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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
ANO XVI
SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 25 DE JANEIRO DE 2022
Nº 017

EXECUTIVO/GABINETE
LEGISLATIVO/LICITAÇÃO
PORTARIA 32/2022, de 25 de janeiro de 2022.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E:
Art.1º. Exonerar, a pedido, o(s) titular(es) do(s) seguinte(s) cargo(s) de
provimento em comissão da Secretaria Municipal de Saúde:
CARGO
GERÊNCIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

NOME
ALINE PEREIRA DE ARAÚJO

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo
os seus efeitos a 01 de janeiro de 2022.
Art.3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, Gabinete do Prefeito, em 25
de janeiro de 2022.
PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

EXECUTIVO/ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 038/2022-SEMA, de 25 de Janeiro de 2022.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 2º e Parágrafos da Lei
Complementar nº 41/05. Publicação em Julho de 2005, em consonância com o que
consta no Processo nº 1147/2021-SEMA:
RESOLVE: Conceder a ANA KARLA DE SOUSA COSTA, Matrícula 9138,
Merendeira, do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, Licença Prêmio pelo período de
03 (três) meses, à partir de 01 de Fevereiro de 2022 à 01 de Maio de 2022, de acordo
com os requisitos acima citados, devendo retornar as suas funções em 02 de Maio de
2022.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXECUTIVO/LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N.° 002/2022
O pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN torna público,
que no próximo dia 07 de fevereiro de 2022, as 14h, fará licitação na modalidade
PREGÃO ELETRONICO do tipo “menor preço”, tendo como critério de julgamento o
menor preço por km rodado, visando a contratação de pessoas jurídica para a
prestação de serviços de transporte gratuito, aos professores do município, de São
Gonçalo do Amarante/RN, , conforme as condições estabelecidas neste Edital e seus
Anexos. Os interessados em obter o edital e seus anexos deverão consultar o site:
www.saogoncalo.rn.gov.br, na aba de Licitações.
São Gonçalo do Amarante/RN, 25 de janeiro de 2022.
Raimundo Nonato Dantas de Medeiros
Pregoeiro

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº
423/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN –
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO –
CNPJ Nº 08.079.402/0001-35.
CONTRATADA: CERTA – CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ:
08.210.031/0001-89. com endereço Av Romualdo Galvão, 2109, Sala 503 – Lagoa
Nova, Natal/RN – CEP 59.056-165.
OBJETO: O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a inserção do seguinte
detalhamento orçamentário vigente: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19020 –
PROGRAMA DE AÇÕES EXTRUTURANTES – PAES. PROJETO/ATIVIDADE 1.134 –
SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA. ELEMENTO DE DESPESA
44.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores. FONTE DE RECURSO 1754 –
Recursos de Operações de Crédito. O presente aditamento encontra embasamento
legal no art. 65, § 8.º da Lei Federal n.º 8.666/93 e na melhor forma do Direito
Administrativo
São Gonçalo do Amarante/RN, 25 de janeiro de 2022.
FRANCISCO VAGNER GUTEMBERG DE ARAÚJO
Secretário Municipal Adjunto de Desenvolvimento Econômico e Turismo
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO N.º 198/2021
LPI Nº 001/2020
CONTRATANTE: Município de São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio Grande do
Norte, CNPJ Nº 08.079.402/0001-35, através da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Turismo e Coordenadoria da Unidade Executora do
Programa - UEP,
CONTRATADA: Empresa CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ
nº 14.582.607/0001-31
OBJETO O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a inserção do seguinte
detalhamento orçamentário vigente: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19020 –
PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES – PAES. PROJETO/ATIVIDADE 1.131 –
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS. ELEMENTO DE
DESPESA 44.90.35 – Serviços de Consultoria. FONTE DE RECURSO 1754 –
Recursos de Operações de Crédito. FUNDAMENTO LEGAL: O presente aditamento
encontra embasamento legal no art. 65, § 8.º da Lei Federal n.º 8.666/93 c/c c/c II –
Condições Especiais do Contrato (CEC), 45.1, e na melhor forma do Direito
Administrativo. RATIFICAÇÃO: As demais Cláusulas ficam ratificadas integralmente.
São Gonçalo do Amarante/RN, 24 de janeiro de 2022.
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
FRANCISCO VAGNER GUTEMBERG DE ARAÚJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
CONTRATANTE
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ATA DE ANÁLISE
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2021
ATA DA SESSÃO DE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA DESTINADA A CREDENCIAMENTO E FUTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AO SUS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE RN.
Às 13 (treze) horas do dia 21 (vinte e um) de dezembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de
Licitações da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante-RN, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, devidamente autorizada pelo
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, através da Portaria nº 043/2021, para análise da documentação da CHAMADA PÚBLICA 009/2021, referente à
seleção e possível credenciamento e futura contratação de prestadores de serviços ao SUS, no âmbito do Município de São Gonçalo do Amarante RN, de
conformidade com os termos do Edital acima epigrafado. Registre-se que a convocação foi publicada no Jornal Oficial do Município de São Gonçalo do
Amarante/RN. Destaque-se, também, que o período para cadastramento dos possíveis prestadores ocorreu de 07/12/2021 até o dia 21/12/2021, de 08h as
12h, tendo apresentado a documentação no período acima mencionado e disposto no edital como também na publicação junto ao Jornal Oficial do
Município as licitantes: REP CLINICA ORTOPEDICA CNPJ Nº 15.216.217/0001-00; LIEGE BEZERRA DE MELO – ME, CNPJ Nº 00.849.958/0001-51;
CURATIVA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CNPJ Nº 20.918.749/0001-20; L REGO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – MATRIZ CNPJ Nº
10.516.241/0001-41; CLINICA SAÚDE DA FAMILIA EIRELI, CNPJ Nº 12.420.452/0001-56; SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL
LTDA CNPJ Nº 14.775.280/0001-14 o que após abertura dos referidos envelopes e iniciado a analise, às 15h compareceu a sala da CPL representante da
CLINICA SANTA MONICA LTDA CNPJ Nº 01.324.941/0001-43 para entrega do envelope contendo sua documentação a qual embora fora do horário
previsto no edital e na publicação este foi recebido e aberto com a observação citada.. Dando prosseguimento aos trabalhos foi proferida a análise dos
documentos apresentados o que ficou constatado que algumas licitantes deixaram de atender o exigido no edital, o que estamos encaminhando o presente
processo a Secretaria Municipal de Saúde para que esta se posicione a respeito do resultado.
São Gonçalo do Amarante, 22 de dezembro de 2021.
Raimundo Nonato Dantas de Medeiros
Presidente substituto da CPL/PMSGA
Marcos Antônio Campos
Membro da equipe de apoio
Flávia Thaís Protasio de Oliveira
Membro da equipe de apoio
ANEXO A ATA DE ANÁLISE CHAMADA PUBLICA Nº 009-2021

EMPRESAS

HABILITAÇÃO
JURÍDICA

REP CLINICA ORTOPEDICA
S/S

Atendeu parcialmente
documentação do
edital.

LIEGE BEZERRA DE MELO
– ME

Não Atendeu
documentação do
edital

CURATIVA SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Atendeu parcialmente
documentação do
edital.

L REGO SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA

Atendeu
documentação do
edital.

CLINICA SAUDE DA
FAMILIA EIRELI

Atendeu
documentação do
edital.

SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA E
AMBULATORIAL LTDA

Atendeu
documentação do
edital

CLINICA SANTA MONICA
LTDA

Atendeu parcialmente
o exigido no edital

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
REGULARIDADE
QUALIFICAÇÃO
FISCAL E
OBSERVAÇÕES
TÉCNICA (3)
TRABALHISTA
Atendeu
Deixou
de
apresentar
Atendeu
parcialmente
documentos autenticados, item
documentação do
documentação do 6.5 do edital
edital.
edital.
Atendeu
Não apresentou contrato social
Atendeu
parcialmente
da licitante como também
documentação do
documentação do documentos que a titularidade
edital.
edital.
da sócia
Deixou
de
apresentar
Atendeu
Atendeu
documentos autenticados, item
parcialmente
parcialmente
6.5 do edital
documentação do documentação do Deixou de atender o exigido no
edital.
edital.
item 6.2.2. alíneas “ e I”, “f”, “g”
e “h”
Atendeu
Atendeu
A licitante ofertou serviços de
documentação do documentação do
cardiologia
edital.
edital.
Atendeu
Deixou
de
apresentar
Atendeu
parcialmente
documentos autenticados, item
documentação do
documentação do 6.5 do edital
edital.
edital.
Atendeu
Atendeu
A licitante ofertou serviços para
documentação do documentação do todas as categorias descritas no
edital
edital.
termo de referencia
Deixou de apresentar as
Atendeu
Certidões exigidas no item 6.2.2
Atendeu
parcialmente
alíneas “f” e “h”
parcialmente o
documentação do Deixou
de
apresentar
exigido no edital
edital.
documentos autenticados, item
6.5 do edital

RESULTADO

NÃO
CREDENCIADA

NÃO
CREDENCIADA

NÃO
CREDENCIADA

CREDENCIADA

NÃO
CREDENCIADA

CREDENCIADA

NÃO
CREDENCIADA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2021.
O MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, com sede a Rua Alexandre Cavalcante, 3111 – Centro – CNPJ nº 08.079.402/0001-35 neste ato
representado pelo Secretário Municipal de Saúde o senhor JALMIR SIMÕES DA COSTA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 978.298
- SSP/RN, CPF n.º 626.282.594-00, residente e domiciliado à Rua São José de Mipibu, n.º 26, Conjunto Regomoleiro III, São Gonçalo do Amarante/RN,
Secretário Municipal do Saúde, nomeado por ato de Sua Excelência – o Prefeito Municipal (Portaria n.° 41/2021), considerando o julgamento da licitação
na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 003/2022, publicada no ...... de ...../...../2022.., processo administrativo n.º
9379/2021, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s)
e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
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DO OBJETO.
A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, para suprir as necessidades das Unidades de
Saúde deste município, através da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante/RN.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
T & T EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o número 05.009.904/0001-00, com sede na Rua General Osório, 200, Cidade Alta – Natal/RN/ TELEFONE: 84
3301-3425– EMAIL: comercial.trn@gmail.com, neste ato representada pelo seu sócio, o Sr. DENIS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, brasileiro, solteiro,
empresário, portador do CPF: 027.964.444-09 , residente e domiciliado em Rua do Melaço, 3212 - Nova Natal- Natal/RN.
Relação dos itens vencidos
Código
922353
922354
922355
922356
922357
922358

922359

922360

922361
922362
922363
922364
922365

922366

922367
922368
922369

Descrição
Bateria 9wolts de alta resistência formula sem mercúrio e cadmo, com
marca. Bateria 9wolts de alta resistência formula sem mercúrio e
cadmo, com marca.
Bateria de litio cr2032 cartela com 05 unidades, com marca. Bateria de
litio cr2032 cartela com 05 unidades, com marca.
Pen drive 64gb, com marca. Pen drive 64gb, com marca.
Pilha alcalina média, cartela com 02 unidades, com marca. Pilha
alcalina média, cartela com 02 unidades, com marca.
Pilha alcalina pequena aa, cartela 02 unidades, com marca. Pilha
alcalina pequena aa, cartela 02 unidades, com marca.
Pilha alcalina pequena aaa, cartela 02 unidades, com marca. Pilha
alcalina pequena aaa, cartela 02 unidades, com marca.
Papel carbono uma face, azul, medindo aproximadamente 22,0 cmx33,
0cm, validade de no mínimo 1 ano. C/ 100 folhas, com marca. Papel
carbono uma face, azul, medindo aproximadamente 22,0 cmx33, 0cm,
validade de no mínimo 1 ano. C/ 100 folhas, com marca.
Papel cartolina color set, gramatura no mínimo 150g/m2, diversas cores,
medindo aproximadamente 48,00 x 66,00 cm, com marca. Papel
cartolina color set, gramatura no mínimo 150g/m2, diversas cores,
medindo aproximadamente 48,00 x 66,00 cm, com marca.
Papel cartolina guache, gramatura no mínimo 180g/m2, medindo
aproximadamente 50,0 x 66,0 cm, diversas cores, com marca. Papel
cartolina guache, gramatura no mínimo 180g/m2, medindo
aproximadamente 50,0 x 66,0 cm, diversas cores, com marca.
Papel crepon, cores variadas. Papel crepon, cores variadas.
Papel madeira ouro, 66 x 96 mm, com marca. Papel madeira ouro, 66 x
96 mm, com marca.
Papel peso 40, 215 x 315. C/ 250 folhas, com marca. Papel peso 40,
215 x 315. C/ 250 folhas, com marca.
Papel peso 60, 215x315, com 250 folhas, com marca. Papel peso 60,
215x315, com 250 folhas, com marca.
Papel, formato a4, (210,0 x 297,0), gramatura de 75g/m², colorido,
apergaminhado, com embalagem em papel plastificado resistente a
umidade, com 500 folhas. Caixa com 10 resmas, com marca. Papel,
formato a4, (210,0 x 297,0), gramatura de 75g/m², colorido,
apergaminhado, com embalagem em papel plastificado resistente a
umidade, com 500 folhas. Caixa com 10 resmas, com marca.
Folhas de eva cores lisas 40cm x 48cm pct c/10 fls, com marca. Folhas
de eva cores lisas 40cm x 48cm pct c/10 fls, com marca.
Tnt com 1,40m de largura (cores variadas), metro, com marca. Tnt com
1,40m de largura (cores variadas), metro, com marca.
Saco dindin, medindo 6,0 x 23,0cm, pacote com 1.000 unidades, com
marca. Saco dindin, medindo 6,0 x 23,0cm, pacote com 1.000 unidades,
com marca.

Unid

Marca

Quant.

Preço

Total

Un

Elgin

2.000

12,50

25.000,00

Un

Elgin

5.000

1,55

7.750,00

Un

Multilaser

200

45,00

9.000,00

Un

Elgin

2.500

4,50

11.250,00

Un

Elgin

4.000

4,50

18.000,00

Un

Elgin

4.000

4,50

18.000,00

Cx

Cis

150

15,20

2.280,00

Un

Bag

3.500

0,60

2.100,00

Un

Bag

3.500

0,60

2.100,00

Un

Rsf

2.500

0,60

1.500,00

Un

Rsf

2.700

0,60

1.620,00

Rsm

Rsf

500

11,00

5.500,00

Rsm

Rsf

500

14,00

7.000,00

Cx

Report

800

165,00

132.000,00

Un

Evamax

8.000

1,10

8.800,00

M

Rt

30.000

1,20

36.000,00

Un

Bompack

8.000

9,50

76.000,00

Total
363.900,00
WALBER CESAR MELO DA ROCHA – ME, inscrito no CNPJ n° 13.920.428/0001-02, com sede na Rua Pitimbu, 764, Centro, Natal/RN, CEP: 59.025-620,
telefone: (84) 3112-3264, email: walbercesar2008@hotmail.com, neste ato representado por Walber Cesar Melo da Rocha, brasileiro, solteiro, empresário,
portador do RG n° 1660879 SSP/RN e CPF n° 010.452.564-38, residente e domiciliado na Rua Pitimbu, 766, Cidade Alta, Natal/RN - CEP: 59.025-620.
Código
922370
922371
922372
922373
922374

Descrição
Prendedor de papel - 25mm, cx com 12 unidades marca: papelfi, com
marca. Prendedor de papel - 25mm, cx com 12 unidades marca: papelfi,
com marca.
Prendedor de papel - 32mm, cx com 12 unidades, com marca. Prendedor
de papel - 32mm, cx com 12 unidades, com marca.
Prendedor de papel - 41mm, cx com 12 unidades, com marca. Prendedor
de papel - 41mm, cx com 12 unidades, com marca.
Prendedor de papel - 51mm, cx com 12 unidades, com marca. Prendedor
de papel - 51mm, cx com 12 unidades, com marca.
Recado adesivo 102 x 152 mm, com 100 folhas, com marca. Recado
adesivo 102 x 152 mm, com 100 folhas, com marca.

Unid

Marca

Quant.

Preço

Total

CX

Brw

250

7,46

1.865,00

CX

Brw

250

7,46

1.865,00

CX

Brw

250

8,85

2.212,50

CX

Brw

250

10,95

2.737,50

UN

Brw

2500

5,60

14.000,00
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922375
922376
922377

922378

922379
922380
922381

922382

922383

922384
922385

922386

922387
922388

922389

922390

922391

922392

922393
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Recado adesivo, 38 x 50 mm, com 100 folhas, com marca. Recado
adesivo, 38 x 50 mm, com 100 folhas, com marca.
Recado adesivo, 76 x 102 mm, com 100 folhas, com marca. Recado
adesivo, 76 x 102 mm, com 100 folhas, com marca.
Recado adesivo, 76 x 76 mm, com 100 folhas, com marca. Recado
adesivo, 76 x 76 mm, com 100 folhas, com marca.
Cx arquivo permanente (morto) em material plástico tipo poliondas cores
variadas, desmontável, medindo aproximadamente 36,5x25,0x13,0cm
com campo impresso para ano/mês/setor/validade e conteúdo, com furos
nas duas laterais e na tampa, com ma cx arquivo permanente (morto) em
material plástico tipo poliondas cores variadas, desmontável, medindo
aproximadamente 36,5x25,0x13,0cm com campo impresso para
ano/mês/setor/validade e conteúdo, com furos nas duas laterais e na
tampa, com ma
Elástico de borracha natural, de látex puro, nº 18, resistente, com 1k, com
marca. Elástico de borracha natural, de látex puro, nº 18, resistente, com
1k, com marca.
Envelope ofício, 200 x280 mm. Caixa com 100 unidades, com marca.
Envelope ofício, 200 x280 mm. Caixa com 100 unidades, com marca.
Envelope ofício, 229 x324 mm. Caixa com 100 unidades, com marca.
Envelope ofício, 229 x324 mm. Caixa com 100 unidades, com marca.
Pasta az, lombo estreito tamanho ofício, garras reforçadas em ferro
cromado ou galvanizadas. Corpo em papelão com espessura mínima de
03 mm, revestido com película plástica e visor de identificação. Validade i
pasta az, lombo estreito tamanho ofício, garras reforçadas em ferro
cromado ou galvanizadas. Corpo em papelão com espessura mínima de
03 mm, revestido com película plástica e visor de identificação. Validade i
Pasta em plástico, com grampo trilho plástico na parte interna, medindo
aproximadamente 23,0 x 34,0 cm, diversas cores, com marca. Pasta em
plástico, com grampo trilho plástico na parte interna, medindo
aproximadamente 23,0 x 34,0 cm, diversas cores, com marca.
Pasta plástica sanfonada com 12 repartições, com marca. Pasta plástica
sanfonada com 12 repartições, com marca.
Pasta plástica sanfonada com 32 repartições, com marca. Pasta plástica
sanfonada com 32 repartições, com marca.
Pasta suspensa marmorizada em papelão com ponteira plástica nas
extremidades, com um furo na capa, visor em material plástico
transparente, etiqueta de identificação, grampo trilho em material plástico
na contra capa, medind pasta suspensa marmorizada em papelão com
ponteira plástica nas extremidades, com um furo na capa, visor em
material plástico transparente, etiqueta de identificação, grampo trilho em
material plástico na contra capa, medind
Pasta tipo l , com marca. Pasta tipo l , com marca.
Percevejos latonados cx com 100 um, com marca. Percevejos latonados
cx com 100 um, com marca.
Perfurador médio, 2 furos, base de 15cm, capacidade de perfuração de
até 60 folhas de 75g/m² ou 6mm de abertura, ferro fundido, pintado, semi
profissional, com distância entre os furos de 8cm, distância de
profundidade do furo de 01cm, c perfurador médio, 2 furos, base de 15cm,
capacidade de perfuração de até 60 folhas de 75g/m² ou 6mm de
abertura, ferro fundido, pintado, semi profissional, com distância entre os
furos de 8cm, distância de profundidade do furo de 01cm, c
Perfurador, para papel, com porta resíduos em pvc na base, com
capacidade para perfurar até 20 folhas sulfite com 75g/m², de uma só vez,
com régua ajustadora de papel, com 1ano de garantia contra defeitos de
fabricação, com m perfurador, para papel, com porta resíduos em pvc na
base, com capacidade para perfurar até 20 folhas sulfite com 75g/m², de
uma só vez, com régua ajustadora de papel, com 1ano de garantia contra
defeitos de fabricação, com m
Pistola elétrica para aplicação de cola em bastão com diâmetro 1/2
polegada, 220 volts. Embalagem com dados de identificação do produto e
marca do fabricante. Pistola elétrica para aplicação de cola em bastão
com diâmetro 1/2 polegada, 220 volts. Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
Prancheta em eucatex fixador de papel em metal na parte superior,
medindo aproximadamente 33 x 23,5cm, com marca. Prancheta em
eucatex fixador de papel em metal na parte superior, medindo
aproximadamente 33 x 23,5cm, com marca.
Prancheta portátil, em acrílico, na cor fumê, medindo 23,5mm de largura x
340mm de comprimento, espessura 3mm, com prendedor em metal na
parte superior central, cantos arredondados, com marca. Prancheta
portátil, em acrílico, na cor fumê, medindo 23,5mm de largura x 340mm de
comprimento, espessura 3mm, com prendedor em metal na parte superior
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Brw

5500

1,98

10.890,00

UN

Brw

2500

3,67

9.175,00

UN

Brw

2500

2,74

6.850,00

UN

Alaplast

20000

4,18

83.600,00

UN

Premier

2000

8,86

17.720,00

CX

Scrypt

600

27,95

16.770,00

CX

Scrypt

1000

27,85

27.850,00

UN

Frama

2700

6,65

17.955,00

UN

Alaplast

4500

0,41

1.845,00

UN

Alaplast

200

8,20

1.640,00

UN

Acp

200

13,69

2.738,00

CX

Cartonorte

500

0,92

460,00

UN

Alaplast

2000

0,47

940,00

UN

Acc

500

2,60

1.300,00

UN

Gl

200

26,20

5.240,00

UN

Gl

200

8,00

1.600,00

UN

Cis

200

7,38

1.476,00

UN

Acp

600

1,97

1.182,00

UN

Menno

500

5,29

2.645,00
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central, cantos arredondados, com marca.
Quadro branco não magnético com suporte para apagador e caneta,
tamanho 150 x 120 cm, com marca. Quadro branco não magnético com
suporte para apagador e caneta, tamanho 150 x 120 cm, com marca.
Quadro de aviso em cortiça, (1,00 x 0,80), moldura aluminio, com marca.
Quadro de aviso em cortiça, (1,00 x 0,80), moldura aluminio, com marca.
Régua, em acrílico transparente, medindo 30 cm, detalhada em
centímetro e milímetro, com marca. Régua, em acrílico transparente,
medindo 30 cm, detalhada em centímetro e milímetro, com marca.
Régua, em acrílico transparente, medindo 40 cm detalhada em centímetro
e milímetro. Com marca. Régua, em acrílico transparente, medindo 40 cm
detalhada em centímetro e milímetro. Com marca.
Régua, em acrílico transparente, medindo 50 cm detalhada em centímetro
e milímetro, com marca. Régua, em acrílico transparente, medindo 50 cm
detalhada em centímetro e milímetro, com marca.
Tesoura de picotar em aço para trabalhos artísticos, 15 cm, com marca,
tesoura de picotar em aço para trabalhos artísticos, 15 cm, com marca,
Tesoura, com ponta, medindo aproximadamente 21,00 cm e com 8,5?.
Em liga de aço inoxidável, corte super afiado, cabo termoplástico de alta
resistência, com marca. Tesoura, com ponta, medindo aproximadamente
21,00 cm e com 8,5?. Em liga de aço inoxidável, corte super afiado, cabo
termoplástico de alta resistência, com marca.
Tinta, para reabastecer almofada para carimbo, nas cores azul ou preta ou
vermelha, tubo com no mínimo 40ml, prazo de validade de no mínimo 1
ano, com marca. Tinta, para reabastecer almofada para carimbo, nas
cores azul ou preta ou vermelha, tubo com no mínimo 40ml, prazo de
validade de no mínimo 1 ano, com marca.
Refil de cola quente - bastão de silicone grosso 11.3 mm, com marca.
Refil de cola quente - bastão de silicone grosso 11.3 mm, com marca.
Durex, transparente, medindo 45mmx50m, validade de no mínimo 01 ano,
com marca. Durex, transparente, medindo 45mmx50m, validade de no
mínimo 01 ano, com marca.
Caderno brochura ¼ formato de no mínimo 14,8 x 21,0cm, com folhas
internas em papel branco com no mínimo 50g/m², com margem e pauta,
capa dura em cores variadas, com no mínimo 96 folhas, com marca.
Caderno brochura ¼ formato de no mínimo 14,8 x 21,0cm, com folhas
internas em papel branco com no mínimo 50g/m², com margem e pauta,
capa dura em cores variadas, com no mínimo 96 folhas, com marca.
Giz de cera estaca azul turquesa 501 acrilex caixa com 12 unidades, com
marca. Giz de cera estaca azul turquesa 501 acrilex caixa com 12
unidades, com marca.
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Souza

50

36,49

1.824,50

UN

Souza

50

39,70

1.985,00

UN

Valew

500

0,62

310,00

UN

Valew

500

1,15

575,00

UN

Valew

300

2,00

600,00

UN

Mp

200

16,90

3.380,00

UN

Brw

200

7,38

1.476,00

UN

Radex

300

1,92

576,00

UN

Tekbond

10000

0,67

6.700,00

UN

Adelbras

3000

13,80

41.400,00

UN

Bag

1000

2,84

2.840,00

CX

Koala

100

1,67

167,00

Total
296.389,50
F F COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrito no CNPJ 28.910.694/0001-13, com sede em Vale do Jaguaribe – 150 – loja 5 – Nossa Senhora da
Apresentação, CEP 59.115270 – Natal/RN, email fabiofrancomoraisdeoliveira@gmail.com, neste ato representado por FABIO FRANCO MORAIS DE
OLIVEIRA, portador da carteira de identidade n° 218.31.28/RN, e do CPF 070.007.094-05, residente e domiciliado à Trav. Olinto e Silva, 28, Natal/RN,
CEP; 59.106-112.
Relação dos itens vencidos
Código

922312

922313

922314

922315

922316

Descrição
Unid
Alfinete para mapa, 35mm, cabeça de polietileno nas 4 cores básicas (verde,
vermelha, azul e amarela) e ponta em aço niquelado, embalagem com 50
unidades de uma única cor, com marca. Alfinete para mapa, 35mm, cabeça de CX
polietileno nas 4 cores básicas (verde, vermelha, azul e amarela) e ponta em aço
niquelado, embalagem com 50 unidades de uma única cor, com marca.
Almofada para carimbo, tintada, nas cores azuis ou pretas ou vermelhas, com
estojo em material plástico, nº 03, com marca. Almofada para carimbo, tintada,
UN
nas cores azuis ou pretas ou vermelhas, com estojo em material plástico, nº 03,
com marca.
Apagador para quadro branco, corpo em material plástico, com base em feltro,
medindo aproximadamente 15,0 x 6,0cm, com marca. Apagador para quadro
UN
branco, corpo em material plástico, com base em feltro, medindo
aproximadamente 15,0 x 6,0cm, com marca.
Apontador, para lápis com depósito em material plástico transparente em cores
variadas, com um furo, com lâmina de aço temperado, com marca. Apontador,
UN
para lápis com depósito em material plástico transparente em cores variadas, com
um furo, com lâmina de aço temperado, com marca.
Bandeja para documentos com duas divisões (dois andares) em acrílico, tamanho
ofício, armação em policarbonato, corpo em acrílico resistente na cor fumê,
podendo ser utilizado tanto aberto como fechado. Validade indeterminada bandeja
UN
para documentos com duas divisões (dois andares) em acrílico, tamanho ofício,
armação em policarbonato, corpo em acrílico resistente na cor fumê, podendo ser
utilizado tanto aberto como fechado. Validade indeterminada

Marca

Quant.

preço

Total

ACC

500

4,00

2.000,00

RADEX

200

3,90

780,00

RADEX

300

3,90

1.170,00

CIS

500

0,35

175,00

WALEU

200

24,90

4.980,00
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Bandeja para documentos com três divisões (três andares) em acrílico, tamanho
ofício, armação em policarbonato, corpo em acrílico resistente na cor fumê,
podendo ser utilizado tanto aberto como fechado. Validade indeterminada bandeja
para documentos com três divisões (três andares) em acrílico, tamanho ofício,
armação em policarbonato, corpo em acrílico resistente na cor fumê, podendo ser
utilizado tanto aberto como fechado. Validade indeterminada
Barbante 100% algodão cru nº 08 com fio trançado com 250g e aproximadamente
140m, com marca. Barbante 100% algodão cru nº 08 com fio trançado com 250g
e aproximadamente 140m, com marca.
Borracha ponteira branca, pote c/ 50 undidades, com marca. Borracha ponteira
branca, pote c/ 50 undidades, com marca.
Borracha, para escrita a máquina ou tinta, bicolor nas cores azul e vermelha,
composição básica, de borracha natural, cargas, óleo mineral, pigmento, abrasivo,
acelerador e essência, medindo aproximadamente 4,5 x borracha, para escrita a
máquina ou tinta, bicolor nas cores azul e vermelha, composição básica, de
borracha natural, cargas, óleo mineral, pigmento, abrasivo, acelerador e essência,
medindo aproximadamente 4,5 x
Caneta esferográfica, resina termoplástica, tinta à base de corantes orgânicos,
solventes, ponta de latão, esfera de tungstênio de 01 mm, corpo em poliestireno
resistente e totalmente transparente e com suspiro central, tampas fixadas caneta
esferográfica, resina termoplástica, tinta à base de corantes orgânicos, solventes,
ponta de latão, esfera de tungstênio de 01 mm, corpo em poliestireno resistente e
totalmente transparente e com suspiro central, tampas fixadas
Caneta marcadora de texto fluorescente, com ponta chanfrada com possibilidade
de traço de 4,00 mm nas cores verde, amarelo e rosa com tampa na mesma cor
da tinta, em embalagem plástica, com marca. Caneta marcadora de texto
fluorescente, com ponta chanfrada com possibilidade de traço de 4,00 mm nas
cores verde, amarelo e rosa com tampa na mesma cor da tinta, em embalagem
plástica, com marca.
Caneta marcadora para quadro branco, com tampa, corpo de resinas
termoplásticas, composição básica: tinta a base de pigmentos orgânicos e
solventes, nas cores vermelho, azul, verde e preto, com marca. Caneta
marcadora para quadro branco, com tampa, corpo de resinas termoplásticas,
composição básica: tinta a base de pigmentos orgânicos e solventes, nas cores
vermelho, azul, verde e preto, com marca.
Clip em aço niquelado nº 2/0, com 100 unidades fabricadas com arame de aço
com tratamento para antiferrugem com marca. Clip em aço niquelado nº 2/0, com
100 unidades fabricadas com arame de aço com tratamento para antiferrugem
com marca.
Clip em aço niquelado nº 4/0, com 100 unidades fabricadas com arame de aço
com tratamento para antiferrugem, com marca. Clip em aço niquelado nº 4/0, com
100 unidades fabricadas com arame de aço com tratamento para antiferrugem,
com marca.
Clip em aço niquelado nº 8/0 com 100 unidades fabricadas com arame de aço
com tratamento para antiferrugem, com marca clip em aço niquelado nº 8/0 com
100 unidades fabricadas com arame de aço com tratamento para antiferrugem,
com marca
Clip, em aço niquelado, n.º 6/0 com 50 unidades, fabricado com arame de aço
com tratamento antiferrugem, com marca. Clip, em aço niquelado, n.º 6/0 com 50
unidades, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, com marca.
Cola branca composição acetado de polivinila, embalagem com 90g,
aproximadamente, pastosa, impressão do crq do químico responsável e selo do
inmetro impresso na embalagem do produto, com marca. Cola branca
composição acetado de polivinila, embalagem com 90g, aproximadamente,
pastosa, impressão do crq do químico responsável e selo do inmetro impresso na
embalagem do produto, com marca.
Cola contato para eva, tubo com 75 gramas, com marca. Cola contato para eva,
tubo com 75 gramas, com marca.
Cola de secagem instantânea para uso em materiais porosos e não poroso tubo
com no mínimo 3 g, validade de no mínimo 01 ano, com marca. Cola de secagem
instantânea para uso em materiais porosos e não poroso tubo com no mínimo 3 g,
validade de no mínimo 01 ano, com marca.
Cola branca em bastão para uso de papeis, fotografias e tecidos, tubo com no
mínimo 08g, lavável, não tóxico, composição de produtos a base de polímeros e
glicerina ou éter de polylocosídeos, validade de no mínimo de 01 ano, com marca.
Cola branca em bastão para uso de papeis, fotografias e tecidos, tubo com no
mínimo 08g, lavável, não tóxico, composição de produtos a base de polímeros e
glicerina ou éter de polylocosídeos, validade de no mínimo de 01 ano, com marca.
Cola gliter, não atóxica para uso em papel, embalagem: frasco plástico com bico
economizador, com dados de identificação do produto, marca de fabricante, peso
liquido e prazo de validade, com marca. Cola gliter, não atóxica para uso em
papel, embalagem: frasco plástico com bico economizador, com dados de
identificação do produto, marca de fabricante, peso liquido e prazo de validade,

UN

WALEU

200

37,80

7.560,00

UN

EUROMA

250

4,90

1.225,00

UN

GOLLER

1.000

7,50

7.500,00

UN

GOLLER

1.000

0,45

450,00

CX

BRW

40

19,90

796,00

UN

ADECK

4.000

0,72

2.880,00

UN

MP

1.000

1,90

1.900,00

CX

ACC

600

1,38

828,00

CX

ACC

800

1,79

1.432,00

CX

ACC

800

2,70

2.160,00

CX

ACC

900

1,79

1.611,00

UN

KOALA

1.000

1,23

1.230,00

UN

EVAMAX

1.000

5,50

5.500,00

UN

TEKBOND

600

2,30

1.380,00

UN

RADEX

800

1,35

1.080,00

UN

BAMBINI

600

1,49

894,00
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com marca.
Cola, para isopor, líquida, frasco com no mínimo 90g lavável, não tóxica,
composição básica de acetato de polivinila, validade de no mínimo 01 ano, com
marca. Cola, para isopor, líquida, frasco com no mínimo 90g lavável, não tóxica,
composição básica de acetato de polivinila, validade de no mínimo 01 ano, com
marca.
Conjunto 3 em 1 (kit porta lápis, clips e cartão de lembrete) em aço tipo chapa
expandida, nas cores preta ou prata, com as seguintes dimensões 28,5 x 9 x 10
cm. Peso aproximado: 365g. Validade indeterminada, com marca conjunto 3 em 1
(kit porta lápis, clips e cartão de lembrete) em aço tipo chapa expandida, nas
cores preta ou prata, com as seguintes dimensões 28,5 x 9 x 10 cm. Peso
aproximado: 365g. Validade indeterminada, com marca
Estilete, corpo em material plástico, medindo aproximadamente 13 cm, com
lâmina larga e afiada, removível, com marca. Estilete, corpo em material plástico,
medindo aproximadamente 13 cm, com lâmina larga e afiada, removível, com
marca.
Estilete, corpo em material plástico, medindo aproximadamente 15 cm, com
lâmina larga e afiada, removível, com marca. Estilete, corpo em material plástico,
medindo aproximadamente 15 cm, com lâmina larga e afiada, removível, com
marca.
Estilete, corpo em material plástico, medindo aproximadamente 18 cm, com
lâmina larga e afiada, removível, com marca. Estilete, corpo em material plástico,
medindo aproximadamente 18 cm, com lâmina larga e afiada, removível, com
marca.
Extrator de grampo niquelado, tipo espátula, em aço inoxidável ou metal cromado,
medindo 15 cm, para extração de grampos 26/6 e 26/8, com marca. Extrator de
grampo niquelado, tipo espátula, em aço inoxidável ou metal cromado, medindo
15 cm, para extração de grampos 26/6 e 26/8, com marca.
Fita crepe, rolo com aproximadamente 38 mm x 50 m, composição: papel crepado
tratado e adesivo à base de resina de borracha, validade de no mínimo 01 ano,
com marca. Fita crepe, rolo com aproximadamente 38 mm x 50 m, composição:
papel crepado tratado e adesivo à base de resina de borracha, validade de no
mínimo 01 ano, com marca.
Fita pvc, medindo aproximadamente 48,0mm x 50,0m, transparente, com validade
de no mínimo 01 ano, com marca. Fita pvc, medindo aproximadamente 48,0mm x
50,0m, transparente, com validade de no mínimo 01 ano, com marca.
Folha de isopor com 5 mm, com marca. Folha de isopor com 5 mm, com marca.
Giz de cera, ponta grande, cx com 12 unidades marca, com marca. Giz de cera,
ponta grande, cx com 12 unidades marca, com marca.
Grampeador com base em plástico reforçado e canaleta em aço oxidado negro.
Cabo em aço pintado e revestido com manipulo protetor em borracha. Grampeia
até 100 folhas, com um mínimo de esforço, utilizando grampos 23/08 (até 50 fo
grampeador com base em plástico reforçado e canaleta em aço oxidado negro.
Cabo em aço pintado e revestido com manipulo protetor em borracha. Grampeia
até 100 folhas, com um mínimo de esforço, utilizando grampos 23/08 (até 50 fo
Grampeador, grande, de mesa, de metal, para uso de grampo 26/6, com
capacidade para grampear até 60 folhas de papel de 75 g/m², de uma só vez,
garantia contra defeito de fabricação de no mínimo um ano, com marca.
Grampeador, grande, de mesa, de metal, para uso de grampo 26/6, com
capacidade para grampear até 60 folhas de papel de 75 g/m², de uma só vez,
garantia contra defeito de fabricação de no mínimo um ano, com marca.
Grampeador, semi industrial todo em aço, com regulador para grampo 9/8 até
9/14, base revestida de pvc, com capacidade para grampear até 130 folhas de
papel de 75 g/m², de uma só vez, garantia contra defeito de fabricação de no m
grampeador, semi industrial todo em aço, com regulador para grampo 9/8 até
9/14, base revestida de pvc, com capacidade para grampear até 130 folhas de
papel de 75 g/m², de uma só vez, garantia contra defeito de fabricação de no m
Grampo 23/10, tipo cobreado para grampeador sime industrial, fabricado com
arame de aço com tratamento antiferrugem, com 5000 unidades, com marca.
Grampo 23/10, tipo cobreado para grampeador sime industrial, fabricado com
arame de aço com tratamento antiferrugem, com 5000 unidades, com marca.
Grampo 23/13, tipo cobreado para grampeador semi industrial, fabricado com
arame de aço com tratamento antiferrugem, com 5000 unidades, com marca.
Grampo 23/13, tipo cobreado para grampeador semi industrial, fabricado com
arame de aço com tratamento antiferrugem, com 5000 unidades, com marca.
Grampo 26/6, tipo cobreado para grampeador, fabricado com arame de aço com
tratamento antiferrugem, com 5000 unidades, com marca. Grampo 26/6, tipo
cobreado para grampeador, fabricado com arame de aço com tratamento
antiferrugem, com 5000 unidades, com marca.
Lápis de grafite preto n.º 02 corpo de madeira maciça, roliço, apontado, medindo
no mínimo 17,5 cm, com marca. Lápis de grafite preto n.º 02 corpo de madeira
maciça, roliço, apontado, medindo no mínimo 17,5 cm, com marca.
Livro de ata, com margem, capa de papelão 1000g/m², folha interna de papel
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BAMBINI

600

1,90

1.140,00

UN

BAMBINI

400

9,90

3.960,00

UN

MP

200

1,30

260,00

UN

MP

200

1,50

300,00

UN

MP

200

2,00

400,00

UN

MP

500

1,50

750,00

UN

ADELBRAS

800

3,50

2.800,00

UN

ADELBRAS

1.200

2,30

2.760,00

UN

FRICALOR

800

1,50

1.200,00

UN

BAMBINI

400

2,41

964,00

UN

GL

150

22,00

3.300,00

UN

GL

350

30,90

10.815,00

UN

GL

150

50,00

7.500,00

CX

ACC

350

13,00

4.550,00

CX

ACC

350

13,00

4.550,00

CX

ACC

1.000

5,50

5.500,00

UN

ADECK

3.000

0,35

1.050,00

UN

GRAFSET

600

9,50

5.700,00
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branco, apergaminhado com no mínimo 56g/m², com 100 folhas numeradas e
pautadas, medindo aproximadamente 220,0 x 320 livro de ata, com margem, capa
de papelão 1000g/m², folha interna de papel branco, apergaminhado com no
mínimo 56g/m², com 100 folhas numeradas e pautadas, medindo
aproximadamente 220,0 x 320
Livro de ata, com margem, capa de papelão 1000g/m², folha interna de papel
branco, apergaminhado com no mínimo 56g/m², com 200 folhas numeradas e
pautadas, medindo aproximadamente 220,0 x 320 livro de ata, com margem, capa
de papelão 1000g/m², folha interna de papel branco, apergaminhado com no
mínimo 56g/m², com 200 folhas numeradas e pautadas, medindo
aproximadamente 220,0 x 320
Livro protocolo, de correspondência, capa em papelão 705g/m² folhas internas de
papel branco apergaminhado de no mínimo 63g/m², impressão em off set, com no
mínimo 100 folhas, formato de aproximadamente 153,0 x 216,0mm livro protocolo,
de correspondência, capa em papelão 705g/m² folhas internas de papel branco
apergaminhado de no mínimo 63g/m², impressão em off set, com no mínimo 100
folhas, formato de aproximadamente 153,0 x 216,0mm

UN

GRAFSET

600

14,90

8.940,00

UN

GRAFSET

600

5,50

3.300,00

Total
117.270,00
DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.
VALIDADE DA ATA.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
REVISÃO E CANCELAMENTO.
A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto
registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es)
para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:
Descumprir as condições da ata de registro de preços;
Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU
FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:
Por razão de interesse público; ou
A pedido do fornecedor.
DAS PENALIDADES.
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º,
inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no
qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade
de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
CONDIÇÕES GERAIS.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor
registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do
licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas
partes.
São Gonçalo do Amarante/RN, 24 de janeiro de 2022
JALMIR SIMÕES DA COSTA
Representante legal do órgão gerenciador
T & T EIRELI ME
representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
WALBER CESAR MELO DA ROCHA – ME
representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
F F COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
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EXECUTIVO/CONVÊNIO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.º 405/2018
CONTRATANTE: Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Secretaria Municipal
de Trabalho, Assistência Social e Cidadania, CNPJ (MF) n.º 08.079.402/0001-35.
CONTRATADA: Redivan Severina Sena de Oliveira, CPF n.º 611.474.517-53, com
endereço residencial na Rua Rio Tatuapé, nº 73, Emaus, Parnamirim/RN.
OBJETO: O presente termo tem como objeto a modificação unilateral do Contrato
Administrativo visando alteração do disposto na Cláusula 4ª, passando a vigorar com a
seguinte dotação orçamentária para o corrente exercício:
Unidade Orçamentária: 40 – Fundo Municipal de Assistência Social;
Projeto/Atividade: 2.066 – Serviços da Proteção Social Básica;
Elemento de Despesa: 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – PF;
Fonte de Recurso: 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos;
Fonte de Recurso: 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS.
MODALIDADE LICITATÓRIA: Dispensa de Licitação de nº 032/2018 (PROCESSO
ORIGINAL/PMSGA/RN n.º 1808310016).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, §8º, da Lei Federal nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 24 de Janeiro de 2022.
SIGNATÁRIOS: Emília Caroline Maia de Medeiros – CONTRATANTE, e Redivan
Severina Sena de Oliveira – CONTRATADA.
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE FOMENTO N.º 001/2017
CONTRATANTE: Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Secretaria Municipal
de Trabalho, Assistência Social e Cidadania, CNPJ (MF) n.º 08.079.402/0001-35.
CONTRATADA: Comunidade Terapêutica Renovando Vidas, inscrita no CNPJ sob o nº
17.442.207/0001-19, com sede à Rua Projetada, S/N, Jardim Petrópolis – São Gonçalo
do Amarante/RN, representada neste ato pelo Sr.° Ronaldo Adriano Dantas, brasileiro,
casado, portador da cédula de identidade n° 001.177.297 – SSP/RN e inscrito no CPF
sob o n° 481.740.844-87.
OBJETO: O presente termo tem como objeto a modificação unilateral do Termo de
Fomento visando alteração do disposto na Cláusula 3ª, passando a vigorar com a
seguinte dotação orçamentária para o corrente exercício:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social
E Cidadania;
PROJETO/ATIVIDADE 2.005 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho,
Assistência Social e Cidadania;
ELEMENTO DE DESPESA 33.50.43 – Subvenções Sociais;
FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – Fundo Municipal de Assistência Social;
ROJETO/ATIVIDADE 2.066 – Serviços da Proteção Social Básica;
ELEMENTO DE DESPESA 33.50.43 – Subvenções Sociais;
FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos.
MODALIDADE LICITATÓRIA: Termo de Fomento N° 001/2017 (PROCESSO
ORIGINAL/PMSGA/RN n.º 1706200012).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, §8º, da Lei Federal nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 24 de Janeiro de 2022.
SIGNATÁRIOS: Emília Caroline Maia de Medeiros – CONTRATANTE, e Comunidade
Terapêutica Renovando Vidas – CONTRATADA.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE FOMENTO N.º 002/2019
CONTRATANTE: Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Secretaria Municipal
de Trabalho, Assistência Social e Cidadania, CNPJ (MF) n.º 08.079.402/0001-35.
CONTRATADA: Espaço Sócio Cultural Galeria Biombo Das Artes, inscrita CNPJ n°
28.516.264/0001-11, com sede na Rua Alexandre Cavalcante, Centro, São Gonçalo do
Amarante/RN, neste ato representada por Josélia Maria Campos Bezerra, brasileira,
casada, portador da Cédula de Identidade n.º 626.686-1 – SSP/RN e do CPF n.º
025.447.604-0.
OBJETO: O presente termo tem como objeto a modificação unilateral do Termo de
Fomento visando alteração do disposto na Cláusula 3ª, passando a vigorar com a
seguinte dotação orçamentária para o corrente exercício:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – Fundo Municipal de Assistência Social;
ROJETO/ATIVIDADE 2.066 – Serviços da Proteção Social Básica;
ELEMENTO DE DESPESA 33.50.43 – Subvenções Sociais;
FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos.
MODALIDADE LICITATÓRIA: Termo de Fomento N° 002/2019 (PROCESSO
ORIGINAL/PMSGA/RN n.º 1901317612).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, §8º, da Lei Federal nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 24 de Janeiro de 2022.
SIGNATÁRIOS: Emília Caroline Maia de Medeiros – CONTRATANTE, e Espaço Sócio
Cultural Galeria Biombo Das Artes – CONTRATADA.

IPREV
PORTARIA N.º 0005, de 25 de janeiro de 2022.
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE - IPREV, no uso de suas atribuições legais
conferidas pelo artigo 8º, incisos XXVIII e XXX, da Lei Municipal nº 1.381, de 30 de
agosto de 2013, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 017/2022
– IPREV,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER à servidora ELIANE MARJORIE GOMES GUEDES,
matrícula nº 0017, ocupante do cargo em comissão de Assessora Previdenciária do
Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante - IPREV, férias
regulamentares, referente ao aquisitivo 2020-2021, com gozo fracionado, sendo o
primeiro no período com início em 02 de fevereiro de 2022 e fim em 11 de fevereiro de
2022, devendo retornar às atividades normais em 14 de fevereiro de 2022 e o saldo a
ser definido de acordo com a conveniência e oportunidade para a Administração.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Gonçalo do Amarante-RN, 25 de janeiro de 2022.
ELAINE CRISTINA SOUZA DE ARAÚJO
Presidente do IPREV

SAAE
PORTARIA Nº 010/2022/SAAE/SGA de 25 de janeiro de 2022.
Designa interino para a Coordenadoria da Divisão de
Fiscalização de Comunidades Rurais
A DIRETORA 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 1.479 de 17 de abril de 2015, que
fixa a Estrutura Administrativa do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto-SAAE/SGA.
Considerando o afastamento das funções do Coordenador da Divisão de
Fiscalização de Comunidade Rurais
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor Antonio Pereira da Silva – matrícula nº 009,
para responder interinamente pela Coordenadoria da Divisão de Fiscalização de
Comunidades Rurais do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto – SAAE de São Gonçalo
do Amarante/RN, no período de 24 de janeiro de 2022 a 19 de março de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos ao dia 24 de janeiro de 2022.
São Gonçalo do Amarante/RN, 25 de janeiro de 2022.
Talita Karolina Silva Dantas
Diretora Presidente

