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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
ANO XIII
SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 30 DE SETEMBRO DE 2019

Nº 185

EXECUTIVO/GABINETE
PORTARIA Nº 1002/2019, de 30 de setembro de 2019.

PORTARIA Nº 1005/2019, de 30 de setembro de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta na Lei Orgânica do
Município e, em observância a Lei Complementar Municipal nº 69/2015, que dispõe
sobre a reestruturação organizacional do Poder Executivo do Município de São
Gonçalo do Amarante,
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, a pedido ELEONIO GOMES do cargo de Assistente da
Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos, em exercício na
Fundação Cultural Dona Militana.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta na Lei Orgânica do
Município e, em observância a Lei Complementar Municipal nº 69/2015, que dispõe
sobre a reestruturação organizacional do Poder Executivo do Município de São
Gonçalo do Amarante, RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar LUIS ANTONIO DA SILVA do cargo de Assistente
Técnico Operacional da Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos
Humanos, em exercício na Secretaria Municipal de Infraestrutura.
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 30
de setembro de 2019.
PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, Gabinete do Prefeito, em 30
de setembro de 2019.
PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 1006/2019, de 30 de setembro de 2019.

PORTARIA Nº 1003/2019, de 30 de setembro de 2019.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta na Lei Orgânica do
Município e, em observância a Lei Complementar Municipal nº 69/2015, que dispõe
sobre a reestruturação organizacional do Poder Executivo do Município de São
Gonçalo do Amarante,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear EDMILSON BATISTA DA SILVA JUNIOR para exercer o
cargo de Assistente da Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos
Humanos, em exercício na Fundação Cultural Dona Militana.
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 30
de setembro de 2019.
PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 1004/2019, de 30 de setembro de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta na Lei Orgânica do
Município e, em observância a Lei Complementar Municipal nº 69/2015, que dispõe
sobre a reestruturação organizacional do Poder Executivo do Município de São
Gonçalo do Amarante, RESOLVE:
Art. 1º - Nomear MARCOS LEVI DANTAS DUARTE para exercer o cargo
de Assistente Técnico Operacional da Secretaria Municipal de Administração e dos
Recursos Humanos, em exercício na Secretaria Municipal de Infraestrutura.
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 30
de setembro de 2019.
PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 1007/2019, de 30 de setembro de 2019.
Altera a composição da Comissão Especial de Concurso Público.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta na Lei Orgânica do
Município e, em observância a Lei Complementar Municipal nº 69/2015, que dispõe
sobre a reestruturação organizacional do Poder Executivo do Município de São
Gonçalo do Amarante,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear KARLA PRISCILA DE SOUSA SILVA para exercer o cargo
de Assistente da Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos, em
exercício na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. Alterar a composição da Comissão Especial de Concurso Público
que foi instituída através da Portaria nº 920/2017 e alterada posteriormente pela
Portaria nº 274/2019, incluindo a Servidora ROSANY REGIA DE OLIVEIRA FREITAS,
matrícula nº12379, na qualidade de membro, em substituição à servidora ANA CARINA
ALVES DE SOUSA.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 02 de setembro de 2019.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, Gabinete do Prefeito, em 30
de setembro de 2019.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, Gabinete do Prefeito, em 30
de setembro de 2019.

PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal
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EXECUTIVO/ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1616 DE 30 SETEMBRO DE 2019.
CONSIDERANDO a recomendação descrita na Notificação nº
001265/2019 – DAE expedida pelo Tribunal de Contas do Estado do RN;
CONSIDERANDO o Parecer Normativo nº 28/2019 da Procuradoria do
Município, provocado pela Consulta nº 26/2019, ratificado pelo Setor Jurídico desta
Secretaria, aconselha a publicação de ato concessivo de vantagem de servidor
público, já recebido preteritamente, desde que apresentem defeitos sanáveis, não
acarretem lesão ao interesse público e nem prejuízos a terceiros;
CONSIDERANDO o Poder de Auto Tutela da Administração Pública;
CONSIDERANDO os Princípios Constitucionais da Publicidade e Eficácia
de atos administrativos.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, notadamente aquelas deferidas pela Lei Complementar Municipal
nº 69/2015,
RESOLVE:
Art 1º - Tornar público o percentual de 5% (cinco por cento) de Gratificação
por Título, recebido em vantagem já auferida, consoante Processo Administrativo nº
591/2003–SEMA, relativamente a servidora: LÉIA DAMASCENO BELARMINA
OLIVEIRA, matrícula nº 5970;
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação,
com efeitos jurídicos retroativos desde 21.08.2003, nos termos do despacho de
acolhimento exarado à época pelo Secretário Municipal de Administração.
Miguel Rodrigues Teixeira
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
PORTARIA Nº 1617 DE 30 SETEMBRO DE 2019.
CONSIDERANDO a recomendação descrita na Notificação nº
001354/2019 – DAE expedida pelo Tribunal de Contas do Estado do RN;
CONSIDERANDO o Parecer Normativo nº 28/2019 da Procuradoria do
Município, provocado pela Consulta nº 26/2019, ratificado pelo Setor Jurídico desta
Secretaria, aconselha a publicação de ato concessivo de vantagem de servidor
público, já recebido preteritamente, desde que apresentem defeitos sanáveis, não
acarretem lesão ao interesse público e nem prejuízos a terceiros;
CONSIDERANDO o Poder de Auto Tutela da Administração Pública;
CONSIDERANDO os Princípios Constitucionais da Publicidade e
Eficácia de atos administrativos.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, notadamente aquelas deferidas pela Lei Complementar Municipal
nº 69/2015,
RESOLVE:
Art 1º - Tornar público o percentual de 5% (cinco por cento) de Gratificação
por Título, já recebido em vantagem já auferida, consoante Processo Administrativo nº
094/2005–SEMA, relativamente a servidora: FRANCISCA ANTÔNIA DO
NASCIMENTO, matrícula nº 5732;
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação,
com efeitos jurídicos retroativos desde 25.04.2005, nos termos do despacho de
acolhimento exarado à época pela Secretária Municipal de Administração.
Miguel Rodrigues Teixeira
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
PORTARIA Nº 1618 DE 30 SETEMBRO DE 2019.
CONSIDERANDO a recomendação descrita na Notificação nº
001288/2019 – DAE expedida pelo Tribunal de Contas do Estado do RN;
CONSIDERANDO o Parecer Normativo nº 28/2019 da Procuradoria do
Município, provocado pela Consulta nº 26/2019, ratificado pelo Setor Jurídico desta
Secretaria, aconselha a publicação de ato concessivo de vantagem de servidor
público, já recebido preteritamente, desde que apresentem defeitos sanáveis, não
acarretem lesão ao interesse público e nem prejuízos a terceiros;
CONSIDERANDO o Poder de Auto Tutela da Administração Pública;
CONSIDERANDO os Princípios Constitucionais da Publicidade e Eficácia
de atos administrativos.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, notadamente aquelas deferidas pela Lei Complementar Municipal
nº 69/2015,
RESOLVE:
Art 1º - Tornar público o percentual de 5% (cinco por cento) de Gratificação
por Título, recebido em vantagem já auferida, consoante Processo Administrativo nº
542/2003–SEMA, relativamente a servidora: ILMA RODRIGUES DA SILVA, matrícula
nº 5717;
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação,
com efeitos jurídicos retroativos desde 05.08.2003, nos termos do despacho de
acolhimento exarado à época pelo Secretário Municipal de Administração.
Miguel Rodrigues Teixeira
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1619 DE 30 SETEMBRO DE 2019.
CONSIDERANDO a recomendação descrita na Notificação nº
001288/2019 – DAE expedida pelo Tribunal de Contas do Estado do RN;
CONSIDERANDO o Parecer Normativo nº 28/2019 da Procuradoria do
Município, provocado pela Consulta nº 26/2019, ratificado pelo Setor Jurídico desta
Secretaria, aconselha a publicação de ato concessivo de vantagem de servidor
público, já recebido preteritamente, desde que apresentem defeitos sanáveis, não
acarretem lesão ao interesse público e nem prejuízos a terceiros;
CONSIDERANDO o Poder de Auto Tutela da Administração Pública;
CONSIDERANDO os Princípios Constitucionais da Publicidade e
Eficácia de atos administrativos.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, notadamente aquelas deferidas pela Lei Complementar Municipal
nº 69/2015,
RESOLVE:
Art 1º - Tornar público o percentual de 5% (cinco por cento) de Gratificação
por Título, recebido em vantagem já auferida, consoante Processo Administrativo nº
944/2005–SEMA, relativamente a servidora: ILMA RODRIGUES DA SILVA, matrícula
nº 5717;
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação,
com efeitos jurídicos retroativos desde 30.12.2005, nos termos do despacho de
acolhimento exarado à época pela Secretária Municipal de Administração.
Miguel Rodrigues Teixeira
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

EXECUTIVO/LICITAÇÃO
LEGISLATIVO/LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 065/2019
Aos 24 dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezenove, 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 Finanças,
Secretaria Municipal de Licitações, Contratos, Compras e Convênios além da
Controladoria Geral, neste ato representado pela Controladora Geral do Município, a
senhora RITA APARECIDA DE MEDEIROS, brasileira, casada, portador da Carteira da
Identidade nº. 652.063, expedida pela SSP/RN e do CPF nº. 369.863.484-87, residente
e domiciliado à Av/Rua Aurino Vila, nº. 360, Bairro: Emaus – Parnamirim/RN, doravante
denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP),
decorrente da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico sob o número 020/2019,
cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO
FUTURA DE MATERIAL PERMANENTE 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 de material permanente, 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 Controladoria Geral do
Município, Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de Licitações,
Contratos, Compras e Convênios.
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o
preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos equipamentos registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de comprass.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a
compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas
certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de
penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a
familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
f) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na
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presente ARP;
g) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;
e,
h) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da
licitação e na presente ARP.
2.1.2. O FORNECEDOR obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de comprass, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, contados da convocação;
b) entregar o objeto solicitado no prazo máximo definido na proposta de preços
apresentada na licitação, contado da data de recebimento da nota de empenho;
c) fornecer o objeto conforme especificação, marca e preço registrados na presente
ARP;
d) entregar o objeto solicitado no respectivo endereço do órgão participante da
presente ARP;
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente ARP;
f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos,
documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da
data da assinatura da presente ARP;
h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s)
e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução
das obrigações assumidas na presente ARP;
i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos
ao material entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública
de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLAUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de até 01 (um) ano, podendo o

Código
913703

Quant
50

913705
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913706

01

913707

03

913708

15

913709

01

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.
Razão Social: Comércio de Móveis, Eletrodomésticos e Informática Malheiro LTDA ME
CNPJ N° 40.761.843/0001-25
Endereço: Rua Tomas Antônio Gonzaga n° 276, Liberdade, Parnamirim/RN – CEP:
59.155-605
Contato: 84 3645-3657
Email: perfilcont@gmail.com
Nome do responsável pela empresa: Ivanaldo Severino Malheiro
Endereço do responsável pela empresa: Rua Tomas Antônio Gonzaga n° 276,
Liberdade, Parnamirim/RN – CEP: 59.155-605
Nº do CPF do responsável: 315.891.204-00
N° do RG do Responsável: 542.425
Estado Civil: Casado
Nacionalidade: Brasileiro
Profissão: Empresário

Planilha de descrição do Pregão Eletrônico nº. 020/2019-PMSGA
Descrição do Objeto Licitado com a respectiva marca
UND
Marca
Estante desmontável em aço com dobras duplas nas laterais
UND
ALFA MÓVEIS
e triplas nas forntais e posteriores, 04 colunas em perfil l de
0,30x0,30mm, 04 sapatas plásticas com capacidade de 30kg
por pratileira nas dimensões 2,00m de altura, 0,92m de
largura e 0,40m de profundidade.ou cantos vivos. fabricada
em chapas de aço contendo 4 colunas e 6 prateleiras fixadas,
na cor cinza
Mesas para escritório em L – MDF de 25mm, Dimensões
UND
MARTINU CCI
aproximadas de 1,70x1,50x0,75m, com 02, gavetas com
chave mesas, na cor cinza, com puxadores em padrão, com
montagem
Mesas para escritório retangular em MDF de 25mm,
UND
MARTINU CCI
Dimensões aproximadas de 1,60x0,75, x0,60m, com 02,
gavetas com chave mesas, na cor cinza, com puxadores
padrão, com montagem
Armário alto com duas portas medidas aproximadas: a:
UND
MARTINU CCI
1600mm / l: 900mm / p: 500mm. dividido internamente por
meio de 03 (três) prateleiras reguláveis;deverá ser composto
por: laterais, fundo, base, prateleiras e travessas em MDP,
revestidos nas duas faces por laminado melamínico de baixa
pressão;deverá possuir as seguintes peças metálicas:
dobradiças, fechadura, fixadores de prateleiras e puxadores;o
tampo deverá ser produzido em peça única em MDP,
revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa
pressão, com bordas em pvc ;o armário deve ter duas portas
de abrir, confeccionadas em mdp, com revestimento nas
duas faces em laminado melamínico de baixa pressão. com 6
(seis) dobradiças, sendo 3 (três) em cada porta; as laterais
internas deverão ter furações distanciadas, eixo a eixo, para
regulagem da fixação das prateleiras;deverão receber borda
de pvc com os seguintes componentes: laterais, prateleiras,
base e fundo colocadas a quente; a sapata niveladora de
altura deverá ser produzida em polipropileno injetado;as
dobradiças deverão ser produzidas em zamak (liga metálica)
com um ângulo de abertura de 180¨;os fixadores de
prateleiras deverão ser produzidos em zamak;o armário deve
ter fechadura com duas chaves, na cor cinza, com montagem
Cadeira ergonômica com tela: assento e encosto espaldar
UND
FRISOKA R
baixo com madeira de 12mm. espuma injetada de 4mm. no
assento, tela mesh no encosto, mecanismo: tipo BACK
SYSTEM EVOLUTION V, com 3 alavancas independentes
para regulagem de altura do assento
CADENCE
Ventilador, tipo coluna, potência motor mínima 120 w, tensão
UND
alimentação 110/ 220 v, características adicionais grade
removível, tipo hélice 03 pás, diâmetro 40 cm, cor
branca/preta, altura mínimo 1,20 e máximo 1,50 m, rotação
1.300 rpm

V. Unit. (R$)
251,00

450,00

369,00

726,00

482,50

211,00
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CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por órgão ou entidade da
Administração Pública do município de São Gonçalo do Amarante/RN, independente
da participação ou não da licitação, desde que autorizados pela Prefeitura Municipal de
São Gonçalo do Amarante e em comum acordo com a empresa registrada, conforme
estabelece o Art. 22, §§ 3º e 4º do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
Parágrafo único - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos itens,
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
5.2. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de
Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão
Eletrônico nº. 020/2019-PMSGA.
5.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço,
as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº. 020/2019PMSGA, 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 de nº. ****, Agência *****,
do Banco do Brasil, 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.
7.5.4.1.4. esteja em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência, anexo I
do Edital que rege este certame.
7.5.4.2. Definitivamente, no prazo de imediato até 10 (dez) dias, por servidor ou
comissão responsável, desde que:
7.5.4.2.1. a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante
vencedora;
7.5.4.2.2. o objeto esteja adequado para utilização.
7.5.4.3. O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado
após o recebimento definitivo.
7.5.4.4. Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Seção Judiciária poderá:
7.5.4.4.1 determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das

penalidades cabíveis, se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes;
7.5.4.4.2. rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se disser respeito à
especificação.
7.5.4.5. Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo
de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a
determinação exarada pela Administração.
7.6. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem
prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade
civil e criminal que seus atos ensejarem:
7.6.1. advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem
prejuízos a Administração;
7.6.2. multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total da ata de registro
referente ao fornecedor;
7.6.3.multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9%
(nove por cento) sobre o valor total da ata de registro referente ao fornecedor;
7.6.4. multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total da ata de registro
referente ao fornecedor;
7.6.5. suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput,
da Lei 10.520/2002.
7.6.6. A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
7.6.6.1. Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do
contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo
determinado nesta ARP.
7.6.6.2. Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições
previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da
Administração.
7.6.7. Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano
para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da
proporcionalidade.
7.6.8. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado
e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo
Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
7.6.9. As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com
a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
7.6.10. As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo
Administrativo a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão
assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
7.7. O Fornecedor terá seu registro cancelado:
7.7.1. Por iniciativa da Administração, quando:
7.7.1.1. não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da
presente ARP.
7.7.1.2. recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo
devidamente justificado e aceito pela Administração;
7.7.1.3. der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
7.7.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente
Registro de Preços;
7.7.1.5. não manutenção das condições de habilitação;
7.7.1.6. não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação;
7.7.1.7 em razões de interesse público, devidamente justificadas.
7.7.2. Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e
comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de
Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que
comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.
7.7.2.1. Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº.
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da
mesma lei, no que couber.
7.7.2.2. O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho
fundamentado do Prefeito Municipal.
CLAUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº.
8.666/93 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
8.2. Fica eleito o foro da Comarca de São Gonçalo do Amarante/RN, do Estado do Rio
Grande do Norte, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
8.3. Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e
achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es)
fornecedor(es).
São Gonçalo do Amarante/RN, 24 de Setembro de 2019.
Rita Aparecida de Medeiros
Controladora Geral
Contratante
Ivanaldo Severino Malheiro
Comércio de Móveis, Eletrodomésticos e Informática Malheiro LTDA ME
Contratado
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EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 1901314193.0616

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 1901310768.600

CONTRATANTE: Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Prefeitura Municipal,
CNPJ Nº 08.079.402/0001-35, CONTRATADA: Empresa COMÉRCIO DE MÓVEIS,
ELETRODOMÉSTICO E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA EPP – CNPJ nº
40.761.843/0001-25. DO OBJETO: aquisição de equipamento e material permanente,
objetivando equipar e instalar o Centro Especializado em Reabilitação – CER III do
município de São Gonçalo do Amarante/RN, com a finalidade de atender as
necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE SÃO
GONÇALO DO AMARANTE/RN. DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Fica estabelecido, pelo fornecimento o valor total de: R$ 2.400,00 (dois mil e
quatrocentos reais). Da seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 030 –
Fundo Municipal de Saúde - Programa de Trabalho 2.030 – Bloco de Financia. de
Média e alta Complexidade-MAC - Natureza da Despesa 44.90.52 – Equipamentos e
Material Permanente - Fonte de Recurso: 1214 – Transferências Fundo a Fundo dos
Recursos SUS, todos 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, prolongando-se até o dia 31 de dezembro de 2019.
São Gonçalo do Amarante/RN, 23 de setembro de 2019. JALMIR SIMÕES DA COSTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/Contratante e IVANALDO SEVERINO
MALHEIRO - p/Contratada.

CONTRATANTE: Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Prefeitura Municipal,
CNPJ Nº 08.079.402/0001-35, CONTRATADA: Comercial T & T Ltda-ME – CNPJ nº
05.009.904/0001-00. DO OBJETO: DO OBJETO: AQUISIÇÃO GRADUAL DE
MATERIAL DE EXPEDIENTE, com a finalidade de atender as necessidades da
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA da Prefeitura Municipal de São
Gonçalo do Amarante/RN. DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fica
estabelecido, pelo fornecimento o valor total de: R$ 1.048,50 (um mil, quarenta e oito
reais e cinquenta centavos). Da seguinte dotação orçamentária: UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA 10 – Secretaria M. de Infraestrutura PROGRAMA DE TRABALHO
2.051 – Manutenção das atividades da Secretaria NATUREZA DA DESPESA 33.90.30Material de Consumo FONTE DE RECURSO
1001 – Recursos Ordinários – todos
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 prazo até 31 de Dezembro de 2019. São Gonçalo do
Amarante/RN, 13 de setembro de 2019. Secretário Municipal de Infraestrutura – Márcio
José Almeida Barbosa p/ contratante e Comercial T & T Ltda - ME p/contratada.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 1901315151.0632

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 1901316514.634

CONTRATANTE: Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Prefeitura Municipal,
CNPJ Nº 08.079.402/0001-35, CONTRATADA: Empresa RDF DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – CNPJ nº 12.305.387/0001-73. DO OBJETO:
Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos para
abastecimento da Farmácia Básica do município de São Gonçalo do Amarante/RN,
com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da
Prefeitura de São Gonçalo do Amarante/RN. DO PREÇO E DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Fica estabelecido, pelo fornecimento o valor total de: R$
156.291,75 (cento e cinquenta e seis mil duzentos e noventa e um reais e setenta e
cinco centavos). Da seguinte dotação orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030
– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROJETO/ATIVIDADE: 2036 – BLOCO DE
ASSISTENCIA FARMACÊUTICA. NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.99.9 –
MEDICAMENTOS – FONTE: 1211/1214, todos 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, prolongando-se até
o dia 31 de dezembro de 2019. São Gonçalo do Amarante/RN, 25 de setembro de 2019.
JALMIR SIMÕES DA COSTA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/Contratante e
SILVANA CILENE DA SILVA - p/Contratada.

CONTRATANTE: Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Prefeitura Municipal,
CNPJ Nº 08.079.402/0001-35, CONTRATADA: Empresa COMÉRCIO DE MÓVEIS,
ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA ME, inscrita no CNPJ
sob o número 40.761.843/0001-25. DO OBJETO: aquisição de MATERIAL
PERMANENTE DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO de São
Gonçalo do Amarante/RN. DO PREÇO: Fica estabelecido, pelo fornecimento o valor
total de: R$ 23.445,50 (vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e
cinquenta centavos). Da seguinte dotação orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03 – Secretaria Municipal de Finanças - PROGRAMA DE TRABALHO 2.009 –
Manutenção da Secretaria de Finanças NATUREZA DA DESPESA 44.90.52 –
Equipamento e Material Permanente - FONTE DE RECURSO 1001. UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA 23 – Controladoria Geral do Munícipio - PROGRAMA DE
TRABALHO 2.009 – Manutenção da das Atividades da Controladoria Geral
NATUREZA DA DESPESA 44.90.52 – Equipamento e Material Permanente - FONTE
DE RECURSO 1001. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21 – Secretaria Municipal de
Licitações, Contratos, Compras e Convênios - PROGRAMA DE TRABALHO 2.228 –
Manutenção das Atividades da Secretaria NATUREZA DA DESPESA 44.90.52 –
Equipamento e Material Permanente - FONTE DE RECURSO 1001, todos 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 2019. São Gonçalo do Amarante/RN, 24 de
Setembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 1901315151.0633
CONTRATANTE: Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Prefeitura Municipal,
CNPJ Nº 08.079.402/0001-35, CONTRATADA: Empresa F WILTON CAVALCANTE
MONTEIRO EIRELI – CNPJ nº 07.055.280/0001-84. DO OBJETO: Contratação de
empresa especializada no fornecimento de medicamentos para abastecimento da
Farmácia Básica do município de São Gonçalo do Amarante/RN, com a finalidade de
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de São
Gonçalo do Amarante/RN. DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fica
estabelecido, pelo fornecimento o valor total de: R$ 369.516,00 (trezentos e sessenta e
nove mil quinhentos e dezesseis reais). Da seguinte dotação orçamentária: UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 030 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROJETO/ATIVIDADE:
2036 – BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA. NATUREZA DA DESPESA:
3.3.90.30.99.9 – MEDICAMENTOS – FONTE: 1211/1214, todos 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, prolongando-se até o dia 31 de dezembro de 2019. São Gonçalo do
Amarante/RN, 25 de setembro de 2019. JALMIR SIMÕES DA COSTA - SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE/Contratante e FRANCISCO WILTON CAVALCANTE
MONTEIRO - p/Contratada.
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 1901312740.519
Contratante: A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, através da
Secretaria Municipal de Saúde CNPJ nº 08.079.402/0001-35 e a Contratada a
Empresa R & N COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n.° 29.712.102/0001-11, DO
OBJETO: Aqusição de curativos especiais visando atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante, conforme condições e
exigências estabelecidas no Termo de Referência e Edital do Pregão de nº 049/2019.
DO PREÇO: Fica estabelecido, a que alude este CONTRATO, o valor total de R$
20.342,00 (vinte mil trezentos e quarente e dois reais). Na seguinte dotação
orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 030 – Fundo Municipal de Saúde –
PROGRAMA DE TRABALHO –2.028 – Bloco do Financ. Da atenção Básica – PAB;
NATUREZA DA DESPESA – 33.90.30 –Material de Consumo – FONTE DO RECURSO
– 1211/1214, previstos no Orçamento Geral do Município de São Gonçalo do
Amarante/RN. Da vigência: O contrato será firmado, a contar da data de sua assinatura
até 31/12/2019.
São Gonçalo do Amarante/RN, 06 de agosto de 2019
JALMIR SIMÕES DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE - P/ CONTRATANTE
R & N COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RAIANE DOS SANTOS TELES, P/ CONTRATADA

RITA APARECIDA DE MEDEIROS
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATANTE
IVANALDO SEVERINO MALHEIRO
COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA MALHEIRO
LTDA ME
CONTRATADA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 1901310299.650
Contratante: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN,
inscrito no CNPJ sob o número 08.079.402/0001-35, e a Contratada a empresa
MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o número
10.328.834/0001-84. DO OBJETO: O presente contrato tem como objeto a contratação
de empresa especializada no fornecimento de Alimentação Preparada, objetivando
atender as necessidades da Festa dos Mártires de Uruaçu no dia 03 de outubro do
corrente ano, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do
Município de São Gonçalo do Amarante. DO PREÇO: Fica estabelecido, a que alude
este CONTRATO, o valor total de R$ 12.438,04 (doze mil quatrocentos e trinta e oito
reais e quatro centavos), na seguinte dotação orçamentária: UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA 019 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Turismo – PROGRAMA DE TRABALHO 0.122 – Apoio ao Desenvolvimento do Turismo
Religioso e Cultural - NATUREZA DA DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo
NATUREZA DA DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros –PJ - FONTE DE
RECURSO 1001 – Recursos Ordinários, previstos no Orçamento Geral do Município
de São Gonçalo do Amarante/RN – Prefeitura Municipal. Da vigência: O contrato será
firmado, a contar da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2019 - São Gonçalo
do Amarante/RN, 30 de setembro de 2019. GETÚLIO HUGO MARINHO MACIEL SECRETÁRIO ADJUNTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO –
p/Contratante - MANOEL ANDRADE DE SOUZA JÚNIOR - MEIODIA REFEIÇÕES
INDUSTRIAIS LTDA p/Contratado
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