CMDEALTURA,baseredondacom26,5cmdelarguraempolímerometalizadanacorprata,comefeito,texturizado.Taçacom57,5cmdelarguraapartirdasalças
metalizadanacorprata,comefeito,texturizadoedetalhesmetalizadosnacorazul.Tampametalizadanacordourada.Estatuetaintercambiável.Plaquetaemlatãoparagravação.Demais
componentesmetalizadosnacordourada.-MARCA:VICS
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MEDALHASSendoouro/prata/bronzepersonalizada,materialalumíniocromado,comespaçoparacolocaçãodeetiquetacolantecomacolocaçãoepatríciodacompetição,comfitade
cetimde80cmnacorazul,medindo6,50cmx3mm.-MARCA:CRESPAR
MEDALHASSendoouro/prata/bronzepersonalizada,materialalumíniocromado,comespaçoparacolocaçãodeetiquetacolantecomacolocaçãoepatríciodacompetição,comfitade
cetimde80cmnascoresazulevermelho,MEDINDO7,5CMX3MM.-MARCA:CRESPAR
BOLAFUTSALOFICIALparacompetição,categoriaadulto,sistematermosoldada,confeccionadaemPU,comcâmaradebutilcomválvularemovívelelubrificadacomcircunferência62a
64cmepesoentre410a440g,0%absorçãodeáguae8gomos.-MARCA:KANXA
BOLADEFUTSALBolaoficialdefutsal,tamanhoinfantil(SUB-13/15),Termotec,com8gomos,confeccionadacomPU.Diâmetro:63-65cm,Peso:350-380g,Câmara:CâmaraAirbility,
Construção:Termotec,Material:PU,Miolo:MioloSlipSystemremovívelelubrificado.-MARCA:KANXA
BOLAFUTEBOLDECAMPOOFICIALparacompetição,categoriaadulto,confeccionadaemPVC,comcâmaradebutil,comcostura,com32gomoscompeso410a450ge
circunferência68a70cm,válvularemovívelelubrificada.-MARCA:KANXA
BOLADEFUTEBOLDEAREIA,materialconfeccionadacomPUUltra100%,diâmetro68-69cm,peso421a450g.-MARCA:KANXA
REDEDEFUTEBOLDECAMPOFIO3mmmalha15x15emtamanhosoficiais.-MARCA:PANGUE
APITO,materialplástico,aplicaçãoesporte,tipoprofissional,tamanhomédio,característicasadicionaiscomdedal,corpreta,tipofox.-MARCA:PANGUE
CONESDESINALIZADORESmedindo50cmnascoreslaranjaebranco,emmaterialPVA.-MARCA:PANGUE
PROTETORDETÓRAXparataekwondo,feitocomvinilespecial,esponjaaEVAduplaface:azuldeumladoevermelhodooutro.-MARCA:SHINAI
CAPACETEPROTETORdecabeçadetaekwondomaterialemborrachadonostamanhosP,MeGnascoresazul,vermelhoebranco.-MARCA:SHINAI
CAPACETEPROTETORdecabeçacomgradeparakaratêemborrachadonostamanhosP,MeG.-MARCA:SHINAI
JOELHEIRAROCKBMXProduzidacommatériasdeprimeiraqualidade;Possuireforçointernoquegarantesegurançamaiornaspancadas;Neopremedealtaqualidadequepossibiltaa
pelerespirar;4velcrosparafixação;DisponívelemdoistamanhosP/MouG/GG.-MARCA:CALOI
APARELHO/EQUIPAMENTOPARACONDICIONAMENTOFÍSICO,aplicaçãoexercíciosaeróbicos,característicasadicionaisminitrampolim,camaelástica,estruturaemaço,pintura
eletrostáticaapó,lonadesaltoemnylon,commolaszincadas,pésantiderrapanteseremovíveis,diâmetroaproximado96cm,alturaaproximada20cm,capacidadedepesoaté150kg. MARCA:SCALIBU
BOLAPARAGINÁSTICA(pilates),dimensões:75cm;capacidade:300Kg;acompanhandobombaparainflar;02pinosparaventil;01captadorparabomba,01extratordepinos.
MARCA:VOLLO
COLCHONETEPARAGINÁSTICA,materialespuma,revestimentotecidovinílicocomtramasinternasdepoliéster,medidas100x50x2,5cm,comdensidade35kg/m³.-MARCA:
VOLLO
HALTERESTIPOBOLAnascores:amarelo,laranjaouvermelho;peso:3KG,fabricadoemferrofundidoerevestidoporumacamadadevinilPVC.-MARCA:UNIBRAS
BOLASUÍÇACOMEXTENSORESpossuialçasremovíveiseumaestruturaempolicloretodevinilamuitoresistente(suporta300kg)edegrandedurabilidade.Tamanhos55cm,65cme
75cm.-MARCA:VOLLO
SKATESTREETPARAINICIANTES,Material:ShapeemMaple,7lâminas.Truckemalumíniocomgeometriaconvencional(Skateboard);Asuperfícieébemaparadoepintado.
Rodasempoliuretan.;Modelo:Street;Rolamento:Abec-5;Suportaaté80kg-MARCA:CALOI
KITPATINSAJUSTÁVELBYKIDSNEWBASICPRETO/VERMELHO-TAM.33A40OMODELO"INLINE"écompostodebotaebasecomrodasemlinha.Essepardepatins
vemcomrodasdegel,freiosremovíveiseésuperfácildeajustar,bastaapertarumbotão.Emais!Acompanhaumpardejoelheiras,umpardecotoveleiraseumcapacete-MARCA:
CALOI
CINTODETRAÇÃODUPLOComposição:TecidoSintético,almadeEVA,forrodetelaspacer,argolasemosquetõesemaçoniquelado,fitadepolipropileno,cordaelásticacom
revestimentodepolipropileno.Acompanha:2Cintodetração,1cordaelástica,bolsaparaguardar,alçaâncora,mosquetõeseargolasdeaço.-MARCA:KALLANGOFIT
TROFEUEMACRILICO1ºLUGARADULTO:5MM,SOBREPOSTO1ACRÍLICO03MMAZUL,C/CORTEESPECIAL.DETALHEEMUMAbarrademetalc/20mmde
espessura.peçaemacrílico4mmformandosilhuetade1coração,c/impressãoempapelfotográficoeresinadoemacrílicoepóxi.baseduplademdflaqueadaempretoaltobrilho18mm
cada.Barrasdemetalp/sustentaçãodetroféucom40mmdeespessura.outrasduasbasesdemdflaqueadaempretocom18mmcada,sendouma>eoutra<,placaemaçoinox
p/denomin.evento/modalidade.tamanho1,00mt.-MARCA:ACRILART
TROFÉUCOM106CMDEALTURA,baseoctogonalcom26,5cmdelarguraempolímerometalizadanacorbronze,taçametalizadanacorbronzebrilhanteefoscacom56cmde
larguraapartirdaalça.Tampametalizadanacorbronze.Estatuetaintercambiável.Plaquetadelatãoparagravação.Demaiscomponentesmetalizadosnacorbronze.-MARCA:VICS
KITESPORTIVODEFUTSALADULTO - compostode22CAMISASe22CALÇÕESemmalhadryfit,100%poliamidamultifilamento–gramatura145g/m2comimpressão
modelotransfer100%sublimaçãodigitalhd–comgolaedetalheinternomodeloSeleçãoBrasileira,comcombinaçãodecoresvariadas.Numeraçãonafrenteetrás,nomedamodalidade
costaselogomarcadaPMSGAembranconamangaladoesquerdoemtransfer,comnumeraçãonafrenteeversodacamisa.22CALÇÕEScomdetalhes(frisos) e aberturalateral
comcombinaçãodetecido,comnumeração.22MEÕEScomdetalhesecontrastesdecoresebordade8a10centímetroscompunho.Apresentecalcanharverdadeiro,ajustenospés,
solaatoalhadaproteçãocontra bolhas composto por 37,7% polipropileno, 35,9%algodão,22,6%poliamidae3,8%elastodienoresistentecomaçãobacteriostática.1(UMA)CALÇA
PARAGOLEIROcom:ProteçãoAcolchoadacomEspumaEspecialdealtadensidade,aEspumaéaplicadaergonomicamentenosjoelhosequadril,permitindomáximaproteçãoealta
performance.Cinturacomelásticonoquadril. BarradaCalça-Elásticoparaprenderjuntoaospés,ajudandonassaídasdeGol.Tecido-Poliésteraltamentereforçadoparamaiordurabilidade.
ComposiçãodoTecido-100%PoliésteremcoresvariascomlogodaPrefeituraMunicipaldeSãoGonçalodoAmarante/RN.1(UMA)CAMISAPARAGOLEIROCOM:Tecidocom
tecnologiaantialérgica,permitindomáximaproteçãoeconforto,TecnologiasPMFeTSTnoTecido, CosturasDiferenciadas-Custuradupla,deixandooacabamentopreciso,Proteção
Acolchoada-PreenchimentoacolchoadocomEspumadedensidade"26" noscotovelos, Emborrachadoecolocadonaalturadopeito,CamisaMangaLongaemcoresvariadascom
escudodotimeelogomarcadaprefeituramunicipaldeSãoGonçalodoAmarante/RNedaSecretariaMunicipaldeJuventude,EsporteeLazer.1(UMA)BOLSAemmaterialsintetico
medindo40x40x30,superresistente,comzíperparaabertura,alçaparafacilitarotransporte,nacorpretaecomalogomarcadaprefeituramunicipaldeSãoGonçalodoAmarante-RN.MARCA:KGS
KITESPORTIVODEHANDEBOLDEQUADRA-Composto de 14(quatorze) camisas e 14(quatorze)calções em malha dry fit, 100% poliamidamultifilamento – gramatura
145g/m2 com impressão modelo transfer 100%sublimação digital hd – com gola e detalheinterno modelo SeleçãoBrasileira,comcombinaçãode coresvariadas.Numeraçãona
frenteetrás,nomedamodalidadecostaselogomarcadaPMSGAnamangaladoesquerdoem transfer, com o nome ESPORTENAESCOLAna parteinferior. Os calções com
detalhes (frisos) e aberturalateral com combinação de tecido. 14(quatorze)meiões comdetalhes e contrastes de cores e borda de 8 a 10 centímetros com punho.Apresentando
calcanhar verdadeiro, ajuste nos pés,sola atoalhada proteção contrabolhas composto por 37,7% polipropileno, 35,9% algodão, 22,6% poliamida e3,8%elastodienoresistentecom
açãobacteriostática.01(UMA)BOLSAemmaterialsinteticomedindo40x40x30,superresistente,comzíperparaabertura,alçaparafacilitarotransporte,nacorpretaecomalogomarcada
prefeituramunicipaldeSãoGonçalodoAmarante-RN.-MARCA:KGS
JAQUETAPARAATLETISMOcomFechamentoemzíper,punhosebarracomfaixaelástica-Composição:100%poliéster-Gola:Alta-Bolsos:Bolsoslaterais-PesoAproximado:580g
(variadeacordocomotamanho)-PinturadeestampaemserigrafiacomlogomarcadaPrefeituraMunicipaldeSãoGonçalodoAmaranteedaSecretariaMunicipaldeJuventude,Esportee
Lazeremcoresvariadas;-Garantia:Contradefeitosdefabricação-Tabeladeconversãodetamanhosdajaqueta-PP 46cmdelarguraX51cmdealtura-P 40cmdelarguraX52cmde
altura-M 50cmdelarguraX55cmdealtura-G 52cmdelarguraX57cmdealtura-GG 55cmdelarguraX59cmdealtura-EX 57cmdelarguraX61cmdealtura.-MARCA:KGS
BOLAPARAFUTSALcom32gomos;costuradaamão;confeccionadaemPU;ultra100%;Termotec–exclusivosistemadegomostermofundidostotalmenteimpermeáveis,câmara
airbility,mioloslipsistemremovívelelubrificado,pesoaproximado418gramas.-MARCA:KANXA
BOLAOFICIALDEFUTSAL,com8gomos,confeccionadacomPUUltra100.BolaOficialdasprincipaisFederaçõesdeFutsaldoBrasil.Tamanho:61-64cmdediâmetro.Peso:410440g-AtestadapelaCBFS. -MARCA:KANXA
BOLAOFICIALDEFUTEBOLDECAMPO,com12gomos,confeccionadaemPVC.Tamanho:68-70cmdediâmetro.Peso:410-450g.-MARCA:KANXA
BOLAPARAARREMESSODEPESO-sólida,feitadeaçooulatão,peso4kg,diâmetroentre9e11centímetros.-MARCA:PISTAECAMPO
REDEFUTEBOLSOCIETY,4metrosdelargurax2,20metrosdealtura,fio4mm(reforçado)trançadoconfeccionadoemnylon. -MARCA:PANGUE
REDEDEFUTSALFIO4,0 dePolipropilenodealtaresistência,malha12;Tamanho:(LxA)3,0x2,10;Lateral:superior0,50-inferior1,20m;Pesoaproximado:3,0kg;Tamanhoda
embalagem:13x30x30;Conteúdodaembalagem:2Unidades.-MARCA:PANGUE
REDEDEPROTEÇÃOparalateraisefundosdeginásiosequadrasdetamanhossemiolímpicosemfiodesedade 4mm.MARCA:PANGUE
PLACARESPORTIVODEMESAPoliesportivoEmPvc,Números0a3138x22cm,Modalidades:Futsal,Campo,VôleiePingPong.-MARCA:VOLLO
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BAMBOLÊemplásticoresistente,com80cmdediâmetroMARCA:PANGUE
CONESDEAGILIDADEpvc24cmlaranjaMARCA:PANGUE
CORDANAVALMaterial:Polietileno.Cores:PRETO.Diâmetro:34mmdiâmetroMedidasDisponíveis:5a20m.Pesoaproximado:500GramaspormetroMARCA:VOLLO
CRONÔMETROPROGRESSIVOcomfunção“split”,exibeasparciaisdotempo;funçãorelógiocomalarmediário,calendáriocomdiasdasemana,alimentaçãocombateriaLR44,
dimensões:70x23x 60mm.MARCA:VOLLO
TÊNISPARAATLETISMOCOM:Cabedal(ParteSuperiorExterna):Emmesh(tipodemalhadepoliéstercomtramasabertas)quegaranteflexibilidade,levezaemaiorventilaçãointerna
comdetalhesemmaterialsintético;-Entressola:TecnologiaAbzorb(otimizaamortecimentoedissipaçãodeimpactos);-Solado:Borrachanon-marking(nãomarcaopisoepromovemaior
aderência)comtecnologiaN-Durance(Compostodeborrachalocalizadonocalcanharqueaumentaadurabilidadedasola);-TipodePisada:Neutra(quandotocaosolo,opéapoiaolado
externodocalcanharerolalevementeparadentro,movendo-seemlinharetaatéaelevaçãododedão);Lingueta:Maciaeacolchoada;Palmilha:EVAremovívelfacilitanahigienização;Forro
Têxtil:Internocomreforçoacolchoadonocalcanharparaproteçãoeconforto;Ajuste:Cadarçosimétrico;PesoAproximado:280g;Tamanhosvariadosde36a44;Garantia:Contradefeitosde
fabricação;Coresvariadas;MARCA:RAINHA
CHUTEIRA,emcouronatural,soladoemnyloneTPU,Tamanhos:37-44MARCA:VETO

EMPRESA:FERNANDES&MEDEIROSVAREJISTALTDAME
Av:Cel.Martiniano,622–Centro–Caicó/RN
CNPJNº 088883446/0001-13
Item
EspecificaçãodosItens
905080
BOLAVOLEIBOLoficialparaquadra,categoriaadultoparacompetição,confeccionadaemmicrofibra,matizadacomcâmaradebutilcomválvularemovível,siliconizadaelubrificadaecom
circunferência65a67cmepesoentre260a280g. MARCA:KANXA
907533
BOLADEFUTSALBolaoficialdefutsal,tamanhoinfantil(SUB-13/15),Termotec,com8gomos,confeccionadacomPU.Diâmetro:63-65cm,Peso:350-380g,Câmara:CâmaraAirbility,
Construção:Termotec,Material:PU,Miolo:MioloSlipSystemremovívelelubrificado-MARCA:KANXA
907538
BOLAFUTEBOLDECAMPOOFICIALparacompetição,categoriaadulto,confeccionadaemPVC,comcâmaradebutil,comcostura,com32gomoscompeso410a450ge
circunferência68a70cm,válvularemovívelelubrificada.MARCA:KANXA
907540
BOLADEFUTEBOLDEAREIA,materialconfeccionadacomPUUltra100%,diâmetro68-69cm,peso421a450g.MARCA:KANXA
907554
REDEDEFUTEBOLDECAMPOFIO3mmmalha15x15emtamanhosoficiais.MARCA:PANGUE
907561
APITO,materialplástico,aplicaçãoesporte,tipoprofissional,tamanhomédio,característicasadicionaiscomdedal,corpreta,tipofox.-MARCA:PANGUE
907601
CAPACETEPROTETORdecabeçadetaekwondomaterialemborrachadonostamanhosP,MeGnascoresazul,vermelhoebranco.-MARCA:SHINAI
907607
JOELHEIRAROCKBMXProduzidacommatériasdeprimeiraqualidade;Possuireforçointernoquegarantesegurançamaiornaspancadas;Neopremedealtaqualidadequepossibiltaa
pelerespirar;4velcrosparafixação;DisponívelemdoistamanhosP/MouG/GG.-MARCA:CALOI
909310
BOLAOFICIALDEFUTEBOLDECAMPO,com12gomos,confeccionadaemPVC.Tamanho:68-70cmdediâmetro.Peso:410-450g.-MARCA:KANXA
909348
CRONÔMETROPROGRESSIVOcomfunção“split”,exibeasparciaisdotempo;funçãorelógiocomalarmediário,calendáriocomdiasdasemana,alimentaçãocombateriaLR44,
dimensões:70x23x 60mm.-MARCA:VOLLO
909358
LUVASPARAGOLEIRO–dorsoemPVCepalmaemlátex,emtamanhosvariados. -MARCA:SHINAI
EMPRESA: JOZILMAMARIADECARVALHOME
RuaEdgarDantas,350,SantoReisParnamirim/RN
CNPJNº 04805345/0001-73
Item
EspecificaçãodosItens
907535
BOLADEHANDEBOLpeso425/475g,diâmetrode58/60cm,câmaraairbility,costurada,poliuretanoultragrip,mioloslipsystemremovívelelubrificado,aprovadadeacordocomaCBH.
MARCA:KANXA
907553
REDEDEFUTSALFIO3mmmalha10x10,emtamanhosoficiais.-MARCA:PANGUE
907564
BOMBASPARAENCHERBOLAS,duplaaçãoenchenosdoissentidosaomovimento,emplásticocommangueiradeborracharevestidacomnylonebicodemetalsobressalente.
MARCA:PANGUE
909292
KIT ESPORTIVO DE FUTEBOL INFANTIL -composto de 16 Camisas e 16 Calções em malha dry fit, 100% poliamidamultifilamento – gramatura 145g/m2 com impressão
modelo transfer 100%sublimação digital hd – com gola e detalhe interno modelo SeleçãoBrasileira,comcombinaçãode coresvariadas.Numeraçãonafrenteetrás,nomeda
modalidadecostaselogomarcadaPMSGA embranconamangaladoesquerdoem transfer, com o nome damodalidade parte inferior. Os calções comdetalhes (frisos) e abertura
lateral com combinação de tecido. 16 Meões comdetalhes e contrastes de cores e borda de 8 a 10 centímetros com punho.Apresente calcanhar verdadeiro, ajuste nos pés, sola
atoalhada proteção contrabolhas composto por 37,7% polipropileno, 35,9% algodão, 22,6% poliamida e3,8%elastodienoresistentecomaçãobacteriostática.1(UMA)BOLSAem
materialsinteticomedindo40x40x30,superresistente,comzíperparaabertura,alçaparafacilitarotransporte,nacorpretaecomalogomarcadaprefeituramunicipaldeSãoGonçalodo
Amarante-RN.1(UMA)BOLAdeiniciaçãoinfantilconfeccionadaemborracha,policolor,tamanho57-59cm,mioloremovívelelubrificado,pesode250a270g.,tamanho12.
MARCA:KGS
EMPRESA: MARIADEFATIMAARAÚJOSILVAME
RuadosPardais,nº16A–ConjuntoAlamedaPotiguar,SãoGonçalodoAmarante/RN
CNPJNº 11886312/0001-60
Item
EspecificaçãodosItens
907517
CALÇAPARAPRATICARATLETISMOCOM:-Composição:100%poliéster;Cós:Elásticocomcordãodeajusteinterno;PesoAproximado:360g(opesovariadeacordocomo
tamanho);Garantia:Contradefeitosdefabricação;Bolsoslaterais;Bolsotraseirodoladodireitocomfechamentoemzíper;Emcoresvariadas,Tabeladeconversãodetamanhos -PP 55 cm
delarguraX106cmdealtura-P 57 cmdelarguraX108 cmdealtura-M 59 cmdelarguraX110cmdealtura-G 61 cmdelarguraX112cmdealtura-GG 63 cmdelarguraX114cm
dealtura-EX 65 cmdelarguraX116cmdealtura.-MARCA:KGS
907547
BOLADEINICIAÇÃOinfantilconfeccionadaemborracha,policolor,tamanho40-42cm,mioloremovívelelubrificado,pesode110a120g.,TAMANHO8. -MARCA:VINIPLAS
907596
PROTETORDECANELAEPÉCOM5CAMADASDEVINILEESPONJAESPECIAL,3ELÁSTICOSNACANELAE1NOPÉNOSTAMANHOSP,MEG.-MARCA:
SHINAI
909287
CAMISABÁSICADEMEIAMALHAFIO30.1penteada,100%algodão,gramatura160g/m2,emcoresvariadas,tamanhosP,M,GeGG,comestampaemserigrafia.-MARCA:
ISPORT
909295
KIT ESPORTIVO DE VOLEIBOL -composto de 12 Camisas e 12 Calções em malha dry fit, 100% poliamidamultifilamento – gramatura 145g/m2 com impressão modelo
transfer 100%sublimação digital hd – com gola e detalhe interno modelo SeleçãoBrasileira,comcombinaçãode coresvariadas.Numeraçãonafrenteetrás,nomedamodalidade
costas elogomarcadaPMSGA embranconamangaladoesquerdoem transfer, com o nome esporte na escola parte inferior. Os calções comdetalhes (frisos) e aberturalateral com
combinação de tecido. 12 Meões comdetalhes e contrastes decores e borda de 8 a 10centímetros com punho.Apresente calcanhar verdadeiro, ajuste nos pés, sola atoalhada
proteção contrabolhas composto por 37,7% polipropileno, 35,9% algodão, 22,6% poliamida e3,8%elastodienoresistentecomaçãobacteriostática.1(UMA)BOLAVOLEIBOLoficial
paraquadra,categoriaadultoparacompetição,confeccionadaemmicrofibra,matizadacomcâmaradebutilcomválvularemovível,siliconizadaelubrificadaecomcircunferência65a67cme
pesoentre260a280g.1(UMA)BOLSAemmaterialsinteticomedindo40x40x30,superresistente,comzíperparaabertura,alçaparafacilitarotransporte,nacorpretaecomalogomarcada
prefeituramunicipaldeSãoGonçalodoAmarante-RN.-MARCA:KGS
909296
KITESPORTIVODEHANDEBOLDEAREIA,compostopor10(dez)suquinise20(vinte)tops-coresvariadas-Tecidocottonaltamentereforçadoparamaiordurabilidade.Composição
doTecido-100%Poliésteremcoresvermelho,azulebrancocomlogomarcadaPrefeituraMunicipaldeSãoGonçalodoAmarante/RN.TamanhosP,M,G.1(UMA)BOLSAemmaterial
sintéticomedindo40x40x30,superresistente,comzíperparaabertura,alçaparafacilitarotransporte,nacorpretaecomalogomarcadaprefeituramunicipaldeSãoGonçalodoAmarante-RN.
MARCA:KGS
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PÁGINA 13

21 DE MAIO DE 2018

IPREV
PORTARIA Nº 033/2018- IPREV*
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE - IPREV, no uso de suas atribuições legais
conferidas pelo artigo 8º, inciso IV, da Lei Municipal nº 1.381, de 30 de agosto de 2013,
e tendo em vista o que consta no pedido de revisão de aposentadoria nos Processo
Administrativo nº 465/2017 – IPREV em cumprimento ao disposto em decisão liminar
proferida na ação judicial n° 0100377-21.2018.8.20.0129, em trâmite perante o
Juizado Especial Cível da Comarca de São Gonçalo do Amarante-RN,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de
Contribuição à Servidora MARIA DA PAZ BATISTA DE SOUZA, matrícula nº 6122,
ocupante do cargo de PROFESSOR NII E - J, lotada na Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, nos termos do artigo 6º, incisos I a IV e artigo 7º, ambos da
Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 40, § 5º da Constituição Federal, com o
artigo 2º da Emenda Constitucional nº 47/2005 e com o art. 61, incisos I ao IV, da Lei
Complementar Municipal nº 53/2009, detendo direto à integralidade e paridade,
acrescido da seguinte vantagem:
- 02 (dois) Quinquênios, perfazendo o percentual de 10% (dez por cento)
sobre o provento, com base no artigo 59 da Lei Municipal nº 72/1999;
- 1/6 de Remuneração Pecuniária, nos termos do artigo 46, I da Lei
Municipal nº 810/99; e
- 15% (quinze por cento) de Gratificação por Título, nos termos do artigo
56, da Lei nº 810/99.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os seus efeitos a 03 de maio de 2018, data da citação para cumprimento da
tutela de urgência antecipada.
São Gonçalo do Amarante-RN, 17 de maio de 2018.
ÉLIA MARIA DE BARROS APRÍGIO
Presidente do IPREV
YASMIN VIEIRA DE FARIAS
Diretora Previdenciária do IPREV
*Republicada por incorreção
PORTARIA Nº 0035/2018-IPREV
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE (IPREV), no uso de suas atribuições legais
conferidas pelo artigo 8º, inciso IV, da Lei Municipal nº 1.381 de 30 de agosto de 2013, e
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 7/2018 -IPREV,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder, nos termos do artigo 37, inciso II, alínea “a”, da Lei
Complementar Municipal nº 053/2009, Pensão Previdenciária em favor de JOÃO
GABRIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.305.642-02,
na qualidade de filho menor de 21 anos do ex-servidor municipal, João Maria Fonseca
do Nascimento, matrícula nº 9152, lotado na Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, falecido em 23 de março de 2018, com valor correspondente a totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo, conforme disposto no artigo 40, § 7º, inciso
II, da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 41/2003, c/c o artigo 2º, inciso
II, da Lei Federal n° 10.887/2004 e com os artigos 51, inciso II, e 52, inciso I, da Lei
Complementar Municipal nº 053/2009.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos para o dia 23 de março de 2018, data do óbito do ex-servidor,
conforme disposto no artigo 52, inciso I, da Lei Complementar Municipal nº 053/2009.
BENEFICIÁRIO/ PENSIONISTATIPO DE PENSÃO%PENSÃOJOÃO
GABRIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTOTEMPORÁRIA100%
São Gonçalo do Amarante-RN, 04 de junho de 2018.
ÉLIA MARIA DE BARROS APRÍGIO
Presidente do IPREV
YASMIN VIEIRA DE FARIAS
Diretora de Benefício

SAAE/LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio Grande
do Norte, torna público que mediante impugnação interposta ao edital pela empresa
EBARA TECNOLOGIA LTDA, referente a licitação (005/2018) na modalidade
PREGÃO na forma PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinado a
proceder ao REGISTRO DE PREÇOS objetivando a futura contratação de empresa
especializada, para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva em
equipamentos e periféricos de informática desta Câmara Municipal de São Gonçalo do
Amarante, durante todo o exercício de 2018, fica SUSPENSO o presente pregão, até a
conclusão das devidas readequações a serem realizados. O novo edital será publicado
posteriormente mediante as providencias solucionadas. São Gonçalo do Amarante, 21
de maio de 2018. Jairo Cavalcanti de Castro – Pregoeiro Oficial.

