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SEÇÃO 1
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E RESULTADO

Pregão Eletrônico 29/2022
PROCESSO Nº 614008/2022

ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  CONGÊNERES,  PARA USOS DE BANDEIRAS
OFICIAIS EM CERIMÔNIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO ÂMBITO DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO USO INTERNO E
EM EVENTOS REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN.

O Pregoeiro do Município de Nova Cruz/RN, tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 29/2022, destinado
à Registro  de  Preços  para  a  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  CONGÊNERES,  PARA  USOS  DE  BANDEIRAS  OFICIAIS  EM
CERIMÔNIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO ÂMBITO DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO USO INTERNO E EM EVENTOS
REALIZADO  PELO  MUNICÍPIO  DE  NOVA  CRUZ/RN, tendo  transcorridas  as  fases  de  lances  e  de  análise  dos  documentos  de
habilitação, conforme Ata da Sessão Pública anexa; e observados os preceitos do Decreto n.º 06 de 11/01/2017 e da Lei Federal nº 10.520,
de 17/07/2002; ADJUDICA o objeto da licitação à:

Vencedor(es): D J DA SILVA 

CNPJ: 44.567.389/0001-27 

Endereço: Rua Augusto Turbano, 0 , São Sebastião, Nova Cruz/RN, CEP: 59215-000 

Item Descrição Marca Unidade Quantidade Preço (R$) Total (R$)

00003 
Púlpito Material: acrílico Cor: cristal Dimensões: 56x40x110cm 
Com prateleira de apoio e 4 rodízios com travamento 

Pulpitos 
Adonai  

UND 3,00 2.100,00 6.300,00 

Total: 6.300,00 

O valor total da adjudicação realizada é de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais ).

Os itens 1, 2 foram considerados fracassados por não obterem propostas válidas.

Nova Cruz/RN, 11 de agosto de 2022.

____________________________________
ANDRÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS

PREGOEIRO
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E RESULTADO

Pregão Eletrônico 29/2022
PROCESSO Nº 614008/2022

ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  CONGÊNERES,  PARA USOS DE BANDEIRAS
OFICIAIS EM CERIMÔNIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO ÂMBITO DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO USO INTERNO E
EM EVENTOS REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN.

O Pregoeiro do Município de Nova Cruz/RN, tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 29/2022, destinado
à Registro  de  Preços  para  a  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  CONGÊNERES,  PARA  USOS  DE  BANDEIRAS  OFICIAIS  EM
CERIMÔNIAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO ÂMBITO DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO USO INTERNO E EM EVENTOS
REALIZADO  PELO  MUNICÍPIO  DE  NOVA  CRUZ/RN, tendo  transcorridas  as  fases  de  lances  e  de  análise  dos  documentos  de
habilitação, conforme Ata da Sessão Pública anexa; e observados os preceitos do Decreto n.º 06 de 11/01/2017 e da Lei Federal nº 10.520,
de 17/07/2002; ADJUDICA o objeto da licitação à:

Vencedor(es): D J DA SILVA 

CNPJ: 44.567.389/0001-27 

Endereço: Rua Augusto Turbano, 0 , São Sebastião, Nova Cruz/RN, CEP: 59215-000 

Item Descrição Marca Unidade Quantidade Preço (R$) Total (R$)

00003 
Púlpito Material: acrílico Cor: cristal Dimensões: 56x40x110cm 
Com prateleira de apoio e 4 rodízios com travamento 

Pulpitos 
Adonai  

UND 3,00 2.100,00 6.300,00 

Total: 6.300,00 

O valor total da adjudicação realizada é de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais ).

Os itens 1, 2 foram considerados fracassados por não obterem propostas válidas.

Nova Cruz/RN, 11 de agosto de 2022.

____________________________________
ANDRÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS

PREGOEIRO
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E RESULTADO

Pregão Eletrônico 30/2022
PROCESSO Nº 614009/2022

ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E LUVAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO ÂMBITO DE
DIVERSAS SECRETARIAS, NO USO INTERNO E EM EVENTOS REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN.

O Pregoeiro do Município de Nova Cruz/RN, tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 30/2022, destinado
à Registro  de  Preços  para  a  AQUISIÇÃO DE TECIDOS E  LUVAS,  PARA SEREM UTILIZADAS NO ÂMBITO DE DIVERSAS
SECRETARIAS, NO USO INTERNO E EM EVENTOS REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, tendo transcorridas as
fases de lances e de análise dos documentos de habilitação, conforme Ata da Sessão Pública anexa; e observados os preceitos do Decreto n.º
06 de 11/01/2017 e da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002; ADJUDICA o objeto da licitação à:

Vencedor(es): R.J.comercio serviços e representaçoes ltda 

CNPJ: 20.307.891/0001-30  

Endereço: Rua Augusto Leopoldo, 0 , Quintas, Natal/RN, CEP: 59050-030 

Item Descrição Marca Unidade Quantidade
Preço
(R$)

Total (R$)

00002 
Tecido tule bordado 3D – cores variadas, composição 
100% poliéster, largura 1,40. 

IMPORTADO  Metro 100,00 88,50 8.850,00 

00003 
Tecido cetim leve com elastano, cores variadas, 
composição 97% poliéster, 3% elastano, largura 1,50. 

importado  Metro 100,00 16,60 1.660,00 

00004 
Roseta – fabricada em tecido 100% poliéster com brilho, 
processo de impressão digital têxtil, acabamento com 
franja e botão. 

propria/importada  UND 40,00 74,00 2.960,00 

00005 
Luvas em malha para desfile, confeccionada em algodão 
com elastano, na cor branco. Tamanhos P, M e G. 

propria  Par 500,00 24,00 12.000,00 

Total: 25.470,00 

O valor total da adjudicação realizada é de R$ 25.470,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta reais ).

O item 1 foi fracassado por não obter proposta válida.

Nova Cruz/RN, 11 de agosto de 2022.

____________________________________
ANDRÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS

PREGOEIRO
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 614009/2022
Pregão Eletrônico SRP Nº 30/2022
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E LUVAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO ÂMBITO DE
DIVERSAS SECRETARIAS, NO USO INTERNO E EM EVENTOS REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN.

O Prefeito Constitucional de Nova Cruz/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas a legislação em vigor, especialmente a Lei
8.666/93 e  suas alterações posteriores,  tendo em vista  a  realização  do Processo  614009/2022,  modalidade  Pregão Eletrônico  SRP n°
30/2022, HOMOLOGA a decisão proferida pelo Pregoeiro, autorizando Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE TECIDOS E LUVAS,
PARA SEREM UTILIZADAS NO ÂMBITO DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO USO INTERNO E EM EVENTOS REALIZADO
PELO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN.  Ficam a(s) empresa(s) vencedora(s) abaixo convocada(s) a comparecer na Sede da Prefeitura
Municipal de Nova Cruz/RN, de posse dos documentos que comprovem a regularidade fiscal e trabalhista para assinatura da Ata de Registro
de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação deste documento.

R.J.COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES LTDA- CNPJ: 20.307.891/0001-30 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2, 3, 4, 5 ; 
totalizando o valor de R$ 25.470,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta reais).

Nova Cruz-RN, 12 de agosto de 2022.

__________________________
FLÁVIO CÉSAR NOGUEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E RESULTADO

Pregão Eletrônico 31/2022
PROCESSO Nº 704019/2022

ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADOS A ATENDER AS
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, TUDO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

O Pregoeiro do Município de Nova Cruz/RN, tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 31/2022, destinado
à Registro de Preços visando à Futura contratação de pessoa jurídica para realização dos serviços de recapagem de pneus de veículos e
máquinas da municipalidade, destinados a atender as necessidades do Município de Nova Cruz/RN, tudo em conformidade com a legislação
vigente, tendo transcorridas  as fases  de lances e  de análise dos documentos de habilitação,  conforme Ata da Sessão Pública anexa;  e
observados os preceitos do Decreto n.º 06 de 11/01/2017 e da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002; ADJUDICA o objeto da licitação à:

Vencedor(es): TEIXEIRA CASTRO PNEUS LTDA 

CNPJ: 40.710.302/0001-78 Email: tcpneusltda@gmail.com Telefone: (849) 9667-2020 

Endereço: RUA RAIMUNDO BARROS CAVALCANTE , 140 , MONTE CASTELO, PARNAMIRIM/RN, CEP: 59146-275 

Item Descrição Marca Unidade Quantidade Preço (R$) Total (R$)

00000 Lote único 1 UND 1,00 136.000,00 136.000,00 

Total: 136.000,00 

O valor total da adjudicação realizada é de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais ).

Nova Cruz/RN, 12 de agosto de 2022.

__________________________________
ANDRÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS

PREGOEIRO

Praça Luiz José Moreira, nº 185, Centro, Nova Cruz/RN
CNPJ/MF 08.144.784/0001-33

www.novacruz.rn.gov.br 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 704019/2022
Pregão Eletrônico SRP Nº 31/2022
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANPORTES E O

ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADOS A ATENDER AS
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, TUDO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

O Prefeito Constitucional de Nova Cruz/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas a legislação em vigor, especialmente a Lei
8.666/93 e  suas alterações posteriores,  tendo em vista  a  realização  do Processo  704019/2022,  modalidade  Pregão Eletrônico  SRP n°
31/2022, HOMOLOGA a decisão proferida pelo Pregoeiro, autorizando Registro de Preços visando à Futura contratação de pessoa jurídica
para realização dos serviços de recapagem de pneus de veículos e máquinas da municipalidade, destinados a atender as necessidades do
Município de Nova Cruz/RN, tudo em conformidade com a legislação vigente. Ficam a(s) empresa(s) vencedora(s) abaixo convocada(s) a
comparecer na Sede da Prefeitura Municipal de Nova Cruz/RN, de posse dos documentos que comprovem a regularidade fiscal e trabalhista
para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação deste documento.

TEIXEIRA CASTRO PNEUS LTDA - CNPJ: 40.710.302/0001-78 , saiu vencedor(a) no(s) lote(s) : Lote único 1 ; totalizando o valor de
R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais).

Nova Cruz-RN, 12 de agosto de 2022.

__________________________
FLÁVIO CÉSAR NOGUEIRA

PREFEITO MUNICIPAL
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ATA DA SESSÃO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 02/2022

PROCESSO Nº 526009/2022 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a execução dos serviços de Implantação de pavimentação em vias públicas do Município de Nova
Cruz/RN (Rua Bom Jesus - Loteamento Portal do Agreste - Bairro Santa Luzia), CR 914891/2021, Operação 1077011-12/2021, SICONV 30628,
conforme as condições e especificações técnicas constantes no edital e seus anexos.

Aos 10 dias do mês de agosto do ano de 2022, às 10h30min, sala de licitações, situada na situada na Praça Barão do Rio Branco, nº 388, 1º Andar,
Centro,  Nova Cruz/RN - CEP 59215-000, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação -  CPL, nomeados pela Portaria  nº
48/2022, composta pela Sr. Romildo Barbosa da Silva – Presidente, André Luiz Alves dos Santos – Membro Secretário, Jocemir Alves da Silva
Junior -  Membro, com a revogação da portaria  nº 03/2022, para dar início ao JULGAMENTO dos documentos de habilitação das empresas
participantes da Licitação na modalidade Tomada de Preços das empresas que apresentaram  os documentos para a Licitação na modalidade Tomada
de Preços sob nº 02/2022, que objetiva a Contratação de pessoa jurídica para a execução dos serviços de Implantação de pavimentação em vias
públicas do Município de Nova Cruz/RN (Rua Bom Jesus - Loteamento Portal do Agreste - Bairro Santa Luzia), CR 914891/2021, Operação
1077011-12/2021, SICONV 30628, conforme as condições e especificações técnicas constantes no edital e seus anexos. O Presidente da Comissão
abriu a seção informando que por motivos supervenientes a presente análise está ocorrendo no tempo superior ao estimado pela Comissão, ocorre
que com a saída de um dos membros, e devido a problemas de saúde de outro membro, a Comissão ficou sem número suficiente para realizar tal
julgamento.
Em continuidade, constatando a presença dos membros da CPL e após a análise de toda documentação das licitantes participantes do presente
certame, passou as seguintes constatações:

Razão Social / CNPJ / CPF ME ou EPP Julgamento

H & M CONSTRUCOES LTDA - EPP / 01.233.506/0001-03 Sim

Deixou de atender o item 6.1.5.1 
por apresentar Balanço 
Patrimonial do exercício de 
2020, sendo necessário 
apresentar o de 2021. E item 
6.1.5.3 por não condizer ao 
exercício solicitado.

CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI -EPP / 12.607.846/0001-73 Sim Atendeu aos requisitos do edital

EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA /
07.275.651/0001-33 

Sim
Atendeu aos requisitos do edital

AGIL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME / 19.657.875/0001-
99 

Sim
Deixou de atender 6.1.5.1, pela 
ausência do Registro do Balanço 
na Junta Comercial do Estado.

LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / 29.769.351/0001-
43 

Sim
Apresentou fora da vigência a 
Certidão exigida no item 6.1.6.1 
(pessoa jurídica)

FAN CONSTRUÇÕES EIRELI / 09.254.081/0001-20 Sim Atendeu aos requisitos do edital

LA ENGENHARIA E LOCACOES / 24.621.931/0001-75 Sim Atendeu aos requisitos do edital

DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI / 32.301.940/0001-07 Sim Atendeu aos requisitos do edital

JOSE CREZIO LOPES FILHO / 23.304.039/0001-06 Sim Atendeu aos requisitos do edital

CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI / 97.519.353/0001-34 Sim Atendeu aos requisitos do edital

IMOBILIARIA SAO SEVERINO EIRELI / 10.970.117/0001-51 Sim Atendeu aos requisitos do edital

EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA / 37.094.328/0001-24 Não
Deixou de atender 6.1.5.1, pela 
ausência do Registro do Balanço 
na Junta Comercial do Estado.

M C R SILVA / 32.882.121/0001-09 Não

Deixou de atender o item 6.1.5.1 
por apresentar Balanço 
Patrimonial do exercício de 
2020, sendo necessário 
apresentar o de 2021. E item 
6.1.5.3 por não condizer ao 
exercício solicitado.
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Por todo o exposto, atendendo ao item 6.7 “As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na
presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital ou com irregularidades, serão inabilitadas”, com fulcro no art.
41 da Lei 8.666/93, a Comissão Permanente de Licitação julgou INABILITADAS por não cumprirem as exigências editalícias as licitantes:

Razão Social / CNPJ / CPF

H & M CONSTRUCOES LTDA - EPP / 01.233.506/0001-03 

AGIL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME / 19.657.875/0001-99 

LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI / 29.769.351/0001-43 

EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA / 37.094.328/0001-24 

M C R SILVA / 32.882.121/0001-09 

Ao tempo em que declara HABILITADAS por atenderem a todas as regras do edital as seguintes empresas:

Razão Social / CNPJ / CPF

CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI -EPP / 12.607.846/0001-73 

EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA / 07.275.651/0001-33 

FAN CONSTRUÇÕES EIRELI / 09.254.081/0001-20 

LA ENGENHARIA E LOCACOES / 24.621.931/0001-75 

DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI / 32.301.940/0001-07 

JOSE CREZIO LOPES FILHO / 23.304.039/0001-06 

CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI / 97.519.353/0001-34 

IMOBILIARIA SAO SEVERINO EIRELI / 10.970.117/0001-51 

O resultado deste julgamento dos documentos de habilitação será publicado no Diário Oficial do Município de Nova Cruz/RN e na própria sede da
Prefeitura Municipal  de Nova Cruz para conhecimento de todos,  ficando aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis a  partir da publicação, para
interposição de recurso conforme estabelecido no art. 109 da Lei 8.666/93. Em seguida o Presidente encerrou a reunião. Nada havendo a tratar
lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada recebe a assinatura dos membros da Comissão Permanente de Licitação.

Em atendimento as  medidas  preventivas ao contágio  do novo coronavírus (COVID-19),  os  recursos  poderão  ser enviados através  do e-mail:
licitacaonovacruzrn@gmail.com, no prazo estabelecido.

Ato contínuo o Presidente encerrou a reunião. Nada havendo a tratar lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada recebe a assinatura dos
membros da Comissão Permanente de Licitação.

Nova Cruz - RN, em 10 de agosto de 2022.

ROMILDO BARBOSA DA SILVA
Presidente da CPL

ANDRÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS                                                                                                       JOCEMIR ALVES DA SILVA JUNIOR
Membro da CPL                                                                                                                                            Membro da CPL                     
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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°84
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022

PROCESSO Nº 615003/2022

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de 2022, o Município de Nova Cruz, inscrito no CNPJ nº 08.144.784/0001-33, com sede à Praça Luiz
José  Moreira,  nº  185,  Centro,  CEP:  59.215-000,  Nova  Cruz/RN,  neste  ato  representado  pelo  Prefeito  Municipal,  FLÁVIO  CÉSAR
NOGUEIRA,  brasileiro,  casado,  empresário,  portador  da  Carteira  da  Identidade  n.º  1400429,  expedida  pela  SSP/RN  e  do  CPF  n.º
914.478.364-72,  residente  e  domiciliado  à  Rua  Assis  Chateaubriand,  587,  Centro,   Nova  Cruz/RN,  doravante  denominado  ÓRGÃO
GERENCIADOR – PROMITENTE CONTRATANTE, institui Ata de Registro de Preços (ARP), nos termos da Lei nº. 8.666/93; Lei nº
10.520/02; Decreto Municipal nº. 028/2014, conforme a classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 26/2022,
homologado em 09 de agosto de 2022, registrando os preços oferecidos pela empresa como segue:

CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1 Através da presente ata ficam registrados os preços visando à  AQUISIÇÃO GRADUAL DE BANDEIRAS OFICIAIS DO
BRASIL, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, PARA SEREM UTILIZADAS
NO ÂMBITO DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO USO INTERNO E EM EVENTOS REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE
NOVA CRUZ/RN, conforme descrição abaixo relacionada:

Fornecedor: SL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI

CNPJ: 06.925.737/0001-00 Telefone: (849) 8892-2888 Email: renatoaabarbosa@gmail.com

Endereço: Avenida Engenheiro Roberto Freire 340, 0 loja 42 bloco D, Capim Macio, Natal/RN, CEP: 59080-900

Item Descrição Marca Unidade Medida Quant. Preço Unit.(R$) Vlr. Total(R$)

2 0032474 - Varal de bandeirinhas do Brasil para ornamentação
(pacote com 5m)

ZEIN Pacote 1000,00 28,900 28.900,00

1.2 A presente Ata apresenta o valor total de R$ 28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos reais ).
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos
citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do
registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
2.3 Independente da assinatura manual do fornecedor na Ata de Registro de Preços, os menores preços ofertados e aceitos durante a
sessão já serão considerados registrados e poderão ser utilizados pela Administração Pública, observadas a conveniência e oportunidade e a
legislação em vigor, desde que adjudicados e homologados, tendo em vista que consta assinatura digital da ata de reunião gerada pelo
sistema eletrônico, ficando sujeito inclusive, às penalidade legalmente cabíveis pelo descumprimento de suas cláusulas.

CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado
do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
3.2 Os órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de
Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem
praticados, obedecida à ordem de classificação.
3.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação
ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
assumidas com o Contratante.
3.4 As aquisições adicionais  por  outros  órgãos ou entidades não poderão exceder,  por  órgão ou entidade,  a  cem por  cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

3.4.1 As Adesões realizadas por órgãos não participantes deverão obedecer ao disposto no Decreto Municipal nº 028/2014.
3.5 Autorizada a adesão, o órgão não participante (o “carona”) deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa
dias, observado o prazo de vigência da ata.

CLÁUSULA IV - DA ENTREGA E DA ATESTAÇÃO DO RECEBIMENTO
4.1 A licitante vencedora deverá entregar o objeto contratado no prazo, local e tempo previstos no termo de referência, a contar do
recebimento da Nota de Empenho / Autorização de Fornecimento ou instrumento contratual equivalente.
4.2 A entrega do(s) objeto(s) contratado(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da Administração do Município de
Nova Cruz, designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
4.3 Nos termos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o objeto dessa licitação será recebido:

4.3.1 Provisoriamente, mediante termo padronizado, no ato da entrega do(s) objeto(s), para posterior verificação da conformidade do
material ou da prestação para com as especificações previstas no edital e no termo de referência;
4.3.2 Definitivamente, mediante termo padronizado, em até  10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da
qualidade e quantidade do material (ou da prestação) e sua consequente aceitação.
4.3.3  Tratando-se de contratação cujo valor ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),  o recebimento será efetivado por meio de
comissão de, no mínimo, 3 (três) servidores, na forma do § 8º do art. 15 da Lei 8.666/93.

4.4 A licitante vencedora deve efetuar a troca do(s) produto(s) ou refazer os serviços que não atender(em) as especificações do objeto
contratado no prazo fixado no termo de referência, a contar do recebimento da solicitação.
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4.5 A atestação de conformidade da entrega do(s) objeto(s) caberá ao  Gestor(es) de Contrato(S) o José Eduardo Fernandes de
Oliveira, designado pela Portaria nº 251/2021-GP e o Sr. Laércio de Lima Pontes, conforme determinado na Portaria nº 003/2018-GP.
4.6 O(s)  representante(s)  do  Município  de  Nova  Cruz  anotará(ão)  em registro  próprio  todas  as  ocorrências  relacionadas  com a
execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  

CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO
5.1 A licitante vencedora deverá protocolar a solicitação de cobrança, acompanhada de nota fiscal, fatura ou documento equivalente,
além dos documentos que comprovem a regularidade fiscal e trabalhista, junto ao setor competente, para liquidação e pagamento da despesa
pelo Município de Nova Cruz.

5.1.1  No decurso do prazo obrigatoriamente estipulado no instrumento contratual ou, na sua ausência, no prazo máximo de 15 dias,
contado a partir da apresentação da solicitação de  cobrança, quem detiver a responsabilidade pelo acompanhamento e fiscalização do
contrato administrativo conferirá a documentação legalmente exigível para efeito do adimplemento da obrigação, verificando, junto aos
respectivos órgãos expedidores, as autenticidades das certidões de regularidade apresentadas, bem como se os bens entregues ou os
serviços prestados atenderam às especificações e condições previamente acordadas, em meio ao que estabelece o art. 63 da Lei nº 4.320,
de 17 de março de 1964, de modo que, em não sendo detectada pendência, será emitido o atesto.
5.1.2 Constatada qualquer pendência em relação ao documento fiscal, à prestação do serviço, ou à entrega do bem ou de parcela deste,
interromper-se-ão os  prazos oponíveis  à  unidade gestora exclusivamente quanto ao credor  correlato à  pendência,  sem prejuízo ao
prosseguimento das liquidações e pagamentos aos demais credores posicionados em ordem cronológica das exigibilidade.

5.1.3 A atestação das notas fiscais/faturas que comprovam o fornecimento dos produtos caberá ao(s) Gestor(es) de Contrato(S) o Sr.
José Eduardo Fernandes de Oliveira, designado pela Portaria nº 251/2021-GP e/ou o Sr. Laércio de Lima Pontes, conforme determinado
na Portaria nº 003/2018-GP.
5.1.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante

5.2 Após o cumprimento de todas as providências de que trata o item anterior, a documentação deverá ser imediatamente remetida ao
setor competente para fins de pagamento, o qual respeitados a ordem cronológica das exigibilidades, classificada por fonte diferenciada de
recursos, e os seguintes prazos:

I - de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal, fatura ou documento equivalente, conforme determina o § 3º do
art. 5º da Lei nº 8.666, de  21 de junho de 1993, com relação às obrigações de baixo valor, assim definidas nos termos do § 3º do art. 3º
da  Resolução 32/2016 TCE/RN; ou 
II - de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da data do atesto, no que diz respeito aos demais casos, como prevê a alínea “a” do
inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

5.3 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial o protesto de título, sob
pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
5.4 Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular conforme item 5.1.
5.5 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
5.6 O Município de Nova Cruz/RN poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas
pela licitante vencedora, nos termos deste Edital.

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
6.1 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.
6.2 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
6.3 O fornecimento dos produtos será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pela(s) Secretaria(s) solicitante(s)
da  CONTRATANTE,  devidamente  com atribuições  específicas,  cabendo a  ela(s),  no  acompanhamento e  na fiscalização  do  contrato,
registrar as ocorrências relacionadas com sua execução, comunicando à Contratada as providências necessárias à sua regularização, as quais
deverão ser atendidas de imediato, salvo motivo de força maior.
6.4 Prazo máximo de entrega dos itens será de 3 (três) dias corridos, a contar da data do envio/recebimento da Ordem de
compra ou nota de empenho, através do e-mail ou meio físico.

6.4.1 O prazo para entrega dos produtos poderá ser prorrogado, mediante solicitação fundamentada pelo adjudicatário e aceite pela
Autoridade competente.
6.4.2 O não cumprimento do prazo para efetiva entrega, ensejará a aplicação de sanções.

6.5 A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas
alterações
6.6 A Secretaria Municipal responsável pelo recebimento e fiscalização dos produtos, efetuará inspeção, para comprovar se o objeto
atende as especificações mínimas exigidas ou superiores aquelas oferecidas pela CONTRATADA.
6.7 Quaisquer exigências da(s) Secretarias inerentes ao objeto e termos do Edital deverão ser atendidas em até  2 (dois) dias  pela
contratada, sem ônus para a Administração.
6.8 Será procedida cuidadosa vistoria por parte da fiscalização, verificando a perfeita aferição dos materiais especificados no Edital e
Anexos, sendo recusados todos aqueles que estiverem em desacordo.

6.8.1 Uma  vez  que  fique  constatados  sinais  externos  de  avarias  nos  produtos  ou,  qualquer  irregularidade  quando  as
especificações contidas nesse Termo, os mesmos deverão ser substituídos por outros com as mesmas características, no prazo de até
10 (dez) dias corridos, a contar da data da realização da vistoria.
6.8.2 É de responsabilidade da Secretaria  solicitante,  após a  verificação das quantidades e  qualidades dos itens descritos
acima, atestar o recebimento e consequente a aceitação em até 10 (dez) dias úteis contados a partir da data de entrega dos bens.

6.9 O Município não permitirá, sob nenhuma hipótese, que empregados da licitante contratada executem tarefas em desacordo com
aquelas estabelecidas no instrumento contratual.
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6.10 A Secretaria responsável poderá exigir, uma vez comprovada à necessidade, o imediato afastamento de qualquer empregado ou
preposto da contratada que, por justas razões, vier a desmerecer a confiança, e embarace a fiscalização ou ainda que venha a se conduzir de
modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções para qual lhe foram delegadas.
6.11 As providências que ultrapassarem a competência da Secretaria deverão ser comunicadas por este em tempo hábil à Autoridade
Competente, para a adoção das medidas necessárias à continuidade da execução do contrato;
6.12 Não poderá haver interrupção no fornecimento ou execução, salvo nos casos em que o atraso do pagamento supere 90
(noventa) dias, conforme art. 78, inc. XV da Lei 8.666/93.
6.13 Os motivos de rescisão do contrato são os estabelecidos nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, observado as sanções estabelecidas
nos arts. 81 a 99 da mesma lei.

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES
7.1 O Município de Nova Cruz poderá aplicar ao licitante ou contratado, (conforme o caso), garantido o direito prévio da citação e da
ampla defesa, as penalidades a seguir relacionadas, previstas na legislação pertinente:

I – ADVERTÊNCIA;
II – MULTA, NOS SEGUINTES CASOS:

a) multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues ou na correção das falhas, vícios, imperfeições
ou defeitos apontados pela Fiscalização, recolhida no setor financeiro da PMNC no prazo máximo de 15 (quinze) dias a
contar da notificação.
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do
objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização
dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.
c) O atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará a inexecução do objeto e o contrato poderá
ser rescindido a critério da PMNC

III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas nesta peça, no edital e no contrato e das demais cominações legais, quando o licitante, convocado no prazo de
validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação
falsa,  ensejar  retardamento  da  execução  de  seu  objeto,  não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  a  execução  no  contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

7.1.1 As sanções previstas no Inciso I, II e III poderão ser aplicadas juntamente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
7.2 A recusa injustificada da empresa adjudicatária em assinar o contrato e/ou receber a nota de empenho/ordem de compra caracteriza
o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.
7.3 Ocorrendo a hipótese do item anterior, o processo retornará ao pregoeiro, que procederá ao exame das demais propostas, bem
como da habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da classificação, até que uma proposta atenda, integralmente, ao edital, sendo o seu
autor declarado vencedor e convocado para assinar o contrato.
7.4 As  penalidades  aplicadas  poderão  ser  relevadas  na  hipótese  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  devidamente  justificada  e
comprovada, a juízo da Administração.
7.5 A Prefeitura de Nova Cruz aplicará as penalidades previstas no Edital e, subsidiariamente, na Lei 8.666/93, sem prejuízo das
responsabilidades penal e civil.
7.6 O valor da multa poderá ser descontado da fatura a que fizer jus a CONTRADADA. Não tendo nenhum valor a receber, deverá ser
recolhida pela CONTRATADA. Caso contrário, os dados serão encaminhados à área competente para cobrança judicial.

CLÁUSULA VIII - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da
presente Ata de Registro de Preços, exceto nas hipóteses contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
8.2 O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve 
o custo dos bens registrados.
8.3 Quando  o  preço  inicialmente  registrado,  por  motivo  superveniente,  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado,  o
Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
8.4 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
8.5 Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
8.6 Quando  o  preço  de  mercado  tornar-se  superior  aos  preços  registrados  e  o  fornecedor,  mediante  requerimento  devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I -  Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

8.7 Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
8.8 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços  praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as  negociações junto aos fornecedores, observadas
as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e
quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.
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9.2 Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de
compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;
9.3  Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes
da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente,  após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente aceitação, mediante a emissão do
Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 10 (dez) dias após o recebimento provisório.
9.4 Os produtos deverão ter garantia conforme a legislação aplicada a matéria.

CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:

I - A pedido, quando:
a) comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
b)  o seu  preço registrado se  tornar,  comprovadamente,  inexequível  em função da  elevação  dos preços  de mercado dos  insumos que
compõem o custo do material.

II - Por iniciativa do Município de Nova Cruz, quando:
a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
c) por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos
dela decorrentes.

III - Automaticamente:
a) por decurso de prazo de vigência da Ata;
b) quando não restarem fornecedores registrados;
IV - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e
informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA XI - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA
11.1 As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas,  caso a caso,  pela Contratante,  através dos
responsáveis pelas Secretarias Municipais.
11.2 A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelos Órgãos
requisitante.
11.2.1 Os documentos necessários à formalização do pedido citados acima poderão ser enviados via e-mail, devendo os mesmos
serem respondidos dando ciência do recebimento e cumprimento das obrigações assumidas, sob pena de aplicação das sanções
previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA XII - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
12.1 Fornecer os produtos, objeto deste instrumento, em prazo não superior ao estipulado na Ordem de Compra. Caso tal fornecimento
não seja feito dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida neste Edital;
12.2 Acatar as normas administrativas impostas ao local do trabalho, como: identificação dos funcionários, horário de funcionamento,
movimentos, etc.;
12.3 Arcar com todos os insumos que o compõem o objeto, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer
outros que incidam na contratação do objeto;
12.4 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
12.5 O Município de NOVA CRUZ/RN, não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA
para outras entidades;
12.6 Executar o fornecimento dos produtos nos horários dos eventos determinados por este órgão municipal;
12.7 O fornecedor deverá obrigatoriamente informar em suas Notas Fiscais o número da(s) ordem(ns) do(s) autorizativa(s).
12.8 Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;
12.9 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis
com o regime de direito público.

CLÁUSULA XIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1 Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
13.2 Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso; 
13.3 Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;
13.4 Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente;
13.5 Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção.
13.6 Notificar,  por  escrito,  à  CONTRATADA a respeito  da ocorrência  de  eventuais  imperfeições no curso  do  fornecimento  dos
produtos, fixando o prazo para sua correção;
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13.7 Observar  para  que  durante  toda  vigência  do  contrato  sejam mantidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  da
ADJUDICATÁRIA exigíveis na licitação,  solicitando desta,  quando for o caso, a documentação que substitua aquela com o prazo de
validade vencido;
13.8 Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no fornecimento.
13.9 Oferecer condições físicas e apropriadas para o bom andamento dos serviços contratados.

CLÁUSULA XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 26/2022 e a proposta das empresas classificadas em
primeiro lugar mencionadas na Cláusula I, no certame supra numerado.
14.2  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Pregoeiro,  com  observância  das  disposições  constantes  das  Leis  nº  8.666/93  e
10.520/2002 e demais normas aplicáveis.
14.3 A publicação  resumida  desta  Ata  de  Registro  de  Preço  na  imprensa  oficial,  condição  indispensável  para  sua  eficácia,  será
providenciada pelo Contratante.
14.4 As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e
julgadas no foro da cidade de NOVA CRUZ/RN, com exclusão de qualquer outro.

E,  por  estarem assim,  justas  e  contratadas,  firmam o presente  instrumento em 2  (duas)  vias  de  igual  teor  e  forma,  na  presença das
testemunhas que também o subscrevem.

 Nova Cruz/RN, 09 de agosto de 2022.
 

MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ - PREFEITURA
CNPJ  nº  08.144.784/0001-33

PROMITENTE CONTRATANTE

SL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI
CNPJ/MF nº 06.925.737/0001-00
PROMITENTE CONTRATADO
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°88

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022

PROCESSO Nº 518013/2022

Aos 10 dias do mês de agosto do ano de 2022, o Município de Nova Cruz, inscrito no CNPJ nº 08.144.784/0001-33, com sede à Praça Luiz
José  Moreira,  nº  185,  Centro,  CEP:  59.215-000,  Nova  Cruz/RN,  neste  ato  representado  pelo  Prefeito  Municipal,  FLÁVIO  CÉSAR
NOGUEIRA,  brasileiro,  casado,  empresário,  portador  da  Carteira  da  Identidade  n.º  1400429,  expedida  pela  SSP/RN  e  do  CPF  n.º
914.478.364-72,  residente  e  domiciliado  à  Rua  Assis  Chateaubriand,  587,  Centro,   Nova  Cruz/RN,  doravante  denominado  ÓRGÃO
GERENCIADOR – PROMITENTE CONTRATANTE, institui Ata de Registro de Preços (ARP), nos termos da Lei nº. 8.666/93; Lei nº
10.520/02; Decreto Municipal nº. 028/2014, conforme a classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 27/2022,
homologado em 09 de agosto de 2022, registrando os preços oferecidos pela empresa como segue:

CLÁUSULA I - DO OBJETO

1.1 Através da presente ata ficam registrados os preços visando à AQUISIÇÃO GRADUAL DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS
DE SERIGRAFIA, PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, conforme descrição abaixo
relacionada:

Fornecedor: W. S. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 18.647.472/0001-04 Telefone: 84988799667 Email: wsadm17@gmail.com
Endereço: RUA MOISÉS SESYON, 3510 , CANDELÁRIA, NATAL/RN, CEP: 59064-700

Lote 2

Item Descrição Marca
Unidade 
Medida

Quant.
Preço Unit.

(R$)
Vlr.

Total(R$)

3 0028692 - BOTA DE COURO EM VAQUETA, NA COR PRETA. 
PARES DE TAMANHOS Nº: 38, 39, 40, 41, 42.

HAVAI Par 100,00 76,000 7.600,00

4 0023476 - BOTA GONEW SOLADO ANTIDERRAPANTE 
CABEDAL: COURO FORRO: MATERIAL SINTÉTICO 
FECHAMENTO: CADARÇO SOLADO: BORRACHA. 
TAMANHOS: 35, 37, 38, 40, 41, 42 

HAVAI Par 100,00 76,000 7.600,00

5 0028693 - BOTAS DE BORRACHA BRANCA PARA ASG 
TAMANHO: Nº 37, 38,39,40,41 42.

HAVAI Par 100,00 76,000 7.600,00

31 0028715 - SAPATILHA FEMININA CONFECCIONADA EM 
COURO SINTÉTICO, SOLADO DE BORRACHA, SALTO 1,0 CM,
PALMILHA LEVEMENTE ALMOFADADA. TAMANHO: 35, 36, 
37, 38, 40. CONFORME SECRETARIA SOLICITANTE.

HAVAI Par 50,00 72,000 3.600,00

32 0028716 - TÊNIS COM AMORTECEDOR E FLEXIBILIDADE 
PROPORCIONANDO CONFORTO E LEVEZA, COM FORRO 
INTERNO DE ESPUMA, PALMILHA INTERNA PLANA EM 
EVA, COM FORRO DE TECIDO EM POLIÉSTER. FEMININO E 
MASCULINO TAMANHO: 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42. CONFORME 
SECRETARIA SOLICITANTE.

BOX200 Par 100,00 80,000 8.000,00

VALOR GLOBAL Lote 2 34.400,00

Lote 3

Item Descrição Marca
Unidade 
Medida

Quant.
Preço Unit.

(R$)
Vlr. Total(R$)

7 0028695 - CAMISA MANGA LONGA, COM BOTÃO E GOLA
TRICOLINE LISO LOGO MARCA PADRÃO DO 
MUNICÍPIO. CONFORME MODELOS, CORES DIVERSAS E 
SECRETARIA SOLICITANTE TAMANHOS: P, M, G, GG, 
EG.

PRÓPRIA UND 100,00 50,000 5.000,00

8 0028696 - CAMISA MANGA CURTA, COM BOTÃO E GOLA
TRICOLINE LISTRADO LOGO MARCA PADRÃO DO 
MUNICÍPIO. CONFORME MODELOS CORES DIVERSAS E 
SERCETARIA SOLICITANTE. TAMANHO: P, M, G, GG, EG

PRÓPRIA UND 100,00 45,000 4.500,00
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9 0028697 - CAMISA MANGA 3/4 TERCIDO POPELINE 
FEMININA E MASCULINO. CONFORME MODELOS 
CORES SOLICITADAS E SECRETARIA SOLICITANTE. 
TAMANHOS: P, M, G, GG, EG.

PRÓPRIA UND 100,00 45,000 4.500,00

10 0023500 - CONJUNTO INFANTIL (CAMISA E SHORT) 
SHORT CONFECCIONADO EM TECIDO TIPO HELANCA 
MACIO 100% POLIAMIDA, CAMISA CONFECCIONADA 
EM MALHA PV, DETALHES EM PUNHO, CAVA E GOLA. 
BRASÃO DA PREFEITURA SILK- SCREEN, SOBRE O 
PEITO ESQUERDO EM CORES OFICIAIS, AND NAS 
COSTAS IMPRESSÃO DA PREFEITURA EM SLOGAN DO 
MUNICÍPIO. CONFORME MODELOS CORES 
SOLICITADAS. TAMANHOS: P, M, G, GG, EG

PRÓPRIA UND 2000,00 21,500 43.000,00

11 0028700 - CAMISETA INFANTIL CAMISETA 
CONFECCIONADA EM MALHA PV, C/ DETALHES NAS 
MANGAS, GOLA E PUNHO. BRASÃO DA PREFEITURA 
EM SILK SCREEN, SOBRE O PEITO EM CORES OFICIAIS, 
NAS COSTAS IMPRESSÃO DO BRASÃO DA PREFEITURA 
EM SLOGAN DO MUNICÍPIO. CONFORME MODELOS 
CORES SOLICITADAS. TAMANHOS: P, M, G, GG, EG

PRÓPRIA UND 1000,00 15,000 15.000,00

12 0028701 - CAMISETA JUVENIL CAMISETA 
CONFECCIONADA EM MALHA PV, COM DETALHES EM 
MANGAS, NA GOLA E PUNHO. BRASÃO DA PREFEITURA
EM SILK SCREEN, SOBRE O PEITO ESQUERDO EM 
CORES OFICIAIS, NAS COSTAS IMPRESSÃO DO BRASÃO 
DA PREFEITURA EM SLOGAN DO MUNICÍPIO. 
CONFORME MODELOS CORES SOLICITAADAS. 
TAMANHOS: P, M, G, GG, EG

PRÓPRIA UND 1000,00 15,000 15.000,00

13 0028702 - CAMISETA ADULTO CONFECCIONADA EM 
MALHA PV, COM DETALHES EM MANGAS, NA GOLA E 
PUNHO. BRASÃO DA PREFEITURA EM SILK SCREEN, 
SOBRE O PEITO ESQUERDO EM CORES OFICIAIS, NAS 
COSTAS IMPRESSÃO DO BRASÃO DA SECRETARIA 
SOLICICITANTE EM SLOGAN DO MUNICÍPIO. 
CONFORME MODELOS CORES SOLICITADAS. 
TAMANHOS: P, M, G, GG, EG

PRÓPRIA UND 1000,00 15,000 15.000,00

14 0028703 - CAMISETA DESTINADAS AOS EVENTOS FIO 30,
COM 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER CONFORME 
MODELO. NAS COSTAS IMPRESSÃO DO BRASÃO DA 
PREFEITURA EM SLOGAN DO MUNICÍPIO E ABAIXO DO 
NOME DA SECRETARIA SOLICITANTE. CONFORME 
MODELOS E CORES SOLICITADAS. TAMANHOS: P, M, G, 
GG, EG

PRÓPRIA UND 2000,00 15,000 30.000,00

15 0028704 - CAMISETA FARDAMENTO GOLA PÓLO 
ADULTO, FEMENINO E MASCULINO PIQUET GOLA COM 
DETALHES SE SOLICITADA, EM MANGAS, BORDADA 
FRENTE DA CAMISETA: CONFORME TAMANHOS E 
MODELOS DESCRITOS PELA SECRETARIA 
SOLICITANTE, BRASÃO OU SLOGAM DO MUNICÍPIO. 
CONFORME MODELOS CORES SOLICITADAS. 
TAMANHOS: P, M, G, GG, EG

PRÓPRIA UND 200,00 35,000 7.000,00

16 0028705 - CAMISETA EM BRIM LEVE, GOLA 
&quot;V&quot; MANGA LONGA, COR A DEFINIR, COM 
PINTURA DA PREFEITURA NO PEITO ESQUERDO E NAS 
COSTA EM SILK-SCREEN E FITA LUMINOSA. SARJA 2X1,
100% ALGODÃO, GRAMATURA 220 G/M² OZ 6,5 COM 
TINGIMENTO HIDRANTENE SCREEN. DESTINADAS AOS 
GARIS CONFORME MODELOS SOLICITADOS. 
TAMANHOS: P, M, G, GG, EG. CONFORME SECRETARIA 
SOLICITANTE.

PRÓPRIA UND 200,00 65,000 13.000,00

17 0032485 - CAMISETAS PARA O FARDAMENTO DOS 
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS – SCFV (FORÇA JOVEM, MESTRES DA VIDA E
SEMEAR) FIO 30, COM 67% ALGODÃO E 33% DE 
POLIÉSTER, COM DETALHES NAS GOLA E PUNHOS 

PRÓPRIA UND 200,00 15,000 3.000,00
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FRENTE DA CAMISA: LOGO DO PROGRAMA. NAS 
COSTAS: IMPRESSÃO DO BRASÃO DA PREFEITURA E 
SLOGAN DO MUNICÍPIO E ABAIXO O NOME DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
NOVA CRUZ, BEM COMO, OS SLOGANS DOS 
PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E DO
SUAS. CONFORME MODELOS CORES SOLICITADAS. 
TAMANHOS: P, M, G, GG, EG. 

18 0023491 - CAMISA EM LYCRA MANGA LONGA, COM 
PROTEÇÃO SOLAR UVA E UVB, FPS 50, NA COR PRETA. 
CONFORME SECRETARIA SOLICITANTE.

PRÓPRIA UND 200,00 25,000 5.000,00

19 0028707 - CALÇAS ADULTO PARA O SERVIÇO DE 
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO – 
SCFV (MESTRES DA VIDA) CONFECCIONADA EM 
MALHA DE HELANCA MACIA, 100% POLIAMIDA, E 
ELÁSTICO NA CINTURA. CONFORME MODELOS CORES 
SOLICITADAS. TAMANHOS: P, M, G, GG, EG

PRÓPRIA UND 100,00 25,500 2.550,00

20 0028708 - CALÇA EM MALHA PARA GRUPOS DE DANÇA 
E CAPOEIRA DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS 
CONFECCIONADA EM MALHA DE HELANCA MACIO, 
100% POLIAMIDA E ELÁSTICO NA CINTURA. 
CONFORME MODELOS CORES SOLICITADAS. 
TAMANHOS: P, M, G, GG, EG.

PRÓPRIA UND 100,00 25,500 2.550,00

21 0028709 - CALÇA EM BRIM PESADO, ELÁSTICO E 
CORDÃO, COM 02 BOLSOS FRONTAIS E 02 BOLSOS 
TRASEIROS NA COR CINZA, COM PINTURA NA PERNA 
DA LOGOMARCA DA PREFEITURA EM SILK-SCREEN E 
FITA LUMINOSA. SARJA 3X1, 100% ALGODÃO, 
GRAMATURA 264 G/M² OZ 7,8 COM TINGIMENTO 
HIDRANTENE. SCREEN TAMANHOS: N° 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50, 52, 54. CONFORME SECRETARIA SOLICITANTE.

PRÓPRIA UND 100,00 65,000 6.500,00

22 0023479 - CALÇA NA COR PRETA CONFECCIONADA EM 
TERCIDO OXFORD, CÓS ALTO, COM DOIS BOLSOS NA 
FRENTE E ATRÁS DOIS BOLSOS EMBUTIDOS TAMANHO
FEMININO: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. MASCULINO: 40, 42, 
44, 46, 48, 50.

PRÓPRIA UND 100,00 25,000 2.500,00

23 0028710 - CALÇA JEANS EM ÍNDIGO SANTISTA, MODELO
TRADICIONAL, FEMENINO/MASCULINO CONFORME 
CORES SOLICITADOS. TAMANHOS: 38, 40, 42,44,46,48.

PRÓPRIA UND 10,00 65,000 650,00

24 0028711 - CALÇA EM POLI BRIM (67% DE POLIÉSTER E 
33% DE ALGODÃO), COM 4 BOLSOS, SENDO 2 DELES NA 
LATERAL DAS PERNAS. NO CÓS MEIO ELÁSTICO, 
PASSADEIRA PARA CINTO, REFORÇO DE COSTURA 
ALMOFADA ENTRE PERNAS E JOELHOS, COM 
LOGOMARCA BORDADA DO MUNICÍPIO NA PERNA 
DIREITA. CONFORME MODELOS CORES SOLICITADAS. 
TAMANHOS: P, M, G, GG, EG. CONFORME SECRETARIA 
SOLICITANTE.

PRÓPRIA UND 100,00 45,000 4.500,00

26 0028713 - JALECO MASCULINO/FEMININO MANGA 
LONGA NA COR BRANCA, EM TERCIDO OXFORD 
FECHAMENTO EM BOTÕES NA FRENTE COM DOIS 
BOLSOS, COM LOGO DO SERVIÇO BORDADA NO LADO 
ESQUERDO, LOGO DA SECRETARIA SOLICITANTE, 
BORDADA E NAS COSTAS A LOGO DO MUNICÍPIO DE 
NOVA CRUZ BORDADA. TAMANHOS: P, M, G, GG, EG

PRÓPRIA UND 100,00 35,000 3.500,00

30 0020972 - SAIA JEANS COM LYCRA EM ÍNDICO, 98% 
ALGODÃO E 2% ELASTANO. CONFORME MODELOS. 
TAMANHOS: 38, 40, 42 44, 46.

PRÓPRIA UND 50,00 65,000 3.250,00

33 0023482 - UNIFORME COMPOSTO POR CAMISA 
PROFISSIONAL GOLA ITALIANA E CALÇA NA COR 
BRANCA CONFECCIONADA EM BRIM (100% ALGODÃO) 
COM DESCRIÇÃO EM SILK-SCREEN DO BRASÃO DO 
MUNICÍPIO NO BOLSO DO LADO DIREITO 
INFORMANDO A FUNÇÃO DO FUNCIONÁRIO NAS 

PRÓPRIA UND 100,00 65,000 6.500,00
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COSTAS CONFORME MODELOS E SECRETARIA 
SOLICITANTE. TAMANHOS: P, M, G, GG, EG.

34 0032486 - UNIFORME COMPOSTO POR CAMISA 
PROFISSIONAL GOLA ITALIANA E CALÇA 
CONFECCIONADA EM BRIM(100% ALGODÃO) COM 
DESCRIÇÃO EM SILK-SCREEN DO BRASÃO DO BRASIL 
SORRIDENTE NO BOLSO DO ALDO DIREITO E 
INFORMAÇÃO DA FUNÇÃO DO FUNCIONÁRIO (ASG) NA
ALTURA DO PEITO DO LADO ESQUERDO. BRASÃO DO 
MUNICÍPIONAS COSTAS. CONFORME MODELOS CORES 
DIVERSAS. TAMANHOS: P, M, G, GG, EG. 

PRÓPRIA UND 100,00 60,000 6.000,00

VALOR GLOBAL Lote 3 198.500,00

1.2   A presente Ata apresenta o valor total de R$ 232.900,00 (duzentos e trinta e dois mil e novecentos reais ).

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.

2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos
citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do
registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.3 Independente da assinatura manual do fornecedor na Ata de Registro de Preços, os menores preços ofertados e aceitos durante a
sessão já serão considerados registrados e poderão ser utilizados pela Administração Pública, observadas a conveniência e oportunidade e a
legislação em vigor, desde que adjudicados e homologados, tendo em vista que consta assinatura digital da ata de reunião gerada pelo
sistema eletrônico, ficando sujeito inclusive, às penalidade legalmente cabíveis pelo descumprimento de suas cláusulas.

CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado
do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

3.2 Os órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de
Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem
praticados, obedecida à ordem de classificação.

3.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação
ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
assumidas com o Contratante.

3.4 As aquisições adicionais  por  outros  órgãos ou entidades não poderão exceder,  por  órgão ou entidade,  a  cem por  cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

3.4.1 As Adesões realizadas por órgãos não participantes deverão obedecer ao disposto no Decreto Municipal nº 028/2014.

3.5 Autorizada a adesão, o órgão não participante (o “carona”) deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa
dias, observado o prazo de vigência da ata.

CLÁUSULA IV - DA ENTREGA E DA ATESTAÇÃO DO RECEBIMENTO

4.1 A licitante vencedora deverá entregar o objeto contratado no prazo, local e tempo previstos no termo de referência, a contar do
recebimento da Nota de Empenho / Autorização de Fornecimento ou instrumento contratual equivalente.

4.2 A entrega do(s) objeto(s) contratado(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da Administração do Município de
Nova Cruz, designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.

4.3 Nos termos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o objeto dessa licitação será recebido:

4.3.1 Provisoriamente, mediante termo padronizado, no ato da entrega do(s) objeto(s), para posterior verificação da conformidade do
material ou da prestação para com as especificações previstas no edital e no termo de referência;

4.3.2 Definitivamente, mediante termo padronizado, em até  10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da
qualidade e quantidade do material (ou da prestação) e sua consequente aceitação.
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4.3.3  Tratando-se de contratação cujo valor ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),  o recebimento será efetivado por meio de
comissão de, no mínimo, 3 (três) servidores, na forma do § 8º do art. 15 da Lei 8.666/93.

4.4 A licitante vencedora deve efetuar a troca do(s) produto(s) ou refazer os serviços que não atender(em) as especificações do objeto
contratado no prazo fixado no termo de referência, a contar do recebimento da solicitação.

4.5 A atestação de conformidade da entrega do(s) objeto(s) caberá ao  Gestor(es) de Contrato(S) o José Eduardo Fernandes de
Oliveira, designado pela Portaria nº 251/2022-GP  e o Sr. Laércio de Lima Pontes, conforme determinado na Portaria nº 003/2018-GP.

4.6 O(s)  representante(s)  do  Município  de  Nova  Cruz  anotará(ão)  em registro  próprio  todas  as  ocorrências  relacionadas  com a
execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  

CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO

5.1 A licitante vencedora deverá protocolar a solicitação de cobrança, acompanhada de nota fiscal, fatura ou documento equivalente,
além dos documentos que comprovem a regularidade fiscal e trabalhista, junto ao setor competente, para liquidação e pagamento da despesa
pelo Município de Nova Cruz.

5.1.1  No decurso do prazo obrigatoriamente estipulado no instrumento contratual ou, na sua ausência, no prazo máximo de 15 dias,
contado a partir da apresentação da solicitação de  cobrança, quem detiver a responsabilidade pelo acompanhamento e fiscalização do
contrato administrativo conferirá a documentação legalmente exigível para efeito do adimplemento da obrigação, verificando, junto aos
respectivos órgãos expedidores, as autenticidades das certidões de regularidade apresentadas, bem como se os bens entregues ou os
serviços prestados atenderam às especificações e condições previamente acordadas, em meio ao que estabelece o art. 63 da Lei nº 4.320,
de 17 de março de 1964, de modo que, em não sendo detectada pendência, será emitido o atesto.

5.1.2 Constatada qualquer pendência em relação ao documento fiscal, à prestação do serviço, ou à entrega do bem ou de parcela deste,
interromper-se-ão os  prazos oponíveis  à  unidade gestora exclusivamente quanto ao credor  correlato à  pendência,  sem prejuízo ao
prosseguimento das liquidações e pagamentos aos demais credores posicionados em ordem cronológica das exigibilidade.

5.1.3 A atestação das notas fiscais/faturas que comprovam o fornecimento dos produtos caberá ao(s) Gestor(es) de Contrato(S) o Sr.
José Eduardo Fernandes de Oliveira, designado pela Portaria nº 251/2022-GP  e/ou o Sr. Laércio de Lima Pontes, conforme determinado
na Portaria nº 003/2018-GP e o Sr. Laércio de Lima Pontes, conforme determinado na Portaria nº 003/2018-GP.

5.1.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante

5.2 Após o cumprimento de todas as providências de que trata o item anterior, a documentação deverá ser imediatamente remetida ao
setor competente para fins de pagamento, o qual respeitados a ordem cronológica das exigibilidades, classificada por fonte diferenciada de
recursos, e os seguintes prazos:

I - de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal, fatura ou documento equivalente, conforme determina o § 3º do
art. 5º da Lei nº 8.666, de  21 de junho de 1993, com relação às obrigações de baixo valor, assim definidas nos termos do § 3º do art. 3º
da  Resolução 32/2016 TCE/RN; ou 

II - de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da data do atesto, no que diz respeito aos demais casos, como prevê a alínea “a” do
inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

5.3 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial o protesto de título, sob
pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

5.4 Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular conforme item 5.1.

5.5 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

5.6 O Município de Nova Cruz/RN poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas
pela licitante vencedora, nos termos deste Edital.

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

6.2 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

6.3 O fornecimento dos produtos será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pela(s) Secretaria(s) solicitante(s)
da  CONTRATANTE,  devidamente  com atribuições  específicas,  cabendo a  ela(s),  no  acompanhamento e  na fiscalização  do  contrato,
registrar as ocorrências relacionadas com sua execução, comunicando à Contratada as providências necessárias a sua regularização, as quais
deverão ser atendidas de imediato, salvo motivo de força maior.
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6.4 Os produtos deverão ser entregues no prazo de até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Compra, ou, no caso de
especificação prevista Ordem, no prazo estabelecido.

6.4.1 Os produtos deverão obedecer a legislação e normas técnicas em vigor para emissão, armazenamento, transporte
e comercialização.

6.4.2 Poderá a Administração solicitar que os produtos cheguem com antecedência, visando a logística na entrega dos
mesmos.

6.4.3 O prazo para entrega dos produtos poderá ser prorrogado, mediante solicitação fundamentada do adjudicatário e aceite
pela Autoridade competente.

6.4.4 O não cumprimento do prazo para efetiva entrega, ensejará a aplicação de sanções.

6.5 A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas
alterações

6.6 A Secretaria Municipal responsável pelo recebimento e fiscalização dos produtos, efetuará inspeção, para comprovar se o objeto
atende as especificações mínimas exigidas ou superiores aquelas oferecidas pela CONTRATADA.

6.7 Quaisquer exigências da(s) Secretarias inerentes ao objeto e termos do Edital deverão ser atendidas em até 2 (dois) dias
pela contratada, sem ônus para a Administração.

6.8 Será procedida cuidadosa vistoria por parte da fiscalização, verificando a perfeita aferição dos materiais especificados no Edital e
Anexos, sendo recusados todos aqueles que estiverem em desacordo.

6.8.1 Uma vez que fique constatados sinais externos de avarias nos produtos ou, qualquer irregularidade quando as
especificações contidas nesse Termo, os mesmos deverão ser substituídos por outros com as mesmas características, no prazo
de até 2 (dois) dias corridos, a contar da data da realização da vistoria.

6.8.2 É de responsabilidade da Secretaria  solicitante,  após a  verificação das quantidades e  qualidades dos itens descritos
acima, atestar o recebimento e consequente a aceitação em até 10 (dez) dias úteis contados a partir da data de entrega dos bens.

6.9 O Município não permitirá, sob nenhuma hipótese, que empregados da licitante contratada executem tarefas em desacordo com
aquelas estabelecidas no instrumento contratual.

6.10 A Secretaria responsável poderá exigir, uma vez comprovada à necessidade, o imediato afastamento de qualquer empregado ou
preposto da contratada que, por justas razões, vier a desmerecer a confiança, e embarace a fiscalização ou ainda que venha a se conduzir de
modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções para qual lhe foram delegadas.

6.11 As providências que ultrapassarem a competência da Secretaria deverão ser comunicadas por este em tempo hábil à Autoridade
Competente, para a adoção das medidas necessárias à continuidade da execução do contrato;
6.12 Os motivos de rescisão do contrato são os estabelecidos nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, observado as sanções estabelecidas
nos arts. 81 a 99 da mesma lei.

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES

7.1 O Município de Nova Cruz poderá aplicar ao licitante ou contratado, (conforme o caso), garantido o direito prévio da citação e da
ampla defesa, as penalidades a seguir relacionadas, previstas na legislação pertinente:

I – ADVERTÊNCIA;

II – MULTA, NOS SEGUINTES CASOS:

a) multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues ou na correção das falhas, vícios, imperfeições
ou defeitos apontados pela Fiscalização, recolhida no setor financeiro da PMNC no prazo máximo de 15 (quinze) dias a
contar da notificação.

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do
objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização
dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

c) O atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará a inexecução do objeto e o contrato poderá
ser rescindido a critério da PMNC

III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas nesta peça, no edital e no contrato e das demais cominações legais, quando o licitante, convocado no prazo de
validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação
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falsa,  ensejar  retardamento  da  execução  de  seu  objeto,  não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  a  execução  no  contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

7.1.1 As sanções previstas no Inciso I, II e III poderão ser aplicadas juntamente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

7.2 A recusa injustificada da empresa adjudicatária em assinar o contrato e/ou receber a nota de empenho/ordem de compra caracteriza
o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.

7.3 Ocorrendo a hipótese do item anterior, o processo retornará ao pregoeiro, que procederá ao exame das demais propostas, bem
como da habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da classificação, até que uma proposta atenda, integralmente, ao edital, sendo o seu
autor declarado vencedor e convocado para assinar o contrato.

7.4 As  penalidades  aplicadas  poderão  ser  relevadas  na  hipótese  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  devidamente  justificada  e
comprovada, a juízo da Administração.

7.5 A Prefeitura de Nova Cruz aplicará as penalidades previstas no Edital e, subsidiariamente, na Lei 8.666/93, sem prejuízo das
responsabilidades penal e civil.

7.6 O valor da multa poderá ser descontado da fatura a que fizer jus a CONTRADADA. Não tendo nenhum valor a receber, deverá ser
recolhida pela CONTRATADA. Caso contrário, os dados serão encaminhados à área competente para cobrança judicial.

CLÁUSULA VIII - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

8.1 Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da
presente Ata de Registro de Preços, exceto nas hipóteses contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

8.2 O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve
o custo dos bens registrados.

8.3 Quando  o  preço  inicialmente  registrado,  por  motivo  superveniente,  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado,  o
Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

8.4 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

8.5 Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

8.6 Quando  o  preço  de  mercado  tornar-se  superior  aos  preços  registrados  e  o  fornecedor,  mediante  requerimento  devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I -  Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

8.7 Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

8.8 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços  praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as  negociações junto aos fornecedores, observadas
as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e
quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

9.2 Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de
compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

9.3  Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes
da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente,  após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente aceitação, mediante a emissão do
Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 10 (dez) dias após o recebimento provisório.
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9.4 Os produtos deverão ter garantia mínima de 01 (um) ano a contar do ato da entrega e atestação definitiva dos mesmos.

CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:

I - A pedido, quando:

a) comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

b)  o seu  preço registrado se  tornar,  comprovadamente,  inexequível  em função da  elevação  dos preços  de mercado dos  insumos que
compõem o custo do material.

II - Por iniciativa do Município de Nova Cruz, quando:

a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

c) por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;

d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos
dela decorrentes.

III - Automaticamente:

a) por decurso de prazo de vigência da Ata;

b) quando não restarem fornecedores registrados;

IV - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e
informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA XI - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

11.1 As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas,  caso a caso,  pela Contratante,  através dos
responsáveis pelas Secretarias Municipais.

11.2 A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelos Órgãos
requisitante.

11.2.1 Os documentos necessários à formalização do pedido citados acima poderão ser enviados via e-mail, devendo os mesmos
serem respondidos dando ciência do recebimento e cumprimento das obrigações assumidas, sob pena de aplicação das sanções
previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA XII - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

12.1 Fornecer os produtos, objeto deste instrumento, em prazo não superior ao estipulado na Ordem de Compra. Caso tal fornecimento
não seja feito dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida neste Edital;

12.2 Acatar as normas administrativas impostas ao local do trabalho, como: identificação dos funcionários, horário de funcionamento,
movimentos, etc.;

12.3 Arcar com todos os insumos que o compõem o objeto, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer
outros que incidam na contratação do objeto;

12.4 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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12.5 O Município de NOVA CRUZ/RN, não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA
para outras entidades;

12.6 Executar o fornecimento dos produtos nos horários dos eventos determinados por este órgão municipal;

12.7 O fornecedor deverá obrigatoriamente informar em suas Notas Fiscais o número da(s) ordem(ns) do(s) autorizativa(s).

12.8 Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;

12.9 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis
com o regime de direito público.

CLÁUSULA XIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1 Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;

13.2 Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso;

13.3 Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;

13.4 Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente;

13.5 Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção.

13.6 Notificar,  por  escrito,  à  CONTRATADA a respeito  da ocorrência  de  eventuais  imperfeições no curso  do  fornecimento  dos
produtos, fixando o prazo para sua correção;

13.7 Observar  para  que  durante  toda  vigência  do  contrato  sejam mantidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  da
ADJUDICATÁRIA exigíveis na licitação,  solicitando desta,  quando for o caso, a documentação que substitua aquela com o prazo de
validade vencido;

13.8 Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no fornecimento.

13.9 Oferecer condições físicas e apropriadas para o bom andamento dos serviços contratados.

CLÁUSULA XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 27/2022 e a proposta das empresas classificadas em
primeiro lugar mencionadas na Cláusula I, no certame supra numerado.

14.2  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Pregoeiro,  com  observância  das  disposições  constantes  das  Leis  nº  8.666/93  e
10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

14.3 A publicação  resumida  desta  Ata  de  Registro  de  Preço  na  imprensa  oficial,  condição  indispensável  para  sua  eficácia,  será
providenciada pelo Contratante.

14.4 As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e
julgadas no foro da cidade de NOVA CRUZ/RN, com exclusão de qualquer outro.

E,  por  estarem assim,  justas  e  contratadas,  firmam o presente  instrumento em 2  (duas)  vias  de  igual  teor  e  forma,  na  presença das
testemunhas que também o subscrevem.

Nova Cruz/RN, 10 de agosto de 2022.

MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ - PREFEITURA

CNPJ  nº  08.144.784/0001-33

PROMITENTE CONTRATANTE

W. S. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME

CNPJ/MF nº 18.647.472/0001-04

PROMITENTE CONTRATADO
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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°83
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022

PROCESSO Nº 615003/2022

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de 2022, o Município de Nova Cruz, inscrito no CNPJ nº 08.144.784/0001-
33, com sede à Praça Luiz José Moreira, nº 185, Centro, CEP: 59.215-000, Nova Cruz/RN, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, FLÁVIO CÉSAR NOGUEIRA, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira da
Identidade n.º 1400429, expedida pela SSP/RN e do CPF n.º 914.478.364-72, residente e domiciliado à Rua Assis
Chateaubriand, 587, Centro,  Nova Cruz/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR – PROMITENTE
CONTRATANTE, institui Ata de Registro de Preços (ARP), nos termos da Lei nº. 8.666/93; Lei nº 10.520/02;
Decreto  Municipal  nº.  028/2014,  conforme  a  classificação  das  propostas  apresentadas  no  PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 26/2022, homologado em 09 de agosto de 2022, registrando os preços oferecidos pela empresa
como segue:

CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1 Através  da  presente  ata  ficam  registrados  os  preços  visando  à  AQUISIÇÃO  GRADUAL  DE
BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E DO MUNICÍPIO
DE NOVA CRUZ/RN, PARA SEREM UTILIZADAS NO ÂMBITO DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO
USO INTERNO E EM EVENTOS REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN,  conforme
descrição abaixo relacionada:

Fornecedor: Daniel Primo Piccini

CNPJ: 02.603.092/0001-20
Telefone: (51) 3477-
5444

Email: showdasbandeiras@showdasbandeiras.com.br

Endereço: Av. Getulio Vargas, 0 loja 05, Niteroi, Canoas/RS, CEP: 92120-124

Item Descrição Marca
Unidade 
Medida

Quant.
Preço Unit.

(R$)
Vlr.

Total(R$)

1 0032473 - Bandeira do Brasil para teto 
do palanque (04 metros)

SHOW DAS 
BANDEIRAS

UND 25,00 979,000 24.475,00

3 0032475 - Bandeira Oficial (Brasil) 
medindo no mínimo 0,90x1,30m

SHOW DAS 
BANDEIRAS

UND 50,00 64,000 3.200,00

4 0032476 - Bandeira Oficial ( Rio Grande
do Norte) medindo no mínimo 
0,90x1,30m

SHOW DAS 
BANDEIRAS

UND 50,00 64,000 3.200,00

5 0032477 - Bandeira Oficial (Nova Cruz) 
medindo no mínimo 0,90x1,30m

SHOW DAS 
BANDEIRAS

UND 50,00 64,000 3.200,00

1.2 A presente Ata apresenta o valor total de R$ 34.075,00 (trinta e quatro mil e setenta e cinco reais).
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1 A  presente  Ata  de  Registro  de  Preços  terá  validade  por  12  (doze)  meses  contados  a  partir  da  sua
assinatura.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a
adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-
lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer
espécie  ao  FORNECEDOR,  sendo,  entretanto,  assegurada  ao  beneficiário  do  registro,  a  preferência  de
fornecimento em igualdade de condições.
2.3 Independente  da  assinatura  manual  do  fornecedor  na  Ata  de  Registro  de  Preços,  os  menores  preços
ofertados e aceitos durante a sessão já serão considerados registrados e poderão ser utilizados pela Administração
Pública, observadas a conveniência e oportunidade e a legislação em vigor, desde que adjudicados e homologados,
tendo em vista que consta assinatura digital  da ata de reunião gerada pelo sistema eletrônico,  ficando sujeito
inclusive, às penalidade legalmente cabíveis pelo descumprimento de suas cláusulas.

CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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3.1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente
comprovada a vantagem.
3.2 Os órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente
Ata  de  Registro  de  Preços,  deverão  manifestar  seu  interesse  junto  ao  Contratante,  para  que  este  indique  os
possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
3.3 Caberá  ao  fornecedor  beneficiário  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  observadas  as  condições  nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata,
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
3.4 As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

3.4.1 As Adesões  realizadas  por  órgãos não participantes  deverão obedecer  ao disposto no Decreto
Municipal nº 028/2014.
3.5 Autorizada a adesão, o órgão não participante (o “carona”) deverá efetivar a aquisição ou contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

CLÁUSULA IV - DA ENTREGA E DA ATESTAÇÃO DO RECEBIMENTO
4.1 A licitante vencedora deverá entregar o objeto contratado no prazo, local e tempo previstos no termo de
referência, a contar do recebimento da Nota de Empenho / Autorização de Fornecimento ou instrumento contratual
equivalente.
4.2 A  entrega  do(s)  objeto(s)  contratado(s)  será  acompanhada  e  fiscalizada  por  representante(s)  da
Administração do Município de Nova Cruz, designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
4.3 Nos termos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o objeto dessa licitação será recebido:

4.3.1 Provisoriamente,  mediante  termo  padronizado,  no  ato  da  entrega do(s)  objeto(s),  para  posterior
verificação da conformidade do material ou da prestação para com as especificações previstas no edital e no
termo de referência;
4.3.2 Definitivamente, mediante termo padronizado, em até 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório,
após a verificação da qualidade e quantidade do material (ou da prestação) e sua consequente aceitação.
4.3.3  Tratando-se de contratação cujo valor ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o recebimento será
efetivado por meio de comissão de, no mínimo, 3 (três) servidores, na forma do § 8º do art. 15 da Lei 8.666/93.

4.4 A licitante vencedora deve efetuar a troca do(s) produto(s) ou refazer os serviços que não atender(em) as
especificações do objeto contratado no prazo fixado no termo de referência, a contar do recebimento da solicitação.
4.5 A atestação de conformidade da entrega do(s)  objeto(s)  caberá ao  Gestor(es)  de Contrato(S) o  José
Eduardo Fernandes de Oliveira, designado pela Portaria nº 251/2021-GP e o Sr. Laércio de Lima Pontes, conforme
determinado na Portaria nº 003/2018-GP.
4.6 O(s) representante(s) do Município de Nova Cruz anotará(ão) em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.  

CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO
5.1 A licitante vencedora deverá protocolar a solicitação de cobrança, acompanhada de nota fiscal, fatura ou
documento equivalente, além dos documentos que comprovem a regularidade fiscal e trabalhista, junto ao setor
competente, para liquidação e pagamento da despesa pelo Município de Nova Cruz.

5.1.1 No decurso do prazo obrigatoriamente estipulado no instrumento contratual ou, na sua ausência, no prazo
máximo  de  15  dias,  contado  a  partir  da  apresentação  da  solicitação  de   cobrança,  quem  detiver  a
responsabilidade pelo acompanhamento e fiscalização do contrato administrativo conferirá a documentação
legalmente  exigível  para  efeito  do  adimplemento  da  obrigação,  verificando,  junto  aos  respectivos  órgãos
expedidores, as autenticidades das certidões de regularidade apresentadas, bem como se os bens entregues ou os
serviços prestados atenderam às especificações e condições previamente acordadas, em meio ao que estabelece
o art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, de modo que, em não sendo detectada pendência, será
emitido o atesto.
5.1.2 Constatada qualquer pendência em relação ao documento fiscal, à prestação do serviço, ou à entrega do
bem ou de parcela deste, interromper-se-ão os prazos oponíveis à unidade gestora exclusivamente quanto ao
credor  correlato  à  pendência,  sem  prejuízo  ao  prosseguimento  das  liquidações  e  pagamentos  aos  demais
credores posicionados em ordem cronológica das exigibilidade.
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5.1.3 A  atestação  das  notas  fiscais/faturas  que  comprovam  o  fornecimento  dos  produtos  caberá  ao(s)
Gestor(es) de Contrato(S) o Sr. José Eduardo Fernandes de Oliveira, designado pela Portaria nº 251/2021-GP
e/ou o Sr. Laércio de Lima Pontes, conforme determinado na Portaria nº 003/2018-GP.
5.1.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante

5.2 Após o cumprimento de todas as providências de que trata o item anterior, a documentação deverá ser
imediatamente remetida ao setor competente para fins de pagamento, o qual respeitados a ordem cronológica das
exigibilidades, classificada por fonte diferenciada de recursos, e os seguintes prazos:

I - de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal, fatura ou documento equivalente,
conforme determina o § 3º do art. 5º da Lei nº 8.666, de  21 de junho de 1993, com relação às obrigações de
baixo valor, assim definidas nos termos do § 3º do art. 3º da  Resolução 32/2016 TCE/RN; ou 
II - de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da data do atesto, no que diz respeito aos demais casos,
como prevê a alínea “a” do inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

5.3 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial
o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos
decorrentes.
5.4 Nenhum pagamento será efetuado ao  CONTRATADO  caso o mesmo se encontre em situação irregular
conforme item 5.1.
5.5 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
5.6 O Município de Nova Cruz/RN poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital.

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
6.1 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.
6.2 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo
que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
6.3 O fornecimento dos produtos será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pela(s)
Secretaria(s) solicitante(s) da CONTRATANTE, devidamente com atribuições específicas, cabendo a ela(s), no
acompanhamento  e  na  fiscalização  do  contrato,  registrar  as  ocorrências  relacionadas  com  sua  execução,
comunicando à Contratada as providências necessárias à sua regularização,  as quais deverão ser atendidas de
imediato, salvo motivo de força maior.
6.4 Prazo  máximo  de  entrega  dos  itens  será  de  3  (três)  dias  corridos,  a  contar  da  data  do
envio/recebimento da Ordem de compra ou nota de empenho, através do e-mail ou meio físico.

6.4.1 O prazo para entrega dos produtos poderá ser prorrogado, mediante solicitação fundamentada pelo
adjudicatário e aceite pela Autoridade competente.
6.4.2 O não cumprimento do prazo para efetiva entrega, ensejará a aplicação de sanções.

6.5 A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade
com a Lei 8.666/93 e suas alterações
6.6 A Secretaria Municipal responsável pelo recebimento e fiscalização dos produtos, efetuará inspeção, para
comprovar  se  o  objeto  atende  as  especificações  mínimas  exigidas  ou  superiores  aquelas  oferecidas  pela
CONTRATADA.
6.7 Quaisquer exigências da(s) Secretarias inerentes ao objeto e termos do Edital deverão ser atendidas em até
2 (dois) dias pela contratada, sem ônus para a Administração.
6.8 Será procedida cuidadosa vistoria por parte da fiscalização, verificando a perfeita aferição dos materiais
especificados no Edital e Anexos, sendo recusados todos aqueles que estiverem em desacordo.

6.8.1 Uma vez que fique constatados sinais externos de avarias nos produtos ou, qualquer irregularidade
quando as especificações contidas nesse Termo, os mesmos deverão ser substituídos por outros com as
mesmas características, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data da realização da vistoria.
6.8.2 É de responsabilidade da Secretaria solicitante, após a verificação das quantidades e qualidades
dos itens  descritos  acima,  atestar  o  recebimento e  consequente  a  aceitação em até  10 (dez)  dias  úteis
contados a partir da data de entrega dos bens.

6.9 O Município não permitirá, sob nenhuma hipótese, que empregados da licitante contratada executem tarefas em
desacordo com aquelas estabelecidas no instrumento contratual.
6.10 A  Secretaria  responsável  poderá  exigir,  uma  vez  comprovada  à  necessidade,  o  imediato  afastamento  de
qualquer empregado ou preposto da contratada que, por justas razões, vier a desmerecer a confiança, e embarace a
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fiscalização ou ainda que venha a se conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções para
qual lhe foram delegadas.
6.11 As providências que ultrapassarem a competência da Secretaria deverão ser comunicadas por este em tempo
hábil à Autoridade Competente, para a adoção das medidas necessárias à continuidade da execução do contrato;
6.12 Não  poderá  haver  interrupção  no  fornecimento  ou  execução,  salvo  nos  casos  em  que  o  atraso  do
pagamento supere 90 (noventa) dias, conforme art. 78, inc. XV da Lei 8.666/93.
6.13 Os motivos de rescisão do contrato são os estabelecidos nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, observado as
sanções estabelecidas nos arts. 81 a 99 da mesma lei.

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES
7.1 O Município de Nova Cruz poderá aplicar ao licitante ou contratado, (conforme o caso), garantido o direito
prévio da citação e da ampla defesa, as penalidades a seguir relacionadas, previstas na legislação pertinente:

I – ADVERTÊNCIA;
II – MULTA, NOS SEGUINTES CASOS:

a) multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações
estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues ou na
correção das  falhas,  vícios,  imperfeições ou defeitos  apontados pela Fiscalização,  recolhida no
setor financeiro da PMNC no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da notificação.
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, no caso de inexecução
total  ou  parcial  do  objeto  contratado,  recolhida  no  prazo  de  15  (quinze)  dias,  contados  da
comunicação  oficial,  sem  embargo  de  indenização  dos  prejuízos  porventura  causados  ao
contratante pela não execução parcial ou total do contrato.
c) O atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará a inexecução do objeto
e o contrato poderá ser rescindido a critério da PMNC

III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas nesta peça, no edital e no contrato e das demais cominações legais,
quando o licitante, convocado no prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de
entregar  documentação  exigida  no  edital,  apresentar  documentação  falsa,  ensejar  retardamento  da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução no contrato, comportar-se
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

7.1.1 As sanções previstas no Inciso I, II e III poderão ser aplicadas juntamente, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
7.2 A  recusa  injustificada  da  empresa  adjudicatária  em  assinar  o  contrato  e/ou  receber  a  nota  de
empenho/ordem de compra caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades
legalmente estabelecidas.
7.3 Ocorrendo a hipótese do item anterior, o processo retornará ao pregoeiro, que procederá ao exame das
demais propostas, bem como da habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da classificação, até que uma
proposta  atenda,  integralmente,  ao  edital,  sendo o  seu  autor  declarado vencedor  e  convocado para  assinar  o
contrato.
7.4 As penalidades aplicadas poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou força maior, devidamente
justificada e comprovada, a juízo da Administração.
7.5 A  Prefeitura  de  Nova  Cruz  aplicará  as  penalidades  previstas  no  Edital  e,  subsidiariamente,  na  Lei
8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil.
7.6 O valor da multa poderá ser descontado da fatura a que fizer jus a CONTRADADA. Não tendo nenhum
valor a receber, deverá ser recolhida pela CONTRATADA. Caso contrário, os dados serão encaminhados à área
competente para cobrança judicial.

CLÁUSULA VIII - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a
partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços, exceto nas hipóteses contidas no art. 65, da Lei nº
8.666/1993.
8.2 O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em 
razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.
8.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado
no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado.
8.4 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
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8.5 Na  hipótese  do  parágrafo  anterior,  o  Contratante  convocará  os  demais  fornecedores,  visando  igual
oportunidade de negociação.
8.6 Quando  o  preço  de  mercado  tornar-se  superior  aos  preços  registrados  e  o  fornecedor,  mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

8.7 Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
8.8 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços  praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art.
65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
9.1 O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações
técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado
pela contratante.
9.2 Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço
constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;
9.3  Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as
especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente,  após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente aceitação,
mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas  partes  em até  10 (dez) dias  após o
recebimento provisório.
9.4 Os produtos deverão ter garantia conforme a legislação aplicada a matéria.

CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

I - A pedido, quando:
a)  comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força
maior;
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado
dos insumos que compõem o custo do material.

II - Por iniciativa do Município de Nova Cruz, quando:
a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
c) por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e)  não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de
Preços;
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de
Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

III - Automaticamente:
a) por decurso de prazo de vigência da Ata;
b) quando não restarem fornecedores registrados;
IV - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de
Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA XI - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA
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11.1 As aquisições  do  objeto  da  presente  Ata  de  Registro  de  Preços  serão  autorizadas,  caso  a  caso,  pela
Contratante, através dos responsáveis pelas Secretarias Municipais.
11.2 A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente
autorizada pelos Órgãos requisitante.
11.2.1 Os documentos necessários à formalização do pedido citados acima poderão ser enviados via e-mail,
devendo  os  mesmos  serem  respondidos  dando  ciência  do  recebimento  e  cumprimento  das  obrigações
assumidas, sob pena de aplicação das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA XII - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
12.1 Fornecer os produtos, objeto deste instrumento, em prazo não superior ao estipulado na Ordem de Compra.
Caso tal fornecimento não seja feito dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida neste
Edital;
12.2 Acatar as normas administrativas impostas ao local  do trabalho,  como: identificação dos funcionários,
horário de funcionamento, movimentos, etc.;
12.3 Arcar com todos os insumos que o compõem o objeto, tais como as despesas com impostos, taxas, frete,
seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;
12.4 A  Contratada  deverá  manter  durante  toda  a  execução  da  contratação,  em  compatibilidade  com  as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
12.5 O Município de NOVA CRUZ/RN, não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade
da CONTRATADA para outras entidades;
12.6 Executar o fornecimento dos produtos nos horários dos eventos determinados por este órgão municipal;
12.7 O fornecedor deverá obrigatoriamente informar em suas Notas Fiscais o número da(s) ordem(ns)
do(s) autorizativa(s).
12.8 Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do art. 65, § 1°,
da Lei n° 8.666/93;
12.9 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que
sejam compatíveis com o regime de direito público.

CLÁUSULA XIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1 Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
13.2 Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso; 
13.3 Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do
contrato;
13.4 Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente;
13.5 Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção.
13.6 Notificar, por escrito, à CONTRATADA a respeito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do
fornecimento dos produtos, fixando o prazo para sua correção;
13.7 Observar para que durante toda vigência do contrato sejam mantidas, todas as condições de habilitação e
qualificação da ADJUDICATÁRIA exigíveis na licitação, solicitando desta, quando for o caso, a documentação
que substitua aquela com o prazo de validade vencido;
13.8 Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no fornecimento.
13.9 Oferecer condições físicas e apropriadas para o bom andamento dos serviços contratados.

CLÁUSULA XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 26/2022  e a proposta das
empresas classificadas em primeiro lugar mencionadas na Cláusula I, no certame supra numerado.
14.2  Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nº
8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.
14.3 A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para
sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.
14.4 As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas no foro da cidade de NOVA CRUZ/RN, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma,
na presença das testemunhas que também o subscrevem.

 Nova Cruz/RN, 09 de agosto de 2022.
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