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Diário Oficial do Município  
ADMINISTRAÇÃO DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA NEIDE SUELY MUNIZ COSTA - PREFEITA  

ANO I - Nº. 102 – PEDRO AVELINO/RN QUINTA-FEIRA 06 DE JULHO DE 2017 

 
 

  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017-SRP 

 
LICITAÇÃO Nº 009/2017 - MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL SRP 
  

ATO DE HOMOLOGAÇÃO 
  

De acordo com os atos do Pregoeiro e o que fundamenta a Lei nº 10.520/02 e legislação complementar e, ainda 

de conformidade com o resultado do presente certame, cujo objeto O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 

MOVÉIS DE ESCRITÓRIO, ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS 

VISANDO ATENDER OS ORGÃOS PRODUTIVOS DO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO/RN, usando 

das atribuições que são conferidas, em função de terem sido cumpridos os ditames inerentes à interposição de recurso 

decorrente dos atos relacionados com o pleito ora chancelado, homologo o presente evento que teve como vencedor o 

licitante: O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ: 08.773.990/0001-02, o 

valor de R$ 533.614,00 (quinhentos e trinta e três mil, seiscentos e quatorze reais), o qual será pago de forma parcial 

e gradativa de acordo com a necessidade e aquisição dos produtos, onde apresentou a melhor proposta constante 

na Ata Pública e dos autos, inclusive em se considerando a avaliação. Autorizamos ao Pregoeiro, a lavratura dos 

respectivos contratos e Ata de Registro de Preço. 

  

Dê-se ciência e 

cumpra-se. 

  

Pedro Avelino/RN, 06 de julho de 2017. 

  

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA 
Prefeita Municipal 

 
Publicado por: 

Carlos Henrique do Vale Xavier 

Código Identificador:80D82167 

 
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 12/07/2017. 

Edição 1555 

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: 

http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017-SRP 

 
LICITAÇÃO Nº 011/2017 - MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL SRP. 
  

ATO DE HOMOLOGAÇÃO 
  

De acordo com os atos do Pregoeiro e o que fundamenta a Lei nº 10.520/02 e legislação complementar e, ainda 

de conformidade com o resultado do presente certame, cujo objeto é O REGISTRO DE PREÇO PARA O 

FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA AS DIVERSAS 

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO/RN, usando das atribuições que são conferidas, em função de 

terem sido cumpridos os ditames inerentes à interposição de recurso decorrente dos atos relacionados com o pleito ora 

chancelado, homologo o presente evento que teve como vencedor o licitante: LUMINOZA, COMÉRCIO DE 

MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E TELEFONIA EIRELI ME, inscrita no CNPJ: 70.047.329/0001-93, 

VALDEMARIO PINHEIRO DE ARAUJO, (PROCURADOR), CPF: 011.877.624-07, o valor de R$ 427.225,00 

(quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e vinte e cinco reais), o qual será pago de forma parcial e gradativa de acordo 

com a necessidade e aquisição dos produtos, onde apresentou a melhor proposta constante na Ata Pública e 

PUBLICAÇÕES 
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dos autos, inclusive em se considerando a avaliação. Autorizamos ao Pregoeiro, a lavratura dos respectivos contratos e 

Ata de Registro de Preço. 

  

Dê-se ciência e 

cumpra-se. 

  

Pedro Avelino/RN, 06 de julho de 2017. 

  

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA 
Prefeita Municipal  

 
Publicado por: 

Carlos Henrique do Vale Xavier 

Código Identificador:51C58EDD 

 
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/07/2017. 

Edição 1551 

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: 

http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/007-2017. PP SRP 011/2017. 

 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/007-2017. 
  

Em 06 de julho de 2017, O MUNICIPIO DEPEDRO AVELINO, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, 

através da Prefeitura Municipal, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 

08.294.654/0001-87, com sede à Pedro Alves Bezerra, nº 548, Centro, PEDRO AVELINO/RN, neste ato representado 

pelo Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, inscrito no CPF (MF) sob o nº 200.772.464-20 , brasileira, casada, residente e 

domiciliado no Município de PEDRO AVELINO/RN, institui a presente Ata de Registro de Preços (ARP) decorrente da 

Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017-SRP, cujo objetivo é a formalização de O REGISTRO DE PREÇO 

PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA AS DIVERSAS 

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO/RN, a qual se constitui em documento vinculativo e 

obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº 8.666/93, regulamentada pelo Decreto nº 

7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes: 

  

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços cujas 

especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor foram previamente definidos através do procedimento licitatório 

supracitado. 

  

Art. 2º. Integram a presente ARP: 

  

a) ÓRGÃO GERENCIADOR: Município de PEDRO AVELINO/RN, responsável pela condução do conjunto de 

procedimentos relativos à Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017-SRP, bem como pelo gerenciamento da 

presente Ata de Registro de Preços. 

  

b) FORNECEDOR: LUMINOZA, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E TELEFONIA 

EIRELI ME, inscrita no CNPJ: 70.047.329/0001-93. 
  

c) ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S): Órgão ou entidade da Administração Pública que integra a presente Ata de 

Registro de Preços, sendo: Fundo Municipal de Saúde de PEDRO AVELINO/RN e Fundo Municipal de Assistência 

Social. 

  

Art. 3º. Constituem-se obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR: 

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos 

disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação; 

b) Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de compra e ou serviço; 

c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas 

certidões ou documentos vencidos; 

d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às 

novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 

e) Realizar, quando necessário, prévia reunião com os Licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do 

Sistema de Registro de Preços; 

f) Comunicar aos órgãos participantes, quando existir, possíveis alterações ocorridas na presente ARP; e 

g) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no Edital da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 

011/2017-SRP e na presente ARP. 

Art. 4º. O FORNECEDOR obriga-se a: 

a) Retirar a respectiva ordem de compra/serviço, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da convocação; 

b) Entregar o material ou prestar os serviços solicitados no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na 

licitação, contado da data de recebimento da nota de empenho; 

c) Fornecer o material conforme especificação, marca e preço registrados na presente ARP; 

d) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR 

referentes às condições firmadas na presente ARP; 

e) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e 

qualificação cujas validades encontrem-se vencidas; 

f) Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP; 
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g) Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP; 

h) Pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao material entregue, com base na 

presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento; 

i) Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; e 

j) Fazer o fornecimento e a prestação de serviço em local próprio e adequado, na sede do Município, conforme o caso. 

  

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor 

solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento, desde que comprove a impossibilidade de cumprir com os 

compromissos assumidos. 

  

Parágrafo Único: Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da 

ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a 

impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração. 

  

Art. 6°. Os preços, as quantidades e as especificações do material e ou serviços registrados nesta Ata, encontram-se 

indicados na “Proposta de Preços” apresentada pelo FORNECEDOR, a qual passa a ser parte integrante deste 

instrumento, importando no valor total de Total da proposta: R$ 427.225,00 (quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e 

vinte e cinco reais) 

  
  DESCRIÇÃO QUANT. VALOR INICIAL 

1 Alça pref. Multiplexado isolado 10/16mm 200 R$ 3,25 

2 Arame aço galv. P/ amarração n- 18 10 R$ 21,00 

3 Arruela quadrada 50x50 200 R$ 1,50 

4 Base para rele 500 R$ 7,00 

5 Bengala completa 90 x 32mm 10 R$ 15,00 

6 Bocal decorativo br/pt 50 R$ 4,00 

7 bocal e27 de rabicho 50 R$ 3,00 

8 Braço p/ iluminação publica 1mt 400 R$ 31,00 

9 lampada vapor metalica 70w 400 R$ 46,00 

10 Cabo de mangueira luminosa 2 fios 50 R$ 20,00 

11 Cabo flex 1,5mm 1500 R$ 0,65 

12 Cabo flex 2,5mm 1500 R$ 1,10 

13 Cabo flex 4. 0mm 750v 1500 R$ 1,90 

14 Cabo flex 6. 0mm 750v 1500 R$ 2,80 

15 Cabo multiplexado monofásico de 16mm2 5000 R$ 4,00 

16 Cabo pp 2x1,5mm 750v 1000 R$ 2,50 

17 Cabo pp 2x2.5mm 1000 R$ 3,50 

18 Caixa inspeção completa 30 R$ 10,00 

19 Caixa medmonof cmd1 30 R$ 245,00 

20 Caixa padrão cosern p/medidor + trif 20 R$ 135,00 

21 Caixa padrão cosern p/medidor + mono 20 R$ 50,00 

22 Chave iluminação publica 2x60 exatron 20 R$ 310,00 

23 Chave iluminaxao publica 2x30 20 R$ 200,00 

24 Conector emenda mangueira luminosa 50 R$ 2,00 

25 Conector para haste 5/8 30 R$ 3,00 

26 Conector perfurante 10-70 multiplexado i 400 R$ 4,80 

27 Disjuntor mono 10amp pial 20 R$ 9,00 

28 Disjuntor mono 16amp 20 R$ 9,00 

29 Disjuntor mono 20ª 20 R$ 9,00 

30 Disjuntor mono 25amp 20 R$ 9,00 

31 Disjuntor mono 32amp 20 R$ 9,00 

32 Disjuntor mono 40amp 20 R$ 10,00 

33 Disjuntor mono 50amp 20 R$ 10,00 

34 Disjuntor trif 100amp pial 10 R$ 140,00 

35 Disjuntor trif 20amp 10 R$ 45,00 

36 Disjuntor trif 25amp 10 R$ 45,00 

37 Disjuntor trif 32amp 10 R$ 45,00 

38 Disjuntor trif 32amp 10 R$ 45,00 

39 Disjuntor trif 40amp 10 R$ 45,00 

40 Disjuntor trif 50amp 10 R$ 45,00 

41 Disjuntor trif 80amp 10 R$ 140,00 

42 Fio paralelo 2x1.50mm 500 R$ 1,80 

43 Fio paralelo 2x2.50mm 500 R$ 2,80 

44 Fio torcido 2x1.5mm2 500 R$ 1,80 

45 Fio torcido 2x2,5mm 500 R$ 2,80 

46 Lâmpada eletrônica 15w brtr 50 R$ 9,50 

47 Lâmpada eletrônica 20w brtr 50 R$ 10,50 

48 Lâmpada eletrônica 45w brtr 400 R$ 36,00 

49 Lâmpada flúor tub 20w/10 branca 200 R$ 7,50 

50 Lâmpada flúor tub 40w/10 branca 200 R$ 7,50 

51 Lâmpada hqi t 250w e-40 br 300 R$ 48,00 

52 Lâmpada hqi t 400w d e-40 br 300 R$ 54,00 

53 Lâmpada hqi150 verde/azul 25 R$ 40,00 

54 Lâmpada hqi400w e40 colorida 25 R$ 55,00 

55 Lâmpada vapor de sódio 70w e 27 500 R$ 23,00 

56 Lâmpada vapor sodioe 40 150w 150 R$ 37,00 

57 Lâmpada vapor sódio 250w e-40 150 R$ 40,00 

58 Luminária ilp-400 aberta e-40 150 R$ 85,00 

59 Luminária padrão cosern 400 R$ 40,00 

60 LAMPADA DE LED 30W 50 R$ 110,00 

61 Mang-2f-13mm-100m-220v branca LED 1500 R$ 10,50 

62 Mang-2f-13mm-100m-220v verde LED 500 R$ 10,50 

63 Mang-2f-13mm-100m-220v vermelha LED 500 R$ 10,50 

64 Mangueira luminosa 220v azul LED 500 R$ 10,50 

65 Mangueira luminosa amarela 220v LED 500 R$ 10,50 

66 Olhal p/parafuso de 16mm2 500 R$ 14,00 

67 Parafuso c/porca quadrada 200x16mm p/ arm 200 R$ 8,00 

68 Parafuso c/porca quadrada 250x16mm p/ arm 400 R$ 9,00 

69 LAMPADA DE LED 25W 50 R$ 65,00 

70 Porca olhal 16mm 300 R$ 10,50 

71 Reator eletrônico 1x20w fluor 50 R$ 17,00 

72 Reator eletrônico 1x40w 50 R$ 21,00 

73 Reator eletrônico 2x20w afp 50 R$ 21,00 
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Art. 7º. O pagamento será realizado pela prestação do serviço e ou fornecimento será realizado conforme condições 

constantes no Edital da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017-SRP, desde que o fornecedor: 

a) Entregue o documento fiscal equivalente; 

b) Esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), junto ao FGTS, tributos federal, estadual, municipal e 

obrigações trabalhistas; e 

c) Indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito. 

  

Parágrafo 1º: O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP. 

  

Parágrafo 2º: Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do 

FORNECEDOR, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira. 

  

Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga aos órgãos firmar as futuras contratações e ou aquisições, 

sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo 

preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições. 

  

Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis 

alterações, serão publicados, em forma de extrato, na Imprensa Oficial do Município. 

  

Art. 10º. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no 

mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o 

novo valor compatível ao mercado. 

  

Art. 11. A entrega dos serviços/serviços oriundos desta Ata de Registro de Preços obedecerá às seguintes condições, 

conforme o caso: 

a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido no Edital da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017-SRP, 

contado a partir do recebimento da ordem de serviços/compras; 

b) Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte e 

armazenamento, assim como pronto para serem utilizados, conforme o caso; 

c) A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela Administração Municipal, observado os limites 

geográficos do Município de PEDRO AVELINO/RN; 

d) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais 

despesas envolvidas na execução e ou entrega correrão por conta do FORNECEDOR; e 

e) Deverão ser observadas e fielmente cumpridas as demais regras estabelecidas no Edital da Licitação – PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 011/2017-SRP. 

  

Art. 12. O recebimento e aceitação dos serviços/serviços registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições, 

conforme o caso: 

a) O recebimento do serviço/produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto 

da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017-SRP; 

b) Não serão aceitos serviços com prazo de garantia/validade em desacordo com o estabelecido no Edital da Licitação – 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017-SRP; 

c) Por ocasião da entrega, o FORNECEDOR deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do 

servidor ou membro da comissão da Administração responsável pelo recebimento. 

d) No ato da entrega do objeto, o servidor ou comissão responsável designada deverá observar os seguintes parâmetros, 

conforme o caso: 

I) Se a quantidade está em conformidade com a solicitação efetuada; 

II) Se o prazo de garantia/validade esteja em conformidade com as definições constantes no Edital da Licitação – 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017-SRP; 

III) Se as especificações estão em conformidade com o Edital da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017-SRP, 

bem como com a proposta apresentada pelo FORNECEDOR; 

IV) Se o objeto está adequado para utilização; e 

V) Se o objeto foi plenamente executado e em conformidade com as especificações constantes no Edital da Licitação – 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017-SRP. 

e) O atesto da Nota Fiscal referente ao objeto executado/fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo; 

f) Constatada irregularidades na execução/entrega do objeto, a Administração poderá: 

I) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes do objeto, determinar sua complementação ou suspender a 

aquisição e ou execução, sem prejuízos das penalidades cabíveis; e 

74 Reator eletrônico 2x40w auto fator 50 R$ 27,50 

75 Reator vapor metálico ext. 400w a.f.p 250 R$ 90,00 

76 Reator vapor metalico 150w 100 R$ 70,00 

77 Reator vapor metalico 250w 250 R$ 83,00 

78 Reator vapor sódio 70w afp 400 R$ 52,00 

79 Refletor 400w e-40 50 R$ 50,00 

80 Refletor p/ lamp. Hqi 70/150w 40 R$ 38,00 

81 Refletor retangular aluminioext 250w e27 40 R$ 38,00 

82 interruptor de 2 sessao 50 R$ 6,00 

83 interruptor de 3 sessao 50 R$ 8,00 

84 fita isolante de baixa tensao 200 R$ 5,50 

85 fita isolante de alta tensao 100 R$ 27,00 

86 Rele foto célula 1000w nf 500 R$ 17,00 

87 Sapatilha de ferro galvanizado 4 a 100 R$ 4,50 

88 interruptor de 1 sessao 30 R$ 4,50 

89 Tomada 2p+t computador br 30 R$ 5,50 

90 Tomada 2p+t dupla br 10ª 30 R$ 8,00 

91 lampada vapor metalica 2000w 30 R$ 550,00 

92 reator vapor metalico 2000w 30 R$ 400,00 

93 refletor de 2000w 30 R$ 580,00 

94 lampadaled 6w 50 R$ 14,00 

95 lampadaled 9w 50 R$ 15,00 

96 lampadaled 12w 50 R$ 24,00 

97 lampadaflourescenteled 10w 50 R$ 33,00 

98 lampadaflourescenteled 20w 50 R$ 33,00 

99 reator vapor sodio 400w 50 R$ 92,00 

100 reator vapor sodio 250w 50 R$ 83,00 
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II) Se disser respeito à especificação, rejeitar no todo ou em parte, determinando sua substituição ou suspender a aquisição 

e ou execução, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 

g) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, o FORNECEDOR terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a 

partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração. 

  

Art. 13. São sanções passíveis de aplicação ao FORNECEDOR participante desta ARP, sem prejuízo de outras sanções 

previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem: 

a) Advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração; 

b) Multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total adjudicado; 

c) Multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total 

adjudicado; 

d) Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total adjudicado; e 

e) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002. 

Parágrafo 1º: O FORNECEDOR estará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses: 

I) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer da vigência desta ARP, bem como a recusa de 

assinar o contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas 

“a”, “d” e “e”; 

II) Descumprimento dos prazos, inclusive os de execução/fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o 

descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas nas alíneas “b” e “c”. Caso a 

situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”. 

  

Parágrafo 2º: Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses 

anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

  

Parágrafo 3º: Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 

Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo 1º deste Artigo, o FORNECEDOR ficará isento das 

penalidades mencionadas. 

  

Parágrafo 4º: As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser 

aplicadas ao FORNECEDOR juntamente com a multa. 

  

Parágrafo 5º: As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da 

Secretaria Administrativa, no qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

  

Art. 14. O FORNECEDOR terá seu registro cancelado: 

a) Por iniciativa da Administração, quando: 

I) Não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP; 

II) Recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela 

Administração; 

II) Der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP; 

IV) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo à presente ARP; 

V) Não mantiver as condições de habilitação; 

VI) Não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e 

VII) Em razões de interesse público, devidamente justificadas. 

  

b) Por iniciativa do próprio FORNECEDOR, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de 

cumprimento das exigências insertas nesta ARP e no Edital da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017-SRP, 

tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a 

perfeita execução contratual. 

  

Parágrafo 1º: Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados 

os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber. 

Parágrafo 2º: O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante 

competente processo administrativo com despacho fundamentado pela autoridade competente. 

  

Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e ou legislação 

vigente à época do fato ocorrido. 

  

Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de PEDRO AVELINO/RN. 

  

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme, vai devidamente 

assinada pelo representante do ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo FORNECEDOR. 

  

Pedro Avelino/RN, 06 de julho de 2017. 

  

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA 
Pelo Órgão Gerenciador 
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Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO/RN, inscrita no CNPJ 08.294.654/0001-87.  

Contratado: LUMINOZA, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E TELEFONIA EIRELI 

ME, inscrita no CNPJ: 70.047.329/0001-93.  

Objeto: O REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO 

PUBLICA, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO/RN.  Vigência: 12 meses 

a partir da assinatura do contrato.  

Valor Total do contrato: R$ 427.225,00 (quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e vinte e cinco reais),  

OBS: O valor será pago de forma parcelada de acordo com a AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS.  

Base Legal: Lei n°. 8.666/93. 
OBS: Contrato oriundo do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 011/2017.  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS:  

As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta de dotação orçamentária, indicada no 

momento oportuno, nos processos administrativos de utilização da Ata.  

Pela Contratante – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO/RN, inscrita no CNPJ 08.294.654/0001-87. 

Neide Suely Muniz Costa - Prefeita Municipal CPF: 200.772.464-20.  

Pelo Contratado – LUMINOZA, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E TELEFONIA EIRELI 

ME, inscrita no CNPJ: 70.047.329/0001-93. 

  

VALDEMARIO PINHEIRO DE ARAUJO 
Procurador 

CPF: 011.877.624-07 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 081/2017 

 
Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93, bem como do 

Parecer Jurídico datado de 06 de julho de 2017,RATIFICO E AUTORIZOa dispensa de licitação para contratação do 

Senhor MARCIO FRANÇA MACHADO CPF: 042.503.344-90,que CONSISTIRÁ na Contratação de Prestação de 

Serviços de Solda na Frota de Veículos da Prefeitura. Ao valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais). 

  

Pedro Avelino/RN, 06 de julho de 2017. 

  

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA 
Prefeita Municipal 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 079/2017 

 
Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93, bem como do 

Parecer Jurídico datado de 06 de julho de 2017,RATIFICO E AUTORIZOa dispensa de licitação para contratação do 

Senhor JOSÉ UILTON ALMEIDA DA SILVA CPF: 092.315.424-86,que CONSISTIRÁ na Contratação da Serviço 

de Capinação de Mato e Arbustos nos Muros das Escolas Municipais da Rede de Ensino da Zona Rural e Urbana 

do Município. No importe de R$ 3.200,00 (Três mil e duzentos reais). 

  

Pedro Avelino/RN, 06 de julho de 2017. 

  

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA 
Prefeita Municipal 
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