
ANO VIII                               SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 02  DE JUNHO DE 2014                           Nº 098

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS

EXECUTIVO PORTARIA Nº. 313, DE 27 DE MAIO DE 2014.

 Exonera Assistência técnica Operacional II.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no 
uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Orgânica do Município, e em 
observância a Lei Complementar n° 050/2009, que dispõe sobre a  reestruturação 
organizacional do Poder Executivo do Município de São Gonçalo do Amarante,

R E S O L V E: 
Art. 1º Exonerar o Servidor  VALMIR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR, do 

cargo de Assistente técnico Operacional II, da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, GABINETE 
DO PREFEITO, EM 27 DE MAIO DE 2014.

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 314, DE 27 DE MAIO DE 2014.

Nomeia Assistência técnica Operacional II.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no 
uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Orgânica do Município, e em 
observância a Lei Complementar n° 050/2009, que dispõe sobre a  reestruturação 
organizacional do Poder Executivo do Município de São Gonçalo do Amarante,

R E S O L V E: 
Art. 1º Nomear a Senhora MARIA ELIENE DANTAS DA SILVA, para 

exercício do cargo de Assistência técnica Operacional II, da Secretaria Municipal de 
Educação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, GABINETE 
DO PREFEITO, EM 27 DE MAIO DE 2014.

CALADO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 315, DE 27 DE MAIO DE 2014.

Concede cessão de Servidora à Câmara Municipal de São 
Gonçalo do Amarante.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no 
uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica do Municipio, 

R E S O L V E:
Art. 1° - Conceder a cessão da Servidora,  FRANCISCA DE LIMA 

SIQUEIRA, matricula nº. 6011, auxiliar de enfermagem, da Secretaria Municipal de 
Saúde, lotada no Posto Guanduba, integrante do quadro pessoal desta Prefeitura, para 
exercer suas funções na Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, pelo prazo 
de 2 (dois) anos.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, GABINETE 
DO PREFEITO, EM 27 DE MAIO DE 2014.

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 310, DE 23 DE MAIO DE 2014.

Concede cessão de Servidora à Câmara Municipal de São 
Gonçalo do Amarante.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no 
uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica do Municipio, 

R E S O L V E:
Art. 1° - Conceder a cessão da Servidora,  TEREZINHA DE JESUS 

BEZERRA DE MELO, matricula nº. 5757, merendeira, lotada na Escola Municipal 
Genésio Cabral de Macedo, integrante do quadro pessoal desta Prefeitura, para 
exercer suas funções na Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, pelo prazo 
de 2 (dois) anos.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, GABINETE 
DO PREFEITO, EM 23 DE MAIO DE 2014.

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 311, DE 26 DE MAIO DE 2014.

                                                      Concessão de Diárias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no 
uso de suas atribuições legais e considerando as disposições contidas no Decreto nº 
287/2009 de 20 de abril de 2009.

R E S O L V E: 
Art. 1° - Autorizar a concessão de 04 (quatro) diárias no valor de R$ 295,00 

(duzentos e noventa e cinco reais), totalizando o valor de R$: 1.180,00 (hum mil cento e 
oitenta reais), ao Servidor JALMIR SIMÕES DA COSTA, Secretário Municipal de 
Saúde, para cobertura das despesas de viagem à Serra (ES), no período de 01 a 04 de 
junho do ano em curso, para  participar do XXX Congresso de Secretarias Municipais 
de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, GABINETE 
DO PREFEITO, EM 26 DE MAIO DE 2014.

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 312, DE 27 DE MAIO DE 2014.

                                                      Concessão de Diárias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no 
uso de suas atribuições legais e considerando as disposições contidas no Decreto nº 
287/2009 de 20 de abril de 2009.

R E S O L V E: 
Art. 1° - Autorizar a concessão de 04 (quatro) diárias no valor de R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais), totalizando o valor de R$: 1.000,00 (hum mil reais), à 
Servidora MIRINALVA LIMA SIQUEIRA, Coordenadora Geral em Saúde, da Secretaria 
Municipal de Saúde, para cobertura das despesas de viagem à Serra (ES), no período 
de 01 a 04 de junho do ano em curso, para  participar do XXX Congresso de Secretarias 
Municipais de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, GABINETE 
DO PREFEITO, EM 27 DE MAIO DE 2014.

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
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EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 132/2014

CONTRATANTE: Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Prefeitura Municipal, 
CNPJ N 08.079.402/0001-35, CONTRATADA: Impeval Ind. E Com. De Vassouras 
Imperial LTDA. ME, CNPJ Nº 70.152.095/0001-44. DO OBJETO: A AQUISIÇÃO DE 
REDES DE PROTEÇÃO E CABOS DE AÇO. DO PREÇO E DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Fica estabelecido, pelo fornecimento o valor total de: 7.309,00 (sete 
mil e trezentos e nove reais). Na seguinte dotação orçamentária: Unidade 
orçamentária: 02.025 - Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer - Programa 
de trabalho: 2.094 - Manutenção da Secretaria -   Natureza de Despesa 33.90.30 - 
Material de Consumo na fonte 110, previstos no Orçamento Geral do Município de São 
Gonçalo do Amarante/RN – Prefeitura Municipal. DA VIGÊNCIA: O presente contrato 
terá vigência a contar da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2014. São 
Gonçalo do Amarante/RN, 26 de Maio de 2014. Micael Moreira da Silva p/ contratante e 
Impeval Ind. E Com. De Vassouras Imperial LTDA. ME p/ contratada.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2014

Aos 26 dias do mês de Maio do ano de dois mil e catorze, às 9 horas, na Prefeitura 
Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio Grande do Norte, sito a Rua 
Alexandre Cavalcanti, s/n, Centro, neste ato representado pelo Secretario Municipal de 
Juventude, Esporte e Lazer, o senhor Micael Moreira da Silva, brasileiro (a), casado (a), 
portador da Carteira da Identidade nº. 2.464.417 expedida pela SSP/RN e do CPF nº. 
071.574.544-16, residente e domiciliado à Av/Rua Travessa Letice Vasconcelos, 34, 
Bairro Novo São Gonçalo, 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 021/2014, cujo objetivo fora a 
formalização de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE REDES 
DE PROTEÇÃO E CABOS DE AÇO 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 do Contrato 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 REDES DE PROTEÇÃO E CABOS DE AÇO, 
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 de Juventude 
Esporte e Lazer, a serem utilizadas em quadras e ginásios esportivos do município da 
PMSGA.
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 e/ou 
serviços.
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 e/ou serviços, no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) entregar o objeto solicitado no prazo máximo definido na proposta de preços 
apresentada na licitação, contado da data de recebimento da nota de empenho; 
c) fornecer o objeto conforme especificação, marca e preço registrados na presente 
ARP; 
d) entregar o objeto solicitado no respectivo endereço do órgão participante da 
presente ARP; 
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na 
presente ARP; 

PORTARIA nº. 316, de 02 de junho de 2014.

Exonera Diretor de Autarquia II. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no 
uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Orgânica do Município, e em 
observância da Lei Complementar n° 050/2009, que dispõe sobre a reestruturação 
organizacional do Poder Executivo do Município de São Gonçalo do Amarante,

R E S O L V E:
Art. 1° - Exonerar o Senhor THIAGO ARANA CAVALCANTI do cargo de 

Diretor de Autarquia, Fundação ou Congênere II, na Secretaria de Administração e dos 
Recursos Humanos.

 Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, GABINETE 
DO PREFEITO, EM 02 DE JUNHO DE 2014.

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA nº. 317, de 02 de junho de 2014.

Nomeia Diretor de Autarquia II. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no 
uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Orgânica do Município, e em 
observância da Lei Complementar n° 050/2009, que dispõe sobre a reestruturação 
organizacional do Poder Executivo do Município de São Gonçalo do Amarante,

R E S O L V E:
Art. 1° - Nomear a Senhora YOHANNA ARANA CAVALCANTI para 

exercer ao cargo de Diretor de Autarquia, Fundação ou Congênere II, na Secretaria de 
Administração e dos Recursos Humanos.

 Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, GABINETE 
DO PREFEITO, EM 02 DE JUNHO DE 2014.

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO DE  CONVÊNIO Nº 20/2014

1.NÚMERO DO CONVÊNIO: 20/2014
2.CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do 

Amarante/RN, através da Fundação Cultural Dona Militana;
3.CONVENENTE: INSTITUTO CULTURAL E PRATICAS 

DESPORTIVAS FLORART – ICPDEF
OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a transferência de 

recursos financeiros pela CONCENDENTE ao CONVENENTE, visando o apoio 
logistico, organização, orientação e demais atividades para realização do IV Festival 
de Quadrilhas Juninas de São Gonçalo do Amarante, na comunidade de Santo 
Antonio do Potengi

4.VALOR DO CONVÊNIO: R$ 95.000,00
5.DATA DA ASSINATURA: 23 de maio de 2014
6.DATA DO TÉRMINO: 31 de julho de 2014
7.ASSINATURAS:
·Presidente da Fundação Dona Militana: Flavio Henrique de Oliveira;
·Presidente da Florart: Francisandra de Araujo Almeida Menezes

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 131/2014

CONTRATANTE: Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Prefeitura Municipal, 
CNPJ N 08.079.402/0001-35, CONTRATADA: Alexandre Carlos de Oliveira da Silva - 
ME, CNPJ Nº 07.221.905/0001-30. DO OBJETO: A AQUISIÇÃO DE REDES DE 
PROTEÇÃO E CABOS DE AÇO. DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fica 
estabelecido, pelo fornecimento o valor total de: 45.600,00 (quarenta e cinco mil e 
seiscentos reais). Na seguinte dotação orçamentária: Unidade orçamentária: 02.025 - 
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer - Programa de trabalho: 2.094 - 
Manutenção da Secretaria -   Natureza de Despesa 33.90.30 - Material de Consumo na 
fonte 110, previstos no Orçamento Geral do Município de São Gonçalo do 
Amarante/RN – Prefeitura Municipal. DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência 
a contar da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2014. São Gonçalo do 
Amarante/RN, 26 de Maio de 2014. Micael Moreira da Silva p/ contratante e Alexandre 
Carlos de Oliveira da Silva - ME p/ contratada.

02 DE JUNHO DE 2014
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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. Os preços registrados estão na plamilha abaixo:

02 DE JUNHO DE 2014

f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, 
documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas; 
g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da 
data da assinatura da presente ARP;
h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) 
e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução 
das obrigações assumidas na presente ARP; 
i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos 
ao material entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública 
de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
CLAUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de até 01 (um) ano, podendo o 
fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento. 

 
Item  Especificação dos Itens  Quant.  Unid.  Valor Unit.  Licitante Vencedora  

 
36868  

TELA DE PROTECAO para laterais e fundos de ginásios e quadras 
de tamanhos semi olímpicos em fio de nylon 4 mm  

 
8000  

 
UN  

 
5,70  

ALEXANDRE 
CARLOS OLIVEIRA 
DA SILVA ME.  

 
902432  

CABO DE AÇO encapado com PVC, diâmetro de 3/16 polegadas, 
flexível e de fácil manuseio, na cor metálica.  

 
2000  

 
UN  

 
3,56  

IMPEVAL INDÚSTRIA 
E COMERCIO DE 
VASSOURAS.  

902433  Clits para cabo de aço de 3/16, feito em ferro galvanizado.  300  UN  0,63  IMPEVAL INDÚSTRIA 
E COMERCIO DE 
VASSOURAS.  

CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública, independente da participação ou não da licitação, 
desde que autorizados pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante e em 
comum acordo com a empresa registrada, conforme estabelece o Art. 22, §§ 3º e 4º do 
Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013.  
Parágrafo único - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos itens, 
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
5.2. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de 
Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão 
Presencial n.º 021/2014-PMSGA.
5.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, 
as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial n.º 021/2014-
PMSGA, 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, ou em cheque nominativo a esta.
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. 
7.5.4.2. Definitivamente, no prazo de até 30 (trinta) dias uteis, por servidor ou comissão 
responsável, desde que: 
7.5.4.2.1. a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante 
vencedora; 
7.5.4.2.2. o objeto esteja adequado para utilização. 
7.5.4.3. O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado 
após o recebimento definitivo. 
7.5.4.4. Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Seção Judiciária poderá: 
7.5.4.4.1 determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis, se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes; 
7.5.4.4.2. rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo 
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se disser respeito à 
especificação. 
7.5.4.5. Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo 
de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a 
determinação exarada pela Administração. 
7.6. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem 
prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade 
civil e criminal que seus atos ensejarem: 
7.6.1. advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem 
prejuízos a Administração; 
7.6.2. multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total da ata de registro 
referente ao fornecedor; 
7.6.3.multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% 
(nove por cento) sobre o valor total da ata de registro referente ao fornecedor; 
7.6.4. multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total da ata de registro 
referente ao fornecedor; 
7.6.5. suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, 
da Lei 10.520/2002. 
7.6.6.  A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses: 
7.6.6.1. Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do 
contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo 
determinado nesta ARP. 
7.6.6.2. Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições 
previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da 
Administração. 
7.6.7. Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não 
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2014

Aos 26 dias do mês de Maio do ano de dois mil e treze, às 14 horas, na Prefeitura 
Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio Grande do Norte, sito a Rua 
Alexandre Cavalcanti, s/n, Centro, neste ato representado pelo Secretario Municipal de 
Serviços Urbanos, o senhor Magnus Kebyo Souza Batista, brasileiro (a), casado (a), 
portador da Carteira de CPF nº 829.037.274-49, e  da cédula de identidade nº 
1.440.929-SSP/RN, residente e domiciliado à Av. Amintas Barros, 3003, Residencial 
Porto das Dunas, Bloco N, apto 104 - Nova Descoberta – Natal/RN, doravante 
denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), 
decorrente da licitação na modalidade de Pregão, sob o número 024/2014, cujo 
objetivo fora a formalização de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO, PAISAGISMO E 
JARDINAGEM, 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 do Contrato pelas 
licitantes vencedoras será de até 05 (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 ARP estabelece as cláusulas e condições gerais referente ao Registro 
de Preços para eventual aquisição de produtos, a serem utilizados em serviços de 
paisagismo e jardinagem nas praças, canteiros e vias públicas do município de São 
Gonçalo do Amarante/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor 
(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ORGÃOS
2.1. Integra o 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 
Serviços Urbanos.
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 bem solicitado no prazo máximo definido na proposta de preços 
apresentada na licitação, contado da data de recebimento da nota de empenho; 
c) Entregar o objeto conforme especificação e preço registrados na presente ARP; 
d) Entregar oobjeto solicitado no respectivo endereço do órgão participante da 
presente ARP; 
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na 
presente ARP; 
f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, 
documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas; 
g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da 
data da assinatura da presente ARP;
h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) 
e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução 
das obrigações assumidas na presente ARP; 
i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos 
ao material entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública 
de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
CLAUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, podendo o 
fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento. 
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o 
preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de 
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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, 26 de Maio de 2014.

Secretario Municipal de Juventude, Esporte e Lazer.
Micael Moreira da Silva

Contratante

Alexandre Carlos Oliveira da Silva ME
Contratado

Imperial Indústria e Comercio de Vassouras
Contratado

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 114/2014

CONTRATANTE: Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Prefeitura Municipal, 
CNPJ N 08.079.402/0001-35, CONTRATADA: Zona Norte Refrigeração LTDA., CNPJ 
Nº 10.901.855/0001-47. DO OBJETO: Contratação de empresa para fazer a prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças nos 
equipamentos de climatização e refrigeração. DO PREÇO E DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Fica estabelecido, pelo fornecimento o valor total de: 205.000,00 
(duzentos e cinco mil reais). Na seguinte dotação orçamentária: Unidade: Todas as 
Secretarias da PMSGA – Programa de Trabalho: 2.079 - Manutenção da Secretaria – 
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – 
Fonte de Recurso 110, previstos no Orçamento Geral do Município de São Gonçalo do 
Amarante/RN – Prefeitura Municipal. DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência 
a contar da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2014. São Gonçalo do 
Amarante/RN, 15 de Maio de 2014. Gilmar Cardoso p/ contratante e Zona Norte 
Refrigeração LTDA. p/ contratada.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 134/2014

CONTRATANTE: Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Prefeitura Municipal, 
CNPJ N 08.079.402/0001-35, CONTRATADA: UNILIMP EMPREENDIMENTOS DE 
SERVIÇOS LTDA., CNPJ Nº 10.468.268/0001-06. DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE ARBONIZAÇÃO, PAISAGISMO E JARDINAGEM. 
DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fica estabelecido, pelo fornecimento 
o valor total de: 729.500,34 (Setecentos e Vinte e Nove Mil e Quinhentos Reais e Trinta 
e Quatro Centavos). Na seguinte dotação orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
02.011 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – PROGRAMA DE TRABALHO: 
1.027 – Construção R. Paisagismo De Praças e Logradouros - NATUREZA DA 
DESPESA: 44.90.30 – Material de Consumo – FONTE DE RECURSOS 110. Previstos 
no Orçamento Geral do Município de São Gonçalo do Amarante/RN. DA VIGÊNCIA: O 
presente contrato terá vigência a contar da data de sua assinatura, até 31 de dezembro 
de 2014. São Gonçalo do Amarante/RN, 26 de Maio de 2014. Magnus Kebyo Souza 
Batista p/ contratante e UNILIMP EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA. p/ 
contratada.
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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. Os preços registrados constam na planilha abaixo: Os 
preços registrados estão na planilha abaixo:
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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, 

Item  Especificação dos Itens  Quant  Unid  Valor Unit  Licitante Vencedora  
10436  Pingo de ouro 10cm  1500  UN  2,20  Unilimp Empree.  de 

Serviços LTDA.  
10440  Cloton 40cm  300  UN  12,33  Unilimp Empree. de 

Serviços LTDA.  
10442  Mini ixoria 20cm  5000  UN  3,44  Unilimp Empree. de 

Serviços LTDA.  
10443  Dracena roxa 50cm  200  UN  25,00  Unilimp Empree. de 

Serviços LTDA.  
10446  Mini Alamanda 20cm  20  UN  8,65  Unilimp Empree. de 

Serviços LTDA.  
10448  Pal. Areca 50cm  200  UN  62,50  Unilimp Empree. de 

Serviços LTDA.  
10449  Pal. Fenix 50cm  200  UN  58,00  Unilimp Empree. de 

Serviços LTDA.  
10450  Podocarpo 1mt  200  UN  19,73  Unilimp Empree. de 

Serviços LTDA.  
10455  Piriquito 20cm  1000  UN  2,84  Unilimp Empree. de 

Serviços LTDA.
 

10458
 

Dracena Tricolhor 50cm
 

300
 

UN
 

18,99
 

Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 
10459

 
Canarinho 30cm

 
500

 
UN

 
19,33

 
Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 
10461

 
Agave dragao 30cm

 
50

 
UN

 
22,10

 
Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 
10462

 
Casuarina 20cm

 
1000

 
UN

 
1,72

 
Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 
10469

 
Mini espada variegato 10cm

 
200

 
UN

 
18,00

 
Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 
10472

 
Tuia 1mt

 
50

 
UN

 
43,95

 
Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 
26597

 
Anturio 30cm

 
15

 
UN

 
17,50

 
Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 
26598

 
Clusia 30 cm

 
100

 
UN

 
14,27

 
Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 
36803

 
Neem indiano tamanho 1,2m.

 
5000

 
UN

 
5,00

 
Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 
36804

 
Bem casado tamanho 10cm.

 
1000

 
UN

 
3,00

 
Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 36805
 

Dioneli tamanho 30cm.
 

200
 

UN
 

10,28
 

Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 36808
 

Palmeira Triangular, tamanho 1,2mt.
 

60
 

UN
 

85,00
 

Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 36809
 

Palmeira Triangular tamanho 2mt.
 

200
 

UN
 

109,95
 

Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 36810
 

Palmeira Areca de Leuculba tamanho 1mt
 

300
 

UN
 

62,50
 

Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 36811
 

Palmeira Havai tamanho 3mt
 

20
 

UN
 

57,00
 

Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 36812
 

Palmeira Biatriz tamanho 1mt.
 

100
 

UN
 

57,00
 

Unilimp Empree. de
 Serviços LTDA.

 36813
 

Panamar tamanho 80cm.
 

12
 

UN
 

22,50
 

Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 37022
 

Corrente para motosserra compacta de 25 dentes
 

20
 

UN
 

65,04
 

Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 902054
 

ADUBO QUÍMICO (SACOS COM 25KG)
 

100
 

UN
 

100,00
 

Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 902055
 

ADUBO ORGÂNICO CONCENTRADO (SACOS COM 50KG)
 

1000
 

UN
 

50,00
 

Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 902056
 

GRAMA ESMERALDA PADRÃO M² 
 

20000
 

UN
 

8,45
 

Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 902057
 

JARRO DE CIMENTO 0,80CM DE LARGURA POR 0,60CM DE 
ALTURA

 

100
 

UN
 

196,94
 

Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 902058 JARRO DE CIMENTO 0,60CM DE LARGURA POR 0,70CM DE 100 UN 178,88 Unilimp Empree. de      ALTURA
 

Serviços LTDA.
 902059

 
JARRO DE CIMENTO 0,60CM DE LARGURA POR 0,50CM DE 
ALTURA

 

100
 

UN
 

160,18
 

Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 902060
 

JARRO DE CIMENTO 0,40CM DE LARGURA POR 0,70CM DE 
ALTURA

100
 

UN
 

158,51
 

Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.
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7.5.3. Por ocasião da entrega/execução, 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/execução do objeto, 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, 
7.5.4.2. Definitivamente, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, 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/execução, 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. 

CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública, independente da participação ou não da licitação, 
desde que autorizados pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante e em 
comum acordo com a empresa registrada, conforme estabelece o Art. 22, §§ 3º e 4º do 
Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013.  
Parágrafo único - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos itens, 
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
5.2. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de 
Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão 
Presencial n.º 024/2014-PMSGA.
5.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, 
as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial n.º 024/2014-
PMSGA, 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, ou em cheque nominativo a esta. 
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 ENTREGA/EXECUÇÃO
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/execução dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as 
seguintes condições:
7.4.1. Deverão ser entregues/ executados no prazo máximo definido na proposta 
apresentada pela contratada, contado a partir da assinatura do instrumento de 
contrato. 
7.4.2. A entrega/execução 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 dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes 
condições:
7.5.1. O recebimento dos itens deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão 
responsável pela aceitação dos itens desta ARP. 
7.5.2. Não serão aceitos com qualquer tipo de problema ou garantia inferior ao definido 
na proposta apresentada na licitação, a contar do seu recebimento definitivo. 
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  902061
 

JARRO DE CIMENTO 0,45CM DE LARGURA POR 0,60CM DE 
ALTURA

 

100
 

UN
 

150,18
 

Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 902062
 

JARRO DE CIMENTO 0,50CM DE LARGURA POR 0,60CM DE 
ALTURA

 

100
 

UN
 

150,18
 

Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 902063
 

BANCO C/ ENCOSTO C/ 1,50M ARDÓSIA
 

100
 

UN
 

79,57
 

Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 902064
 

BANCO EM CIMENTO SINTÉTICO SERIDÓ
 

150
 

UN
 

350,00
 

Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 902065
 

BANCO EM MADEIRA JATOBA ENVERNIZADO
 

100
 

UN
 

785,28
 

Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 902066
 

BANCO EM MADEIRA IPE C/ 1,50MT 
 

100
 

UN
 

800,00
 

Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 902067
 

Motosserra Compacta profissional para jardinagem, sem 
combustível, que apresentem as seguintes características 
técnicas: 35,2cm³ Cilindradas; 30-35cm de comprimento do sabre; 
peso de 4,4 kg; 1,6 km/2,2cv de potência 

 

2
 

UN
 

805,84
 

Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 

902068
 

Roçadeira para jardinagem de uso profissional, à Gasolina,  que 
apresentem as seguintes características técnicas: 35,2cm³ 
Cilindradas; comprimento total de 1,85 m; peso de 7,7 kg; 1,7 
km/2,3km/cv de potência; Rotação lenta (RPM) 2800; Rotação 
máxima (RPM) 12.500

 

5
 

UN
 

1.674,90
 

Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 

902069
 

LÂMINA PARA ROÇADEIRA DE 3 PONTAS -
 

300 MM                                                                                                                       
                                            

24
 

UN
 

62,14
 

Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.

 902070
 

FIO NAYLON PARA ROÇADEIRA À GASOLINA BITOLA 3MM
 

480
 

UN
 

0,65
 

Unilimp Empree. de 
Serviços LTDA.
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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 à futura aquisição de mariais para reparos de alambrados de quadras e 
ginásios esportivos do Município, 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 de Juventude, 
Esporte e Lazer, a serem utilizadas em quadras e ginásios esportivos do município da 
PMSGA.
a) gerenciar o 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 e/ou 
serviços.
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 e/ou serviços, no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) entregar o objeto solicitado no prazo máximo definido na proposta de preços 
apresentada na licitação, contado da data de recebimento da nota de empenho; 
c) fornecer o objeto conforme especificação,  marca e preço registrados na presente 
ARP; 
d) entregar o objeto solicitado no respectivo endereço do órgão participante da 
presente ARP; 
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referente às condições firmadas na 
presente ARP; 
f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, 
documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas; 
g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da 
data da assinatura da presente ARP;
h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) 
e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução 
das obrigações assumidas na presente ARP; 
i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos 
ao material entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública 
de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
CLAUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de até 01 (um) ano, podendo o 
fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento. 
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o 
preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de 
requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir 
com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1. Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta 
ARP.
4.2. Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá 
demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo, 
datada(s) do período da licitação e da solicitação do reajustamento. Para análise da 
solicitação, a Comissão Técnica de Supervisão do Sistema de Registro de Preços 
adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao 
objeto desta ARP.
4.3. Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já 
contratadas ou empenhadas.
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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, 26 de Maio de 2014.

Secretario Municipal de Serviços Urbanos
Magnus Kebyo Souza Batista Contratante
CONTRATANTE

Unilimp Empreendimentos de Serviços LTDA.
CONTRATADO

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 133/2014

CONTRATANTE: Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Prefeitura Municipal, 
CNPJ N 08.079.402/0001-35, CONTRATADA: Cavalcante e Cia. LTDA. - ME, CNPJ Nº 
10.655.938/0001-01. DO OBJETO: Aquisição de Materiais para reparos de 
alambrados de quadras e ginásios esportivos do município. DO PREÇO E DA 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fica estabelecido, pelo fornecimento o valor total de: 
131.603,00 (cento e trinta e um mil e seiscentos e três reais). Na seguinte dotação 
orçamentária: Unidade orçamentária: 02.025 - Secretaria Municipal de Juventude, 
Esporte e Lazer - Programa de trabalho: 2.094 - Manutenção da Secretaria -   Natureza 
de Despesa 33.90.30 - Material de Consumo na fonte 110, previstos no Orçamento 
Geral do Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Prefeitura Municipal. DA 
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a contar da data de sua assinatura, até 31 
de dezembro de 2014. São Gonçalo do Amarante/RN, 26 de Maio de 2014. Micael 
Moreira da Silva p/ contratante e Cavalcante e Cia. LTDA. - ME p/ contratada.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2014

Aos 26 dias do mês de Maio do ano de dois mil e catorze, às 9 horas, na Prefeitura 
Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio Grande do Norte, sito a Rua 
Alexandre Cavalcanti, s/n, Centro, neste ato representado pelo Secretario Municipal de 
Juventude, Esporte e Lazer, o senhor Micael Moreira da Silva, brasileiro (a), casado (a), 
portador da Carteira da Identidade nº. 2.464.417 expedida pela SSP/RN e do CPF nº. 
071.574.544-16, residente e domiciliado à Av/Rua Travessa Letice Vasconcelos, 34, 
Bairro Novo São Gonçalo, 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 027/2014, cujo objetivo fora a 
formalização de registro de preço para futura aquisição de mariais para reparos de 
alambrados de quadras e ginásios esportivos do Município 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 do Contrato pelas licitantes vencedoras será de até 05 
(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 
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Item Especificação dos Itens  Quant  Unid.  Valor Unit  Licitante Vencedora  
32907 Tela de alambrado em ferro malha 7,6 cm fio 16.  1800  M2  20,90  Cavalcante e Cia. 

LTDA. -  ME  
902284 TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/4 POLEGADAS 

RESISTENTE A FERRUGEM.  
1000  UN  47,00  Cavalcante e Cia. 

LTDA. -  ME  
902285 COMPENSADO NAVAL 1,60 DE LARGURA 2,20 DE 

COMPRIMENTO DE 20 MM.  
170  UN  199,90  Cavalcante e Cia. 

LTDA. -  ME  
902286 TUBO DE FERRO  GALVANIZADO 2/54 POLEGADAS.  200  UN  65,00  Cavalcante e Cia. 

LTDA. -  ME  

adequado acondicionamento. 

7.5.4.2. Definitivamente, no prazo de até 30 (trinta) dias uteis, por servidor ou comissão 

responsável, desde que: 

7.5.4.2.1. a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante 

vencedora; 

7.5.4.2.2. o objeto esteja adequado para utilização. 

7.5.4.3. O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado 

após o recebimento definitivo. 

7.5.4.4. Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Seção Judiciária poderá: 

7.5.4.4.1 determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis, se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes; 

7.5.4.4.2. rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo 

a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se disser respeito à 

especificação. 

7.5.4.5. Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo 

de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a 

determinação exarada pela Administração. 

7.6. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem 

prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade 

civil e criminal que seus atos ensejarem: 

7.6.1. advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem 

prejuízos a Administração; 

7.6.2. multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total da ata de registro 

referente ao fornecedor; 

7.6.3.multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% 

(nove por cento) sobre o valor total da ata de registro referente ao fornecedor; 

7.6.4. multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total da ata de registro 

referente ao fornecedor; 

7.6.5. suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a 

Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, 

da Lei 10.520/2002. 

7.6.6.  A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses: 

7.6.6.1. Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do 

contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo 

determinado nesta ARP. 

7.6.6.2. Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições 

previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da 

Administração. 

7.6.7. Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não 

contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano 

para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

7.6.8. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado 

e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo 

Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas. 

7.6.9. As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com 

a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa. 

7.6.10. As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo 

Administrativo a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão 

assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa. 

7.7. O Fornecedor terá seu registro cancelado: 

7.7.1. Por iniciativa da Administração, quando: 

7.7.1.1. não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da 

presente ARP. 

7.7.1.2. recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo 

devidamente justificado e aceito pela Administração; 

7.7.1.3. der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP; 

7.7.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente 

Registro de Preços; 

7.7.1.5. não manutenção das condições de habilitação; 

CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública, independente da participação ou não da licitação, 
desde que autorizados pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante e em 
comum acordo com a empresa registrada, conforme estabelece o Art. 22, §§ 3º e 4º do 
Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013.  
Parágrafo único - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos itens, 
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
5.2. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de 
Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão 
Presencial n.º 027/2014-PMSGA.
5.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, 
as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial n.º 027/2014-
PMSGA, 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, ou em cheque nominativo a esta.
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 
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PORTARIA Nº 043/2014  De 30 de maio de 2014.      

Concessão de Diárias.

A DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE de São Gonçalo do Amarante/RN, no uso 
de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº 1.234/GPSGA de 08 de 
novembro de 2010 e considerando as disposições contidas no Decreto nº 287/2009 de 
20 de abril de 2009.

RESOLVE:
Art. 1º Autorizar ao servidor AFONSO COREDEIRO DOS SANTOS, 

Cargo em Comissão, Diretor Presidente, matrícula 45-9, para cobertura das despesas 
de viagem à João Pessoa /PB, no período de 03 a 06 de maio de 2014, para participar 
de curso sobre Licitações e Contratos Administrativos, a concessão de 3 e ½ (três e 
meia) diárias no valor de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), totalizando R$ 
1.032,50 (mil e trinta e dois reais e cinquenta centavos).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as demais disposições em contrário.

 SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, em 30 de maio de 2014.

TALITA KAROLINA SILVA DANTAS
Diretora Administrativa e Financeira

PORTARIA Nº  044/2014  DE 30 de maio de 2014.      

Concessão de Diárias.

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO – SAAE de São Gonçalo do Amarante/RN, no uso de suas atribuições legais, 
estabelecidas na Lei Municipal nº 1.234/GPSGA de 08 de novembro de 2010 e 
considerando as disposições contidas no Decreto nº 287/2009 de 20 de abril de 2009.

RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a servidora LUCIONE MOURA SOARES,  matrícula 049, 

para cobertura das despesas de viagem à João Pessoa /PB, no período de 03 a 06 de 
maio de 2014, para participar de curso sobre Licitações e Contratos Administrativos,  a 
concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias no valor de R$ 295,00 (duzentos e noventa e 
cinco reais), totalizando R$ 1.032,50 (mil e trinta e dois reais e cinquenta centavos)  
equiparando o valor das diárias ao Diretor Presidente da autarquia conforme  o Artigo 
11 da lei 287 de 20 de abril de 2009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as demais disposições em contrário.

 SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, em 30 de maio de 2014.

AFONSO CORDEIRO DOS SANTOS
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº  045/2014  DE 30 de maio de 2014.      

Concessão de Diárias.

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO – SAAE de São Gonçalo do Amarante/RN, no uso de suas atribuições legais, 
estabelecidas na Lei Municipal nº 1.234/GPSGA de 08 de novembro de 2010 e 
considerando as disposições contidas no Decreto nº 287/2009 de 20 de abril de 2009.

RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a servidor OTÁVIO SERAFIM DA SILVA NETO,  matrícula 

092, para cobertura das despesas de viagem à João Pessoa /PB, no período de 03 a 06 
de maio de 2014, para participar de curso sobre Licitações e Contratos Administrativos,  
a concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias no valor de R$ 295,00 (duzentos e noventa e 
cinco reais), totalizando R$ 1.032,50 (mil e trinta e dois reais e cinquenta centavos)  
equiparando o valor das diárias ao Diretor Presidente da autarquia conforme  o Artigo 
11 da lei 287 de 20 de abril de 2009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as demais disposições em contrário.

 SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, em 30 de maio de 2014.

AFONSO CORDEIRO DOS SANTOS
Presidente do SAAE

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, 26 de Maio de 2014.

Secretario Municipal de Juventude, Esporte e Lazer.

Micael Moreira da Silva

Contratante

Cavalcante e Cia. LTDA. - ME

Contratado

PORTARIA 062/2013

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 

art. 13, inciso II, do Regimento Interno do  IPREV ,  aprovado pela Lei Municipal nº 053, 

28 de Outubro de 2009 e tendo em vista o que consta no Processo nº 0025/2011;

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder Aposentadoria por Idade com Proventos Proporcionais 

a 28/35 avos de Tempo de Contribuição ao servidor FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO, 

matrícula n° 4.807, ocupante do cargo de Encanador PB - N-V, lotado na Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, conforme §1°, Inciso III, alínea “b”, e §§ 3º e 17º do artigo 40 

da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, 

c/c o artigo 1º da Lei Federal 10.887/2004, c/c com os artigos 41 e 66 da Lei 

Complementar n° 053/2009.

Art. 2° esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo do Amarante, 02 de junho de 2014.

Michelle Arcângela Souza de Noronha

Presidente do IPREV

* Nota de retificação: Republica-se o presente Ato, publicado no Jornal Oficial do 

Município n° 149, de 19 de dezembro de 2013.

IPREV

SAAE
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PORTARIA Nº  046/2014  DE 30 de maio de 2014.      

Concessão de Diárias.

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO – SAAE de São Gonçalo do Amarante/RN, no uso de suas atribuições legais, 
estabelecidas na Lei Municipal nº 1.234/GPSGA de 08 de novembro de 2010 e 
considerando as disposições contidas no Decreto nº 287/2009 de 20 de abril de 2009.

RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a servidor ROBERTO FERREIRA DA SILVA FILHO,  

matrícula 067, para cobertura das despesas de viagem à João Pessoa /PB, no período 
de 03 a 06 de maio de 2014, para participar de curso sobre Licitações e Contratos 
Administrativos,  a concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias no valor de R$ 295,00 
(duzentos e noventa e cinco reais), totalizando R$ 1.032,50 (mil e trinta e dois reais e 
cinquenta centavos)  equiparando o valor das diárias ao Diretor Presidente da 
autarquia conforme  o Artigo 11 da lei 287 de 20 de abril de 2009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as demais disposições em contrário.

 SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, em 30 de maio de 2014.

AFONSO CORDEIRO DOS SANTOS
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº  047/2014  DE 30 de maio de 2014.      

Concessão de Diárias.

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO – SAAE de São Gonçalo do Amarante/RN, no uso de suas atribuições legais, 
estabelecidas na Lei Municipal nº 1.234/GPSGA de 08 de novembro de 2010 e 
considerando as disposições contidas no Decreto nº 287/2009 de 20 de abril de 2009.

RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a servidora TALITA KAROLINA SILVA DANTAS, Diretora 

Administrativa e Financeira,  matrícula 0108-2, para cobertura das despesas de 
viagem à João Pessoa /PB, no período de 03 a 06 de maio de 2014, para participar de 
curso sobre Licitações e Contratos Administrativos,  a concessão de 3 e ½ (três e meia) 
diárias no valor de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), totalizando R$ 
1.032,50 (mil e trinta e dois reais e cinquenta centavos)  equiparando o valor das diárias 
ao Diretor Presidente da autarquia conforme  o Artigo 11 da lei 287 de 20 de abril de 
2009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as demais disposições em contrário.

 SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, em 30 de maio de 2014.

AFONSO CORDEIRO DOS SANTOS
Presidente do SAAE

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL 

INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE S/A, CNPJ nº 14.639.720/0001-06 Torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB-SGA de São Gonçalo 
do Amarante - RN, a Licença de Operação No. 029/2014-LO, com validade de 01 (um) 
ano, para a atividade de COMPLEXO AEROPORTUÁRIO DA GRANDE NATAL – 
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, Autos Processuais nº 004/2014-LO.

 ALYSSON PAOLINELLI 
DIRETOR PRESIDENTE.

LICENÇA
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