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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO ERALDO DANIEL DE PAIVA
ANO XVI
SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 08 DE JULHO DE 2022
Nº 124

LEGISLATIVO/LICITAÇÃO
EXECUTIVO/GABINETE
*PORTARIA 676/2022, de 6 de julho de 2022.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município, e considerando
as disposições das Leis 1.381/13 e 1629/17, que reorganizam a administração do
Regime Próprio de Previdência Social do Município,
R E S O L V E:
Art. 1º. Nomear o(s) titular(es) do(s) seguinte(s) cargo(s) de provimento
em comissão do Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do AmaranteIPREV:

CARGO
ASSISTENTE TÉCNICO OPERACIONAL

NOME
WALLECE MACHADO DO NASCIMENTO

Art. 2º. 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 6
de julho de 2022.
ERALDO DANIEL DE PAIVA
Prefeito Municipal
*Republicação por incorreção
*PORTARIA 678/2022, de 7 de julho de 2022.
Autoriza renovação de cessão de servidor ao Tribunal de Justiça/RN.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO os termos do Termo de Cooperação Técnica 34/2020,
assim como a solicitação encartada no Ofício 483/2022-GP, do Gabinete da
Presidência do TJ/RN, e no Ofício 157-2022 – GJ/DF, da Direção do Fórum desta
Comarca,
R E S O L V E:
Art. 1º. Autorizar a renovação da cessão do servidor JOSÉ ANTÃO DO
NASCIMENTO FILHO, matrícula 11.317, cargo Agente Administrativo, integrante do
quadro de pessoal deste Ente Municipal, para continuar à disposição do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, exercendo suas funções junto à 3ª Vara da
Comarca de São Gonçalo do Amarante/RN, com ônus para este Ente cedente, pelo
prazo de 2 (dois) anos.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
a partir de 19 de agosto de 2022.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, Gabinete do Prefeito, em 7
de julho de 2022.
ERALDO DANIEL DE PAIVA
Prefeito Municipal
*Republicação por incorreção

PORTARIA 680/2022, de 8 de julho de 2022.
Designa secretária municipal interina à Secretaria Municipal
do Idoso e da Pessoa com Deficiência.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município, e considerando
as disposições da Lei Complementar 69/2015,
R E S O L V E:
Art. 1º. Designar a Secretária Municipal de Trabalho, Assistência Social e
Cidadania, a senhora FRANCISCA HEIDE BEZERRA DA COSTA, para responder
interina e cumulativamente pela Secretaria Municipal do Idoso e da Pessoa com
Deficiência.
Art. 2º. Pela acumulação de cargos não há direito à secretária designada
de acréscimo à sua remuneração.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, Gabinete do Prefeito, em 8
de julho de 2022.
ERALDO DANIEL DE PAIVA
Prefeito Municipal
PORTARIA 681/2022, de 8 de julho de 2022.
Designa Diretor Presidente interino ao Departamento
Municipal de Trânsito - DEMUTRAN.
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. Designar o Secretário Municipal Extraordinário GUSTAVO
HENRIQUE DE MEDEIROS PAIVA para responder interina e cumulativamente pelo
Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN.
Art. 2º. Pela acumulação de cargos não há direito ao secretário designado
de acréscimo à sua remuneração.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, Gabinete do Prefeito, em 8
de julho de 2022.
ERALDO DANIEL DE PAIVA
Prefeito Municipal
PORTARIA 682/2022, de 8 de julho de 2022.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município, e considerando
as disposições da Lei Complementar 69/2015,
R E S O L V E:
Art. 1º. Exonerar o(s) titular(es) do(s) seguinte(s) cargo(s) de provimento
em comissão da Secretaria Municipal de Saúde:
CARGO
SUPERVISOR TERRITORIAL
ASSISTENTE TÉCNICO OPERACIONAL

NOME
HADNA DAYANE ENEAS DA CUNHA
MAX MILLER DE ALMEIDA MORAIS

Art. 2º. 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 8
de julho de 2022.
ERALDO DANIEL DE PAIVA
Prefeito Municipal
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PORTARIA 683/2022, de 8 de julho de 2022.

PORTARIA 687/2022, de 8 de julho de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município, e considerando
as disposições da Lei Complementar 69/2015,
R E S O L V E:
Art. 1º. Exonerar o(s) titular(es) do(s) seguinte(s) cargo(s) de provimento
em comissão da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo:

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município, e considerando
as disposições da Lei Complementar 69/2015,
R E S O L V E:
Art. 1º. Exonerar o(s) titular(es) do(s) seguinte(s) cargo(s) de provimento
em comissão da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos:

CARGO
COORDENADORIA DE PROJETOS E POLÍTICAS PÚBLICAS

NOME
ISABELLE CRISTINA CUNHA DE BARROS

Art. 2º. 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 8
de julho de 2022.
ERALDO DANIEL DE PAIVA
Prefeito Municipal

CARGO
ASSISTENTE TÉCNICO OPERACIONAL
ASSISTENTE TÉCNICO OPERACIONAL

NOME
CRISTIANE DE SOUZA BEZERRA
ANGÉLICA DA SILVA SOARES

Art. 2º. 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 8
de julho de 2022.
ERALDO DANIEL DE PAIVA
Prefeito Municipal

PORTARIA 684/2022, de 8 de julho de 2022.
PORTARIA 688/2022, de 8 de julho de 2022.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município, e considerando
as disposições da Lei Complementar 69/2015,
R E S O L V E:
Art. 1º. Exonerar o(s) titular(es) do(s) seguinte(s) cargo(s) de provimento
em comissão da Secretaria Municipal de Licitação, Contratos, Compras e Convênios:

CARGO
COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO DE CONTRATOS

NOME
CARLA VIRGÍNIA GOMES PRAÇA DE ARAÚJO

Art. 2º. 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 8
de julho de 2022.
ERALDO DANIEL DE PAIVA
Prefeito Municipal
PORTARIA 685/2022, de 8 de julho de 2022.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município, e considerando
as disposições da Lei Complementar 69/2015,
R E S O L V E:
Art. 1º. Exonerar o(s) titular(es) do(s) seguinte(s) cargo(s) de provimento
em comissão da Secretaria Municipal de Educação:

CARGO
VICE-DIRETOR DE ESCOLA I

NOME
EDILMA GOMES PEDROSA DO NASCIMENTO

Art. 2º. 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 8
de julho de 2022.
ERALDO DANIEL DE PAIVA
Prefeito Municipal
PORTARIA 686/2022, de 8 de julho de 2022.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município, e considerando
as disposições da Lei Complementar 69/2015,
R E S O L V E:
Art. 1º. Exonerar o(s) titular(es) do(s) seguinte(s) cargo(s) de provimento
em comissão do Gabinete do Prefeito:

CARGO
ASSESSORIA JURÍDICA II

NOME
LUZIA LUZINEIDE SARAIVA DA SILVA ALMEIDA

Art. 2º. 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 8
de julho de 2022.
ERALDO DANIEL DE PAIVA
Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município, e considerando
as disposições da Lei Complementar 69/2015,
R E S O L V E:
Art. 1º. Exonerar o(s) titular(es) do(s) seguinte(s) cargo(s) de provimento
em comissão da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Cidadania:

CARGO
COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
ASSISTENTE TÉCNICO OPERACIONAL

NOME
MARIA DE FÁTIMA SILVA DA COSTA
EDNA MARIA DE MELO

Art. 2º. 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 8
de julho de 2022.
ERALDO DANIEL DE PAIVA
Prefeito Municipal

LEGISLATIVO/LICITAÇÃO
EXECUTIVO/LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 030/2022
O Pregoeiro da PMSGA/RN, torna público, que no próximo dia 22 de julho de 2022, a
partir das 08h:01m, fará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo
“menor preço”, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR ITEM
visando Registro de preços com a contratação de empresa especializada em
fornecimento de material de consumo médico hospitalar, para suprir as necessidades
das Unidades Básicas de Saúde deste município, através da Secretaria Municipal de
Saúde de São Gonçalo do Amarante/RNN, conforme as especificações constantes no
Termo de Referência, Anexo I do Edital de convocação. Os interessados em obter o
edital e seus anexos deverão consultar o site: www.portaldecompraspublicas.com.br.
São Gonçalo do Amarante/RN, 08 de julho de 2022.
Raimundo Nonato Dantas de Medeiros
Pregoeiro/PMSGA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N. º Nº 007/2022
O Presidente da CPL/PMSGA, torna público, que no próximo dia 26 de julho de 2022,
às 09:00 horas, fará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo “menor
preço”, objetivando a contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia
para executar obra civis de reforma da cobertura do Ginásio Poliesportivo Manoel
Targino Filho - Bairro Jardim Lola – São Gonçalo do Amarante/RN O edital e seus
anexos encontram-se disponíveis no site:
https://licitacao.saogoncalo.rn.gov.br/category/tomada-de-preco/ ,
São Gonçalo do Amarante/RN, 08 de julho de 2022,
João Maria Pereira De Oliveira Soares
Presidente da CPL/PMSGA/RN
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022.
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 Chefe de Gabinete ABEL SOARES FERREIRA, brasileiro, solteiro, portador
da Carteira da Identidade n.º 540.278, expedida pela SSP/RN e do CPF n.º 37927736434, residente e domiciliado à Rua
Santa Barbara, 708 – Loteamento Santa Terezinha III, São Gonçalo do Amarante/RN , considerando o julgamento da licitação
na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 027/2022, publicada no ...... de
...../...../2022.., processo administrativo n.º 3544/2022, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcança da(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 outubro de2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO.
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO para aquisição futura de MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO,
LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, com a finalidade de atender as necessidades do Gabinete Civil da Prefeitura é demais
Secretárias Municipais da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, conforme descrição no Termo de
Referência, anexo I do edital de Pregão nº 023/2022 que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
WB COMRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ 07.018.761/00001-10, com sede Rua Capitão Dobico, n° 2425, Lagoa Nova, Natal/RN,
CEP: 59063-340, neste ato representado por THIAGO BRAGA WANDERLEY, brasileiro, empresário, portador do RG 02228039657
DETRAN/RN, CPF n° 049.665.734-83, residente e domiciliado a Rua Pe João Damasceno, n° 1924, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59075760,
telefone (84) 98708-7662.
Relação dos itens vencidos
Código
Descrição
UNID
Marca
QUANT. Preço
Total
Copo descartável, 150ml em poliestireno não toxico, não
reciclado, na cor branca, embalagem com 100 unidades,
CRISTAL
927997 original do fabricante, data de fabricação e de validade, com
PCT
10.000
4,50
45.000,00
COPO
informações do fabricante e composição estampados na
embalagem.
Copo descartável, 200ml em poliestireno não toxico, não
reciclado, na cor branca, embalagem com 100 unidades,
CRISTAL
927998 original do fabricante, data de fabricação e de validade, com
PCT
10.000
5,50
55.000,00
COPO
informações do fabricante e composição estampados na
embalagem.
Copo descartável, 300ml em poliestireno não toxico, não
reciclado, na cor branca, embalagem com 100 unidades,
CRISTAL
927999 original do fabricante, data de fabricação e de validade, com
PCT
3.000
7,50
22.500,00
COPO
informações do fabricante e composição estampados na
embalagem.
Copo descartável, 50ml em poliestireno não toxico, não
reciclado, na cor branca, embalagem com 100 unidades,
CRISTAL
928000 original do fabricante, data de fabricação e de validade, com
PCT
5.000
2,48
12.400,00
COPO
informações do fabricante e composição estampados na
embalagem.
Avental em napa, medindo 1,20 x 0,70m, cor branca ou creme,
928016 com alças e tiras para suspensão no pescoço e ajuste na
UN
USIPLAST
300
11,50
3.450,00
cintura, com especificação na embalagem do fabricante.
Avental em plástico - pvc, medindo 1,20 x 0,70m, impermeável,
na cor branca, com alças e tiras para suspensão no pescoço e
928017
UN
PLASNEW
300
9,50
2.850,00
ajuste na cintura, soldada eletronicamente , com especificação
na embalagem do fabricante.
Bacia plástica, capacidade para 10 lts, resistente, com selo
928018
UN MERCONPLAS
400
13,60
5.440,00
contendo a composição e informações fixado na peça.
Bacia plástica, capacidade para 20 lts, resistente, com selo
928019
UN
PLASNEW
400
19,99
7.996,00
contendo a composição e informações fixado na peça.
Bacia plástica, capacidade para 50 lts, resistente, com selo
928020
UN MERCONPLAS
400
34,95
13.980,00
contendo a composição e informações fixado na peça.
Balde plástico - com espremedor de limpeza, capacidade para
12 lts, vem com um prático espremedor, ideal para tira o
928021
UN
ALKLIN
400
34,00
13.600,00
excesso de água e manter as mãos secas. É feito em
polipropileno, material resistente.
Balde plástico - com espremedor de limpeza, capacidade para
18 lts, vem com um prático espremedor, ideal para tira o
928022
UN
SANREMO
400
40,00
16.000,00
excesso de água e manter as mãos secas. É feito em
polipropileno, material resistente.
Balde plástico - com tampa, capacidade para 100 lts, em
928023 material plástico resistente, com selo contendo a composição e UN TOP PLAST
300
116,00 34.800,00
informações fixado na peça.
Balde plástico - com tampa, capacidade para 40 lts, em
928024
UN TOP PLAST
400
35,00
14.000,00
material plástico resistente, com selo contendo a composição e
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informações fixado na peça.
Balde plástico - com tampa, capacidade para 60 lts, em
928025 material plástico resistente, com selo contendo a composição e
informações fixado na peça.
Balde plástico - resistente, com alça de metal, com capacidade
928026 mínima para 10 litros, com selo contendo a composição e
informações do fabricante fixado na peça.
Balde plástico - resistente, com alça de metal, com capacidade
928027 mínima para 20 litros, com selo contendo a composição e
informações do fabricante fixado na peça.
Balde plástico - resistente, com alça de metal, com capacidade
928028 mínima para 40 litros, com selo contendo a composição e
informações do fabricante fixado na peça.
Bandeja plástica - redonda, cor branca/preta, medido 40 x 35 x
2,5 cm, plástico atóxico de ágil higienização, embalagem com
928029
01 unidades, original do fabricante, com informações do
fabricante e composição estampados na embalagem.
Bandeja plástica - retangular, cor branca/preta, medido 52 x 37
x 4 cm, plástico atóxico de ágil higienização, embalagem com
928030
01 unidades, original do fabricante, com informações do
fabricante e composição estampados na embalagem.
Papel higiênico - macio, cor branca, sem perfume, picotado e
gofrado ou texturizado, 100% fibra celulósicas, folha simples,
928089 com 10cm x 30m, contém: 04 rolos de 30mts cada - total
120mts, data de fabricação e de validade e informações do
fabricante estampa
Flanela para limpeza - 100% algodão, cor laranja/vermelha,
aproximadamente 40cm x 60 cm, com costuras nas laterais,
928090 alta absorção de umidade, acondicionada em embalagem
plástica, original do fabricante, com informações e composição
do fabricante estampad
Pano de prato - 100% algodão, alta absorção de umidade, com
estampa, medindo aproximadamente 40 cm x 68 cm, com
928091
informações do fabricante e composição estampados no corpo
da peça.
Pano multiuso - limpeza em geral, com textura que possui
furinhos e agente antibacteriano que impede a proliferação de
928092
germes e bactérias no pano, impedindo que eles possam
passar para superfícies, contém: 05 unidades de 60cm x 33cm.
Pano para chão - tipo saco alvejado, cor branca, 100%
algodão, medindo aproximadamente 46cm x 70 cm, com
928093
informações do fabricante e composição estampados no corpo
da peça.
Papel alumínio - medindo 45cm x 7,5m rolo, material de folha
928094 em alumínio, ideal para uso doméstico em conservação de
alimentos. Embalagem unitária.
Papel filme - pvc/transparente, medindo 28cm x 30m rolo,
928095 material plástico, ideal para uso em cozinhas como embalar
alimentos. Embalagem unitária.
Papel toalha - cozinha/multiuso, cor branca, contém: 02 rolos
com 60 fts duplas cada - total 120 fts, medindo 19cm x 22cm,
928096
100% fibra celulósicas, data de fabricação e de validade e
informações do fabricante estampados ne embalagem.
Papel toalha - inter folha/multiuso, cor branca, contém: 04 ou
05 maços de inter folhas - total de 1000 fts, medindo 20cm x
928097 20,5cm cada, folha simples de alta qualidade, folhas
intercaladas com 02 dobras, macias e absorvente, 100% fibra
celulósicas, data

UN

TOP PLAST

400

35,00

14.000,00

UN

IGUAL

1.000

7,15

7.150,00

UN

IGUAL

1.000

16,00

16.000,00

UN

IGUAL

600

22,00

13.200,00

UN

SUPERCRON

150

8,50

1.275,00

UN

SANREMO

150

9,45

1.417,50

PCT

NOVO

25.000

1,95

48.750,00

UN

RAINHA DO
VALE

1.000

2,40

2.400,00

UN SANTOS REIS

4.000

2,95

11.800,00

PCT

ALKLIN

3.000

4,00

12.000,00

UN

ALKLIN

5.000

2,29

11.450,00

UN

WYDA

3.000

6,40

19.200,00

UN

LUSAFILM

3.000

3,75

11.250,00

PCT

ABSOLUTO

1.000

3,99

3.990,00

PCT

ECOPEL

20.000

4,50

90.000,00

Total 510.898,50
COMERCIAL 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.
Código
Descrição
UNID
Marca
QUANT. Preço
Total
Água sanitária, embalagem com 1 lt, com no mínimo 2% de
teor de cloro ativo, tampa lacrada, com registro do ministério
927969 da saúde, químico responsável, data de fabricação e de
LT
TOP CLEAR
40.000
1,75
70.000,00
validade, indicações e precauções de uso, composição e
informações do fabricante
Água sanitária, embalagem com 5 lt, com no mínimo 2% de
927970
UN TOP CLEAR
2.000
9,00
18.000,00
teor de cloro ativo, tampa lacrada, com registro do ministério
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927971

927972

927973

927974

927975

927976

927977

927978

927979

927980

927981

927982

927983

927984
927985

da saúde, químico responsável, data de fabricação e de
validade, indicações e precauções de uso, composição e
informações do fabricante
Amaciante de roupa - embalagem com 1 lt, fragrância
perfumada, tampa lacrada, com registro do ministério da
saúde, data de fabricação e de validade, indicações e
precauções de uso, composição e informações do fabricante
estampados na embalagem.
Aromatizante de ambiente - aerossol 360ml, fragrância
perfume, embalagem original do fabricante, com registro no
ministério da saúde, químico responsável, data de fabricação
e de validade, composição e informações do fabricante
estampada na embalagem.
Cera líquida - uso doméstico, auto brilho, incolor, embalagem
com 750ml, com registro do ministério da saúde, químico
responsável, data de fabricação e de validade, indicações e
precauções de uso, composição e informações do fabricante
estampados na embal
Cera líquida - uso doméstico, auto brilho, vermelho,
embalagem com 750ml, com registro do ministério da saúde,
químico responsável, data de fabricação e de validade,
indicações e precauções de uso, composição e informações
do fabricante estampados na emba
Desinfetante uso ambiental - 1 lt, germicida e bactericida,
versões citrus e lavanda, original do fabricante, com registro
do ministério da saúde, químico responsável, data de
fabricação e de validade, composição e in formações do
fabricante estampados na
Desinfetante uso ambiental - 5 lt, germicida e bactericida,
versões citrus e lavanda, original do fabricante, com registro
do ministério da saúde, químico responsável, data de
fabricação e de validade, composição e informações do
fabricante estampados na
Desodorizante sanitário - com gancho plástico e uma pedra
sanitária pesando 35g, fragrâncias pinho, floral, lavanda e
tutti frutti, bacteriostático, com registro no ministério da
saúde, químico responsável, data de fabricação e de
validade, composição e
Detergente líquido - alumínio, embalagem com 500ml,
fragrâncias: neutro, aromas variados, biodegradável, com
registro do ministério da saúde, químico responsável,
indicação de uso, composição, data de fabricação e de
validade e informações do fabricante
Detergente líquido - lava-louças, embalagem com 500ml,
fragrâncias: neutro, aromas variados, biodegradável, com
registro do ministério da saúde, químico responsável,
indicação de uso, composição, data de fabricação e de
validade e informações do fabricant
Kit para mop - esfregão com espremedor, refil, suporte,
haste: conjunto balde espremedor 30 litros: kit composto de
01 balde espremedor doblo 30l (divisão de água limpa e suja)
na cor amarela 01 haste amércia com refil mop., data de
fabricação e de valid
Limpa piso - uso geral, embalagem com 1 lt, original do
fabricante, com registro do ministério da saúde, químico
responsável, indicação de uso, composição, data de
fabricação e de validade e informações do fabricante
estampados na embalagem.
Limpa piso - uso geral, embalagem com 500ml, original do
fabricante, com registro do ministério da saúde, químico
responsável, indicação de uso, composição, data de
fabricação e de validade e informações do fabricante
estampados na embalagem.
Limpa vidros e acrílicos - líquido, embalagem com 500ml,
original do fabricante, com registro do ministério da saúde,
químico responsável, indicação de uso, composição, data de
fabricação e de validade e informações do fabricante
estampados na embalagem.
Limpador de multiuso - líquido, embalagem com 500ml,
indicado para limpeza de cozinha, banheiros, pias, azulejos,
plásticos e esmaltados, fogões e superfícies laváveis.
Lustra móveis - brilho móveis, embalagem com 500ml,

LT

TOP CLEAR

1.000

2,98

2.980,00

FR

SECCAR

6.000

9,50

57.000,00

FR

STARLUX

4.000

4,85

19.400,00

FR

STARLUX

1.000

6,40

6.400,00

LT

TOP CLEAR

10.000

2,75

27.500,00

UN

TOP CLEAR

2.000

12,20

24.400,00

UN

ADIFLOR

5.000

0,97

4.850,00

FR

MARILUX

1.000

1,85

1.850,00

FR

TOP CLEAR

10.000

1,76

17.600,00

UN

NOBRE

500

109,00

54.500,00

LT

STARLUX

10.000

4,00

40.000,00

FR

STARLUX

20.000

2,40

48.000,00

FR

MARILUX

5.000

7,50

37.500,00

FR

MARILUX

3.000

3,00

9.000,00

FR

YPE

2.000

5,50

11.000,00
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927986

927987

927988

927989

927990

927991

927992

927993

927994

927995

927996

928069

928070

928071

928072
928073
928074
928075
928076

fragrância de lavanda, com registro do ministério da saúde,
químico responsável, indicação de uso, composição, data de
fabricação e de validade e informações do fabricante
estampados na embalagem.
Óleo para móveis, embalagem com 100 ml, original do
fabricante, data de fabricação e de validade, com
informações do fabricante e composição estampados na
embalagem.
Ácido muriático, embalagem com 1 lt, com registro do
ministério da saúde, químico responsável, data de fabricação
e de validade, indicações e precauções de uso, composição
e informações do fabricante estampados na embalagem.
Álcool 46° - liquido, embalagem com 1 lt. Desinfetante para
uso em ambiente doméstico com 99,9% das bactérias por até
6 horas, com validade mínima de 36 meses.
Álcool 70% - gel, embalagem com 1 lt. Desinfetante para
mãos - com secagem rápida. Composição: aloe vera e
esferas de vitamina e, com validade mínima de 36 meses.
Álcool 70% - gel, embalagem com 500ml (com válvula pump).
Desinfetante para mãos - com secagem rápida. Composição:
aloe vera e esferas de vitamina e, com validade mínima de
36 meses.
Álcool 70% - liquido, embalagem com 1 lt. Desinfetante para
superfícies fixas e artigos não críticos. Composição: álcool
etílico hidratado e água, com validade mínima de 36 meses.
Álcool 70% - liquido, embalagem com 500ml (com
pulverizador). Desinfetante para superfícies fixas e artigos
não críticos. Composição: álcool etílico hidratado e água,
com validade mínima de 36 meses.
Inseticida aerossol - mata baratas e formigas, para uso
doméstico, 360ml. Fórmula: á base de água que oferece
proteção e não prejudica a saúde da família.
Limpa piso - cerâmica/porcelanato, embalagem com 750ml,
fragrância de lavanda, com registro do ministério da saúde,
químico responsável, indicação de uso, composição, data de
fabricação e de validade e informações do fabricante
estampados na embalagem.
Querosene, 1000 ml, embalagem original do fabricante, com
registro do ministério da saúde, químico responsável,
indicação de uso, composição, data de fabricação e de
validade e informações do fabricante estampados na
embalagem.
Soda cáustica, embalagem com 300 ml, acondicionado em
embalagem original do fabricante, com registro no ministério
da saúde, data de fabricante, com registro no ministério da
saúde, data de fabricação e de validade, informações do
fabricante e composição
Garrafa térmica - 1,8lts, para café, com bomba de pressão,
material em inox super-resistente e ampola de vidro, ideal
para manter a temperatura do cafezinho quentes, cor
preto/inox. Embalagem unitária.
Garrafa térmica - 1lts, para café, com bomba de pressão,
material em polipropileno super-resistente e ampola de vidro,
ideal para manter a temperatura do cafezinho quentes, cor
preto e vermelho. Embalagem unitária.
Garrafa térmica - 5lts, água/suco, material em polipropileno
super-resistente, ideal para uso térmico como líquidos
quentes ou frios, conservar até 6 horas o liquido, cor azul e
vermelho. Embalagem unitária.
Lixeira inox - com tampa e pedal, capacidade para 10 ou 12
lts, uso de escritório, em material em aço inoxidável, com
balde plástico interno removível e resistente, cor aço inox.
Lixeira metálica - telada, capacidade para 10 lts, uso de
escritório, em material aramado resistente, cor preta.
Lixeira plástico - telada, capacidade para 10 lts, uso de
banheiro, em material plástico resistente, cor preta, branco
ou cinza.
Pá para lixo - com aparador em metálica 20 x 5cm e cabo em
aproximadamente 60 cm, com informações do fabricante.
Pá para lixo - com aparador em plástico 25 x 22cm e com
cabo longo aproximadamente 90 cm, com informações do

FR

YPE

600

4,95

2.970,00

LT

LIMPA FACIL

800

5,50

4.400,00

LT

TOP CLEAR

3.000

3,99

11.970,00

LT

PLUS ERVAS

7.000

7,50

52.500,00

FR

PLUS ERVAS

3.500

4,79

16.765,00

LT

TOP CLEAR

7.000

5,50

38.500,00

FR

TOP CLEAR

3.500

3,99

13.965,00

FR

SBP

1.000

6,50

6.500,00

FR

STARLUX

10.000

6,50

65.000,00

UN

APACHE

300

9,99

2.997,00

UN

LIMPA FÁCIL

600

8,50

5.100,00

UN

MOR

300

115,00

34.500,00

UN

MOR

300

33,00

9.900,00

UN

MOR

400

39,89

15.956,00

UN

BRINOX

100

74,00

7.400,00

UN

BRINOX

100

28,30

2.830,00

1.000

4,45

4.450,00

UN MERCOMPLAS
UN

ESPERANÇA

500

5,95

2.975,00

UN

ESPERANÇA

1.000

6,79

6.790,00
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928077

928078

928079

928080

928081

928082

928083

928084

928085

928086

928087

928088

fabricante.
Rodo para pia - com uma lamina em borracha reforçada,
macia, fixada na parte inferior da base, cabo plástico,
medindo aprox. 20cm, com informações do fabricante e
composição estampados no corpo da peça.
Rodo para piso - corpo de madeira, com 1 lâmina em
borracha reforçada, macia, fixada na parte inferior da base,
medindo aprox. 30cm, cabo em madeira medindo
aproximadamente 1,50 m, com informações do fabricante e
composição estampados no corpo da pe ça.
Rodo para piso - corpo de madeira, com 1 lâmina em
borracha reforçada, macia, fixada na parte inferior da base,
medindo aprox. 40cm, cabo em madeira medindo
aproximadamente 1,50 m, com informações do fabricante e
composição estampados no corpo da peça.
Rodo para piso - corpo de madeira, com 1 lâmina em
borracha reforçada, macia, fixada na parte inferior da base,
medindo aprox. 60cm, cabo em madeira medindo
aproximadamente 1,50 m, com informações do fabricante e
composição estampados no corpo da peça.
Vassoura - vaso sanitária, estrutura de plástico, 20cm
comprimento, com cerdas de nylon, e cabo de plástico, com
informações do fabricante e composição estampados no
corpo da embalagem.
Vassoura - piaçava n° 05, forma leque, corpo de madeira
revestido de lata, cabo em madeira 1,20m, com informações
do fabricante e composição estampados no co rpo da peça.
Vassoura - piaçava n° 10, forma leque, corpo de madeira
revestido de lata, cabo em madeira 1,20m, com informações
do fabricante e composição estampados no corpo da peça.
Vassoura de pêlo - estrutura plástica, 30 cm comprimento,
pêlo sintético e cerdas macias, cabo em aço 1,40m, com
informações do fabricante e composição estampados no
corpo da peça.
Vassoura ecológica - garrafa pet, cedas finas medindo 16 x
5cm, para limpeza de ambiente interno e externo, cabo de
madeira 1,20m, com informações do fabricante e composição
estampados no corpo da peça.
Vassoura em nylon - estrutura plástica, 30 cm comprimento,
cabo em aço 1,40m, com informações do fabricante e
composição estampados no corpo da peça.
Vassourão de pêlo - estrutura plástica, 40 cm comprimento,
pêlo sintético e cerdas macias, cabo em aço 1,40m, com
informações do fabricante e composição estampados no
corpo da peça.
Vassourão em nylon - estrutura plástica, 40 cm comprimento,
cabo em madeira 1,40m, com informações do fabricante e
composição estampados no corpo da peça.

UN

ESPERANÇA

500

3,90

1.950,00

UN

ESPERANÇA

1.000

6,25

6.250,00

UN

ESPERANÇA

1.000

8,25

8.250,00

UN

ESPERANÇA

1.000

13,45

13.450,00

UN

ESPERANÇA

1.000

5,75

5.750,00

UN

ESPERANÇA

2.000

5,99

11.980,00

UN

ESPERANÇA

4.000

9,80

39.200,00

UN

ESPERANÇA

3.000

9,85

29.550,00

UN

ESPERANÇA

2.000

10,79

21.580,00

UN

ESPERANÇA

3.000

10,70

32.100,00

UN

ESPERANÇA

3.000

15,25

45.750,00

UN

ESPERANÇA

1.000

15,25

15.250,00

Total
986.508,00
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.
Relação dos itens vencidos
Código
Descrição
UNID
Marca
QUANT.
Preço
Total
Colher descartável - refeição, cor branca/transparente,
embalagem com 50 unidades, medindo aprox. 15cm,
928001
PCT
ULTRA
2.000
2,91
5.820,00
contendo a composição e informações do fabricante fixado
na embalagem.
Colher descartável - refeição, cor branca/transparente,
embalagem com 50 unidades, medindo aprox. 18cm,
928002
PCT
ULTRA
2.000
3,75
7.500,00
contendo a composição e informações do fabricante fixado
na embalagem.
Colher descartável - sobremesa, cor branca/transparente,
embalagem com 50 unidades, medindo aprox. 12cm,
928003
PCT
ULTRA
1.000
2,17
2.170,00
contendo a composição e informações do fabricante fixado
na embalagem.
Faca descartável - refeição, cor branca/transparente,
embalagem com 50 unidades, medindo aprox. 15cm,
928004
PCT
ULTRA
2.000
3,39
6.780,00
contendo a composição e informações do fabricante fixado
na embalagem.
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928005

928006

928007

928008

928009

928010

928011

928012

928013

928014

928015

928031

928032

928033

928034

928035

928036

928037

Faca descartável - refeição, cor branca/transparente,
embalagem com 50 unidades, medindo aprox. 18cm,
contendo a composição e informações do fabricante fixado
na embalagem.
Faca descartável - sobremesa, cor branca/transparente,
embalagem com 50 unidades, medindo aprox. 12cm,
contendo a composição e informações do fabricante fixado
na embalagem.
Garfo descartável - refeição, cor branca/transparente,
embalagem com 50 unidades, medindo aprox. 15cm,
contendo a composição e informações do fabricante fixado
na embalagem.
Garfo descartável - refeição, cor branca/transparente,
embalagem com 50 unidades, medindo aprox. 18cm,
contendo a composição e informações do fabricante fixado
na embalagem.
Garfo descartável - sobremesa, cor branca/transparente,
embalagem com 50 unidades, medindo aprox. 12cm,
contendo a composição e informações do fabricante fixado
na embalagem.
Guardanapo de papel - descartável, contém: 50 unidades
por embalagem - medindo aproximadamente 22cm x 24cm,
extra branco e ultra macio, 100% fibras naturais,
acondicionado em embalagem plástico transparente, original
do fabricante, com informações do fabr
Prato descartável cumbuca - redondo fundo, com 15 cm,
poliestireno não tóxico, , embalagem com 10 unidades, não
reciclado, original do fabricante, com informações do
fabricante e composição estampados na embalagem.
Prato descartável cumbuca - redondo fundo, com 21 cm,
poliestireno não tóxico, , embalagem com 10 unidades, não
reciclado, original do fabricante, com informações do
fabricante e composição estampados na embalagem.
Prato descartável refeição- redondo raso, com 18 cm,
poliestireno não tóxico, , embalagem com 10 unidades, não
reciclado, original do fabricante, com informações do
fabricante e composição estampados na embalagem.
Prato descartável refeição- redondo raso, com 21 cm,
poliestireno não tóxico, , embalagem com 10 unidades, não
reciclado, original do fabricante, com informações do
fabricante e composição estampados na embalagem.
Prato descartável sobremesa - redondo raso, com 15 cm,
poliestireno não tóxico, , embalagem com 10 unidades, não
reciclado, original do fabricante, com informações do
fabricante e composição estampados na embalagem.
Baraticida em gel - mata baratas e formigas, para uso
doméstico. Fórmula: sulfluramida 1% p/p, atrativo, solvente,
emulsificante, veículos e agente aversivo. Embalado em
seringa plástica contendo 10g.
Creolina - desinfetante, embalagem com 500ml, original do
fabricante, com registro do ministério da saúde, químico
responsável, data de fabricação e de validade, indicações e
precauções de uso, composição e informações do fabricante
estampados na embalage
Desentupidor - uso pia, corpo de borracha, cabo de plástico
de 20 cm, com informações do fabricante e composição
estampados no corpo da embalagem.
Desentupidor - uso sanitário, corpo de borracha, cabo de
madeira de 50 cm, com informações do fabricante e
composição estampados no corpo da embalagem.
Filtro de papel - nº 103, tipo coador de café, material de
papel (único com micro furos), cor branco, ideal para fazer o
cafezinho. Embalagem com 30 unidade/pct.
Fósforo tradicional - uso doméstico, contem: 01 embalagem
com 10 caixas de fósforos (em cada caixa tem 40 palitos),
área de discagem rápida, original do fabricante com data de
validade, composição e informações do fabricante
estampada na embalagem.
Naftalina - em bala, embalagem com 50g, original do
fabricante, com informações do fabricante, validade e
composição estampados na embalagem.

PCT

ULTRA

2.000

2,89

5.780,00

PCT

ULTRA

1.000

2,89

2.890,00

PCT

ULTRA

2.000

2,89

5.780,00

PCT

ULTRA

2.000

2,75

5.500,00

PCT

RESERVA

1.000

1,04

1.040,00

PCT

ULTRA

6.000

1,58

9.480,00

PCT

ULTRA

5.000

1,47

7.350,00

PCT

ULTRA

5.000

1,81

9.050,00

PCT

ULTRA

10.000

1,78

17.800,00

PCT

ULTRA

10.000

1,63

16.300,00

PCT

ULTRA

5.000

1,59

7.950,00

UN

FORTH

200

5,58

1.116,00

FR

UFE

1.000

7,00

7.000,00

UN

POTIGUAR

200

10,00

2.000,00

UN

POTIGUAR

300

17,50

5.250,00

PCT

TRES
CORAÇÕES

2.500

8,00

20.000,00

PCT

BILLA

2.500

17,00

42.500,00

PCT

NAFTAL

2.000

5,80

11.600,00
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Polidor de alumínio, embalagem com 500 ml, com
928038 informações do fabricante e composição estampados no
corpo da embalagem.
Prendedor de roupas - plástico, 12 unidades, material e
mola em arame reforçado, aproximadamente 7 cm, com
928039
informações do fabricante e composição estampados no
corpo da embalagem.
Ratoeira adesiva - uso doméstico composto por cola não
toxica, medidas da folha: 37cm x 26cm, caixa com 20
928040
unidades, com informações do fabricante e composição
estampados no corpo da peça.
Suporte filtro de papel - nº 103, tipo cone para coador de
928041 café, material plástico em polipropileno, ideal para fazer o
cafezinho. Embalagem unitária.
Touca descartável - tnt polipropileno, cor branca, sanfonada
928042 e com elástico, tamanho único., embalagem com 100
unidade, com informações do fabricante na embalagem.
Saco plástico - transparente, capacidade para 3kg (23cm x
35cm), uma bobinas com 500 unidades, original do
928098 fabricante, indicação de uso, composição, data de
fabricação e de validade e informações do fabricante
estampados na embalagem, com marca.
Saco plástico para lixo - capacidade para 100 litros, cor
preto ou azul, em polietileno reforçado, enformado
928099 lateralmente e com costura eletrônica no fundo, embalagem
com 100 unidades, original do fabricante, indicação de uso,
composição, data de fabricaç
Saco plástico para lixo - capacidade para 20 litros, cor preto
ou azul, em polietileno reforçado, enformado lateralmente e
928100 com costura eletrônica no fundo, embalagem com 100
unidades, original do fabricante, indicação de uso,
composição, data de fabricaçã
Saco plástico para lixo - capacidade para 200 litros, cor
preto ou azul, em polietileno reforçado, enformado
928101 lateralmente e com costura eletrônica no fundo, embalagem
com 100 unidades, original do fabricante, indicação de uso,
composição, data de fabricaç
Saco plástico para lixo - capacidade para 40 litros, cor preto
ou azul, em polietileno reforçado, enformado lateralmente e
928102 com costura eletrônica no fundo, embalagem com 100
unidades, original do fabricante, indicação de uso,
composição, data de fabricaçã
Saco plástico para lixo - capacidade para 60 litros, cor preto
ou azul, em polietileno reforçado, enformado lateralmente e
928103 com costura eletrônica no fundo, embalagem com 100
unidades, original do fabricante, indicação de uso,
composição, data de fabricaçã

UN

LIMPA FACIL

600

2,60

1.560,00

PCT ASA BRANCA

200

4,65

930,00

CX

KELLMAT

100

12,00

1.200,00

UN

TERMOLAR

150

9,30

1.395,00

PCT

TALGE

1.000

14,99

14.990,00

PCT

BOMPACK

500

18,99

9.495,00

PCT

DONAPACK

6.000

23,35

140.100,00

PCT

DONAPACK

10.000

5,99

59.900,00

PCT

DONAPACK

6.000

27,99

167.940,00

PCT

DONAPACK

10.000

7,99

79.900,00

PCT

DONAPACK

10.000

8,49

84.900,00

Total
762.966,00
DAM COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número
37.242.969/0001-89, com sede na Rua Pedro Americo, 147, Jardins, São Gonçalo do Amarante/RN – CEP: 59.293-036, telefone: (84) 991041089/ (84) 98896-4180 – Email: damcomercio@gmail.com, neste ato representado pelo seu procurador Renato Correia da Costa, brasileiro,
casado, empresário, portador do RG: 810.467-SSP e CPF n° 466.253.304-00, residente e domiciliado à Rua Severino Tavares, 259, Nossa
Senhora da Apresentação - Natal/RN
Relação dos itens vencidos
Código
Descrição
UNID
Marca QUANT. Preço
Total
Tapete sanitizante higienizado, tamanho: 90 x 45 cm, encosto de
borracha etil vinil acetato. Com duas estações, sendo uma
928104 lavada com capacho de vinil (trafico intenso) e reservatório
UN
HIGI PE
250
66,00 16.500,00
autonomia de 500ml liquido desinfetante, outra estação: secar
com ta
Totem para álcool em gel: com o acionamento por pedal, sem
necessidade de tocar no tote, capacidade do recipiente de álcool
DAM
928105 em gel 1 litro. Material: ferro e pvc material do recipiente do
UN
(MARCA
250
240,00 60.000,00
álcool em gel: polipropileno o pé do totem contém borrachas que
PRÓPRIA)
evi
Total
76.500,00
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
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Código

Descrição
Bota impermeáveis - sete léguas, confeccionadas em borracha
928043 vulcanizada, na cor preta e branca, modelo flex. - cano curto.
Tamanho: 36 a 46 (par).
Bota impermeáveis - sete léguas, confeccionadas em borracha
928044 vulcanizada, na cor preta e branca, modelo flex. - cano longo.
Tamanho: 36 a 46 (par).
Botina - bota de segurança, em couro, com biqueira de
928045 polipropileno, fechamento em elástico nas laterais, na cor preta,
cano curto, tamanho: 36 a 46 (par).
Cadeira plástica - sem braço - pvc resistente, na cor branca,
928046 capacidade para peso acima de 150kg, contendo especificação
do fabricante.
Dispenser porta - copo descartável de água, com capacidade
928047 para 100 copos descartável de 150/200ml, em aço inoxidável,
com tampa e medindo, aproximadamente, 50cm de altura.
Dispenser porta - copo descartável de cafezinho, com capacidade
928048 para 100 copos descartável de 50ml, em aço inoxidável, com
tampa e medindo, aproximadamente, 45cm de altura.
Dispenser porta - liquido, sabonete ou álcool em gel, capacidade
de 1lt, em plástico existente, estilo injetada em plástico abs. Com
928049
reservatório, possuir sistema de válvula e fechamento para
chave, acompanha tampa p/ reservatório e kit com bucha para fix
Dispenser porta - papel toalha, inter folhas, com capacidade para
500 folhas intercaladas, confeccionado em polipropileno, super
928050
resistente, trava de segurança, medindo aproximadamente 23cm
x 27cm.
Esfregão ajustável - para mop, alça cabo em aço inoxidável,
928051
medindo 1,40cm x 82cm. Embalagem unitária.
Espanador de teto - fibra sisal, cabo de madeira - medindo
928052
aproximadamente 2mt, com selo contendo a composição.
Lixeira plástico - coletora seletiva, capacidade para 50 lts, com
928053 tampa vai-vem, em material plástico resistente, com suportes em
metal para os 04 cestos, cor amarelo, vermelho, verde e azul.
Lixeira plástico - com tampa e pedal, capacidade para 20 lts, em
928054 material plástico resistente, com selo contendo a composição e
informações fixado na peça, cor preta, branco ou cinza.
Lixeira plástico - com tampa e pedal, capacidade para 40 lts, em
928055 material plástico resistente, com selo contendo a composição e
informações fixado na peça, cor preta, branco ou cinza.
Mesa plástica - monobloco, polipropileno resistente, cor branca
928056
gelo, 82cm, com especificação do fabricante.
Escova plástica - apoio para unhas, com selo contendo a
928057
composição e informações do fabricante fixado na peça.
Escova para sanitário - sem suporte, base em material plástico
928058 resistente, comprimento da haste 27cm, com selo contendo a
composição e informações do fabricante fixado na peça.
Esponja de lava louca - fibra sintética/dupla face, para uso geral
de limpeza, medindo aproximadamente de 7,0 x 11,0 x 2,2cm,
928059 embalagem individual, original do fabricante, com data de
validade, composição e informações do fabricante estampada ne
embalagem
Esponja de lava louca - lã de aço, contém: 08 unidades com 60g,
928060 original de fabricante, com data de validade, composição e
informações do fabricante estampada na embalagem.
Luva em látex - antiderrapante, tamanho g - par., original do
928061 fabricante, com informações do fabricantes e composição
estampados na embalagem.
Luva em látex - antiderrapante, tamanho m - par., original do
928062 fabricante, com informações do fabricantes e composição
estampados na embalagem.
Luva em látex - antiderrapante, tamanho p - par., original do
928063 fabricante, com informações do fabricantes e composição
estampados na embalagem.
Sabão em barra - multiuso, embalagem com 5 unidades de 200g
cada, original do fabricante, com registro do ministério da saúde,
928064 químico responsável, indicação de uso, composição, data de
fabricação e de validade e informações do fabricante estampados
na em
928065 Sabão em pó - multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem em

UNID

Marca

QUANT.

Preço

Total

PAR

VONDER

150

40,00

6.000,00

PAR

VONDER

150

40,00

6.000,00

PAR

VONDER

200

22,00

4.400,00

600

35,00

21.000,00

UN TRAMONTINA

UN

BIOVIS

1.000

24,99

24.990,00

UN

BIOVIS

800

27,00

21.600,00

UN

BIOVIS

3.000

20,00

60.000,00

UN

BIOVIS

2.000

25,95

51.900,00

UN

BRALIMPIA

300

80,00

24.000,00

UN

POTIGUAR

200

13,99

2.798,00

UN

JSN

100

93,00

9.300,00

UN

JAGUAR

500

30,00

15.000,00

UN

NEW

500

55,99

27.995,00

UN TRAMONTINA

100

87,00

8.700,00

UN

SANTANA

200

3,04

608,00

UN

SM

600

6,19

3.714,00

UN

VIP

6.000

0,69

4.140,00

PCT

VIP

2.000

2,10

4.200,00

PAR

TALGE

1.000

5,00

5.000,00

PAR

TALGE

1.000

5,00

5.000,00

PAR

TALGE

1.000

5,00

5.000,00

PCT TOP CLEAR

2.000

0,76

1.520,00

PCT

15.000

2,14

32.100,00

MARILUX
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pacote com 500g, contendo indicação do produto, marca do
fabricante e prazo de validade.
Sabonete em barra com glicerina, fragrâncias diversas,
acondicionado em embalagem original do fabricante, com registro
928066 no ministério da saúde, data de fabricação e de validade,
informações do fabricante e composição estampada na
embalagem, pesando no míni
Sabonete líquido - bactericida, embalagem com 1lt, com
fragrância floral/lavanda, original do fabricante, com registro do
928067 ministério da saúde, químico responsável, indicação de uso,
composição, data de fabricação e de validade e informações do
fabricante
Sabonete líquido - bactericida, embalagem com 5lt, com
fragrância floral/lavanda, original do fabricante, com registro do
928068 ministério da saúde, químico responsável, indicação de uso,
composição, data de fabricação e de validade e informações do
fabricante

UN

EVEN

1.000

2,70

2.700,00

UN

STARLUX

5.000

4,40

22.000,00

UN

STARLUX

1.500

15,20

22.800,00

Total 392.465,00
3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3.1. A presente ata de Registro de Preços poderá ser admitida a adesão nos moldes do Art. 22 do Decreto Federal
7.892/2013 e suas alterações posteriores.
3.2. Para adesão desta ata a Administração Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, fornecerá exclusivamente a
documentação estabelecida no Inciso I do Art. 11 da Resolução N° 028/2020 – TCE, de 15 de dezembro de 2020,
4. VALIDADE DA ATA.
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
5. REVISÃO E CANCELAMENTO.
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodic amente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta)
dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
5.2. 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).
5.3. 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.
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso
assumido, sem aplicação de penalidade.
5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
5.5. Quando o preço de mercado tornar -se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.5.1. 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
5.5.2.

Convocar os demais fornecedores para assegurar igua l oportunidade de negociação.

5.6. 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.
5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCE LADO QUANDO:
5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese dest e se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne -o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o
órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previ stas 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.
5.9. 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:
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
5.9.2. A pedido do fornecedor.
6. DAS PENALIDADES.
6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
6.2. 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).
6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previ stas no art. 20 do Decreto
nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
7. CONDIÇÕES GERAIS.
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7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obr igações da
Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram -se definidos no Termo de
Referência, ANEXO AO EDITAL.
7.2. 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.
7.3. 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 lid a e achada
em ordem, vai assinada pelas partes.
São Gonçalo do Amarante/RN, 28 de Junho de 2022
ABEL SOARES FERREIRA
Representante legal do órgão gerenciador
W B COMERCIO E SERVICOS LTDA
representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
COMERCIAL T E 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)
DAM COMERCIO SERVIOS E REPRESENTAES LTDA ME
representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO/PMSGA/RN N. º 12462/2021
INTERESSADO: SMS – SEMINIFRA/SGA
CERTAME: TOMADA DE PREÇOS 004/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO – EM REGOMOLEIRO, SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN.
RELATÓRIO DE ANÁLISE E RESULTADO DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇOS, FASE 2, DO CERTAME SUPRACITADO, OCORRIDO EM
13/06/2022, É A SUMULA:
Aos oito dias dias do mês de julho de DOIS MIL E VINTE E DOIS, às nove horas, no edifício Sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do
Amarante, sito à Rua Alexandre Cavalcanti, s/n. °, Centro - São Gonçalo do Amarante/RN, foram reunidos em Sessão pública à Comissão
Permanente de Licitação, abaixo subscritos, Presidente e Membros da CPL da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, nomeados
por intermédio da Portaria n.º 476 de 18 de março de 2022, com a finalidade de prosseguir na análise da documentação das Propostas de Preços
apresentada (s) pela (s) empresa (s), habilitada (s), relacionada (s) na Ata da Sessão Pública anteriormente realizada, em data anteriormente
citada. Registre-se, preliminarmente, que a documentação se encontra com vistas franqueadas. Procedendo a análise apurou-se o seguinte teor,:
PROPOSTAS DE PREÇOS - TP 004-2022
Empresa Habilitas

Responsável Técnico OU
Administrativo

VALOR REF.:
Valor total da proposta

R$ 617.285,16
Percentual
Inferido ꜛꜛ

SITUAÇÃO

SOLAR ENGENHARIA EIRELI –
NELSON DUARTE LIRA,
Vencedora
EPP, CNPJ: 30.500.281/0001R$ 504.995,97
18,20%ꜛ
CREA: 210.698.153-8
Melhor Proposta
02
CONSTRUTORA
BENTO JOSUE M.
Segunda Melhor
2º
ALICERCELTDA, CNPJ:
FERNANDES,
CREA:
R$ 564.442,40
8,57%ꜛ
Proposta
05.512.025/0001-08
160028982-7
MHC CONSTRUÇÃO E
KILVA VANKILVA LEITA
Terceira Melhor
2º
LOCAÇÃO LTDA, CNPJ:
DE FREITAS, CREA:
R$ 607.993,94
1,52%ꜛ
Proposta
01.446.486/0001-59
210243272-4
Conforme anotações supracitadas, a (s) licitante (s) produziu (ram) sua (s) documentação (ões) de acordo com as exigências do edital para essa
fase, desta forma, resta evidenciado que as mesmas apresentaram valor global abaixo do montante estimado pela administração, com
quantitativos, valores e prazos conforme solicitados nas planilhas referenciais acostadas aos autos do Processo, sendo essa (s),
consequentemente, considerada (s) “aceita (s)”. Máxime, à empresa SOLAR ENGENHARIA EIRELI – EPP, CNPJ: 30.500.281/0001-02,
classificada como sendo 1º lugar, conforme se depreende na tabela supra, posto que, apresentou menor proposta diante das demais, assim
sendo, essa CPL, DECLARA, a empresa anteriormente citada, VENCEDORA desse Certame Licitatório.
Concluída a análise de toda (s) a (s) documentação (ões) apresentada (s) pela (s) empresa (s) acima relacionada (s), após interstício, a CPL
encaminha esta Ata com o registro de inteiro teor da (s) constatação (ões) apurada (s) para publicação através de extrato na Imprensa Oficial da
sede deste Município, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “a/b” da Lei Federal n.º 8.666/93, outrossim, dá a conhecer e disponibiliza aos
interessados que, tencionando, terão vistas aos autos, bem como, propõe à Secretaria de Infraestrutura do Município para análise na integra da
proposta vencedora e, em seguida devolva o processo para prosseguimento dos trabalhos de praxe. Nada mais havendo a acrescentar, nem
mesmo a assuntar, lavrou-se a presente Ata/relatório, que será assinada por todos os membros da Comissão e por quem mais o desejar fazer.
1º

São Gonçalo do Amarante/RN, 08 de julho de 2022,
JOAO MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA SOARES
Presidente CPL-SGA/RN-Port.476
RAYANNE ISMAELLY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Membro e equipe de apoio
MARCOS ANTONIO CAMPOS
Membro e equipe de apoio
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 277/2022
Processo nº 5566/2022 - Adesão nº 009/2022
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO - CNPJ n.º 08.079.402/0001-35
CONTRATADA: Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ n° 32.227.070/0001-73, Endereço: Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista/Castelão,
Fortaleza-CE
OBJETO: O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a inserção da Cláusula 7.ª, através do seguinte detalhamento orçamentário em
vigor: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA;
PROJETO/ATIVIDADE: 1.980 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TODAS AS UNIDADES DE ENSINO VAAT; ELEMENTO DE
DESPESA: 44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 1542 – Transferências do FUNDEB – Complementação da
União – VAAT; PROJETO/ATIVIDADE: 2.081 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL; ELEMENTO
DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e
Transferências de Impostos; PROJETO/ATIVIDADE: 2.082 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE;
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 1540 – Transferências do FUNDEB –
Impostos e Transferências de Impostos; PROJETO/ATIVIDADE: 2.083 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - INFANTIL;
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 1540 – Transferências do FUNDEB –
Impostos e Transferências de Impostos; PROJETO/ATIVIDADE: 2.084 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EJA; ELEMENTO
DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e
Transferências de Impostos; PROJETO/ATIVIDADE: 2.085 – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% INFANTIL; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 1542 – Transferências do
FUNDEB – Complementação da União – VAAT; PROJETO/ATIVIDADE: 2.086 – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO
(VAAT) – 30% - FUNDAMENTAL; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 1542 –
Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA; PROJETO/ATIVIDADE: 2.094 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO; ELEMENTO DE
DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 1550 – Transferência do Salário-Educação. UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA; PROJETO/ATIVIDADE: 2.261 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO
PAISAGÍSTICA, PRAÇA E LOGRADOUROS PÚBLICO; ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE
RECURSO: 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos; PROJETO/ATIVIDADE: 1.251 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO
DE CEMITÉRIOS; ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51 – Obras e Instalações; FONTE DE RECURSO: 1500 – Recursos não Vinculados de
Impostos; PROJETO/ATIVIDADE: 1.091 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS; ELEMENTO DE DESPESA:
44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente aditamento encontra embasamento legal no art. 65, § 8.º da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
posteriores, e na melhor forma do Direito Administrativo.
RATIFICAÇÃO: As demais Cláusulas ficam ratificadas integralmente.
São Gonçalo do Amarante/RN, 07 de julho de 2022
MARIA MARLUCE DE PAULA ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 430/2020
PROCESSO/PMSGA/RN N.º 1901310569.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, CNPJ Nº 08.079.402/0001-35, através da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
CONTRATADA: Empresa SERVNEWS GESTÃO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CNPJ n.º 01.112.970/0001 -41. Endereço:
Av. Nascimento de Castro, 2024, Lagoa Nova – Natal/RN
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato em referência por um período de
03 (três) meses a contar da data de 21 de julho de 2022, ficando sua vigência até a data de 20 de outubro de 2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste aditivo estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no Orçamento Geral do Município - OGM, no exercício de 2022, na classificação abaixo: UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO; PROJETO/ATIVIDADE: 2.246 –
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, PROGRAMAS E AÇÕES; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros
Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente aditamento encontra embasamento legal no art. 57, II, § 2º da Lei nº 8.666/93 c/c a
Cláusula 2.ª do Contrato Administrativo e na melhor forma do Direito Administrativo.
RATIFICAÇÃO: As demais Cláusulas ficam ratificadas integralmente.
São Gonçalo do Amarante/RN, 07 de Julho de 2022
PAULO DE TARSO DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
CONTRATANTE
CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA
SERVNEWS GESTÃO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
CONTRATADA
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SAAE/LICITAÇÃO
LEGISLATIVO/CONTABILIDADE
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 05070001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 220030-3
CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – CONTRATADO: SUCESSO COMERCIO E
SERVICOS LTDA, CNPJ nº 44.417.768/0001-30, com sede a Rua Mantenópolis, nº 1231, SALA 01, Guriri
Sul, São Mateus/ES, CEP 29945-620 – OBJETO: aquisição de luvas de correr em PRFV DN 600 mm e
700mm para rede adutora do sistema adutor Maxaranguape/São Gonçalo Amarante/RN – DOTAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2022 – Exercício 2022 – UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 80-SAAE; ATIVIDADE: 04.122.8001.2231.2231 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DE APOIO ADM. E OPERACIONAL; ELEMENTO DE DEPESA: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO;
FONTE DE RECURSOS: 1501; – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL artigo 57, Inciso II, §2° da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores. Valor contratado: R$ 41.400,00 (QUARENTA E UM MIL E QUATROCENTOS
REAIS). LOCAL E DATA: São Gonçalo do Amarante 05 de julho de 2022- ASSINATURAS: Talita Karolina
Silva Dantas CONTRATANTE – Rosilane da Consolação Assis Morais – CONTRATADO.
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE

QTD

VALOR UNT

VALOR
TOTAL

Und

6

3.200,00

19.200,00

3.700,00

22.200,00

Luva de correr de plástico reforçado com fibra de
vidro - PRFV/JE DN 600mm – PN 14

01

02

Luva de estrutura monolítica confeccionada com
resina poliéster ou estervinílica reforçada com fibra
de vidro, compondo-se de liner + barreira química
e reforço externo responsável pela resistência
mecânica. Tipo correr com junta elástica (aneis de
borracha inclusos), DN 600mm, RIGIDEZ 10N/m².
PN 1,4mpa (14Kgf/cm²). Dureza da borracha entre
55 e 62 shore-a, deve atender a NORMA NBR
15.536.
Luva de correr de plástico reforçado com fibra de
vidro - PRFV/JE DN 700mm – PN 14
Luva de estrutura monolítica confeccionada com
resina poliéster ou estervinílica reforçada com fibra
de vidro, compondo-se de liner + barreira química
e reforço externo responsável pela resistência
mecânica. Tipo correr com junta elástica (aneis de
borracha inclusos), DN 600mm, RIGIDEZ 10N/m².
PN 1,4mpa (14Kgf/cm²). Dureza da borracha entre
55 e 62 shore-a, deve atender a NORMA NBR
15.536.

Und

6

