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PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE GOVERNO
LEI Nº 623, DE 05 DE JUNHO DE 2018.
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA DIÁRIA OPERACIONAL PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DO ASSÚ, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSÚ, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e ele sanciona a presente Lei:
Art. 1º. Fica criada a diária operacional, vantagem
específica de natureza compensatória, destinada
aos Agentes de Trânsito e Transporte, que voluntariamente, em período de folga, for empregado na
sua atividade fim, de polícia administrativa de trânsito, nos finais de semana, feriados ou quando se
achar necessário pelo Diretor (a) do Departamento.
§ 1º - A distribuição de recursos humanos no
âmbito das atividades descritas nesta Lei deve ser
realizada de forma a buscar o equilíbrio, podendo
eventualmente o dia e o turno de trabalho do
agente ser trocado para atender necessidades
operacionais.
§ 2º - A diária operacional não integra a remuneração
do servidor, sendo proibida a sua incorporação aos
vencimentos, a qualquer título ou fundamento.
§ 3º - Fará jus a diária operacional os agentes de
trânsito que trabalham em regime de escala.

Art. 2º. Fará jus à diária operacional o agente que
exercer suas funções, nas condições do artigo antecedente, por um período de 06 (seis) horas, nos
finais de semana, feriados ou quando se achar necessário pelo Diretor (a) do Departamento, a título
de compensação pela prestação de serviço de polícia administrativa de trânsito.

Art. 6º. O agente que estiver afastado do serviço,
por licença ou dispensa, não poderá ser empregado
para efeito da concessão de diária operacional.

Parágrafo Único - O emprego do agente em atividades de caráter extraordinário, como catástrofes,
grandes acidentes, incêndios, greves, grave perturbação da ordem pública, não enseja a concessão da
contraprestação prevista nesta Lei.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando desde já revogada a Lei nº 553, de 05
de abril de 2016, e outras disposições em contrário.

Art. 3º. O valor da Diária Operacional de que trata o
art. 1º desta Lei corresponde a 10% do salário base.
Parágrafo Único - Para os efeitos desta Lei, o Poder
Executivo estabelecerá, separadamente, o limite de
despesa mensal a ser disponibilizada para o Departamento Municipal de Transito e Transporte, ficando condicionado à existência de dotação orçamentária e à disponibilidade de recursos financeiros no
período em que ocorram as atividades.
Art. 4º. A Autoridade de trânsito deve ser constituída de um agente de carreira, que deve obedecer ao
código de transito brasileiro e as suas resoluções.
Art. 5º. Fica estabelecida a natureza da receita das
diárias segundo os artigos 2º e 10º da Resolução n°
638, de 30 de novembro de 2016.

Art. 7º. As despesas com a execução da presente
Lei correrão por conta de dotação orçamentária
própria.

Prefeitura Municipal de Assú, “Palácio Francisco Augusto Caldas de Amorim”, aos 05 de Junho de 2018.
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
LEI Nº 624, DE 05 DE JUNHO DE 2018.
DENOMINA RUA PROJETADA, LOCALIZADA NO
BAIRRO FRUTILÂNDIA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSÚ.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSÚ, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso das atribuições legais, faz
saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a presente Lei:
Art. 1º - Fica denominada Rua Profetiza Ellen Gold
White artéria projetada localizada no Bairro Fruti-

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO ASSÚ
ANO XIV – N° 3433 – Assú-RN, terça-feira, 05 de junho de 2018

lândia, zona urbana, Município de Assú, de conformidade com limites seguintes:
a)
Ao Norte com o loteamento Alexandre;
b)
Ao Sul com imóvel dos herdeiros dos
Carapuça;
c)
Ao Leste com a RN 016;
d)
Ao Oeste com imóvel dos herdeiros de
Eloide de Sá Leitão.
Art. 2º - A denominação é uma homenagem e reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Igreja
Adventista do Sétimo Dia em Assú.
Art. 3º - A presente Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Prefeitura Municipal de Assú, “Palácio Francisco Augusto Caldas de Amorim”, aos 05 de Junho de 2018.
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL DO ASSÚ
DECRETO Nº 022, DE 05 DE JUNHO DE 2018.
DISPÕE SOBRE A DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA
NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Constitucional do Município de Assú,
neste Estado, no uso das suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de definir como
pública a área de acesso ao Parque de Exposição e
ao Distrito Industrial, objetivando permitir o acesso
aos referidos bens através de arruamento projetado interligando a Avenida Poeta Renato Caldas e a
Rua João Nunes da Silva;
CONSIDERANDO a importância do Parque de Exposição e do Distrito Industrial como fomentadores do
empreendedorismo local e propulsor da geração de
emprego e renda;
CONSIDERANDO que compete ao Prefeito definir
as áreas de utilidade pública para fins de desapropriação;
DECRETA:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública para fins
de desapropriação a área localizada entre a Avenida

Poeta Renato Caldas e a Rua João Nunes da Silva,
localizado no Bairro João Paulo II (Parati), zona urbana do Município de Assú, RN, consistente numa
área de 10.250,04 (dez mil, duzentos e cinquenta
vírgula zero quatro) metros quadrados, de titularidade e propriedade de Kirialle Soares de Medeiros,
SLM Empreendimentos EIRELI – ME e de João Leônidas de Medeiros Júnior, com largura de 12 (doze)
metros em ambas as extremidades e perímetro de
1.745,71 (mil, setecentos e quarenta e cinco vírgula setenta e um) metros com a seguinte descrição: inicia-se a descrição no vértice P 01 de coordenadas N: 9382509.221, E: 726754.799 ao P02
de Coordenadas N: 9382469.691, E: 727013.888,
Com AZ: 94°58’31,1” e com distancia de 262,09
m ao Norte, confrontando com SLM EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME, do vértice P02 de Coordenadas N: 9382469.691, E: 727013.888 ao P03 de
Coordenadas N: 9382440.016, E: 7272208.385,
Com AZ: 98°40’29,6” e com distancia de 196,75
m ao Norte, confrontando com JOÃO LEONIDAS
DE MEDEIROS JUNIOR, do vértice P03 de Coordenadas N: 9382440.016, E: 7272208.385 ao P04
de Coordenadas N: 9382365.270, E: 727551,046,
Com AZ: 102°18’19,4” e com distancia de 350,72
m ao Norte, confrontando COM KIRIALLE SOARES
MEDEIROS, do vértice P04 de Coordenadas N:
9382365.270, E: 727551,046 ao P05 de Coordenadas N: 9382362.699, E: 727560.720, Com AZ:
104°52’59,2” e com distancia de 10,01 m ao Norte,
confrontando COM KIRIALLE SOARES MEDEIROS,
do vértice P05 de Coordenadas N: 9382362.699,
E: 727560.720 ao P06 de Coordenadas N:
9382350.687, E: 727605.635, Com AZ: 104°58’21,7”
e com distancia de 46,49 m ao Norte, confrontando
COM KIRIALLE SOARES MEDEIROS, do vértice P06
de Coordenadas N: 9382350.687, E: 727605.635
ao P07 de Coordenadas N: 9382345.101, E:
727580.078, Com AZ: 257°40’14,5” e com distancia
de 26,16 m ao Leste, confrontando com AVENIDA
POETA RENATO CALDAS, do vértice P07 de Coordenadas N: 9382345.101, E: 727580.078 ao P08 de
Coordenadas N: 9382353.534, E: 727548.544, Com
AZ: 284°58’19,2” e com distancia de 32,64 m ao Sul,
confrontando com KIRIALLE SOARES MEDEIROS,
do vértice P08 de Coordenadas N: 9382353.534,
E: 727548.544 ao P09 de Coordenadas N:
9382428.028, E: 727207.034, Com AZ: 282°18’18,7”
e com distancia de 349,54 m ao Sul, confrontando
com KIRIALLE SOARES MEDEIROS, do vértice P09
de Coordenadas N: 9382428.028, E: 727207.034
ao P10 de Coordenadas N: 9382457.767, E:
727012.495, Com AZ: 278°41’29,4” e com distancia
de 196,80 m ao Sul, confrontando com JOÃO LEONI-
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DAS DE MEDEIROS JUNIOR, do vértice P10 de Coordenadas N: 9382457.767, E: 727012.495, ao P11 de
Coordenadas N: 9382497.295, E: 726753.404, Com
AZ: 274°58’30,7” e com distancia de 262,09 m ao
Sul, confrontando com SLM EMPREENDIMENTOS
EIRELI - ME, do vértice P11 de Coordenadas N:
9382497.295, E: 726753.404, ao P01 de Coordenadas N: 9382509.221, E: 736754.799, Com AZ:
7°1’19,2” e com distancia de 12,01 m ao Oeste,
confrontando com a RUA JOÃO NUNES DA SILVA,
que é o ponto inicial da descrição deste perímetro,
sendo que as coordenadas estão georreferenciadas
ao Sistema Geodésico Brasileiro, Estação representadas no Sistema UTM, Meridiano Central 39° W
e referenciadas ao Datum SIRGAS2000, e todos os
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.
Parágrafo Único – A área a ser desapropriada esta cadastrada junto ao Primeiro Ofício de Notas no Município de Assú/RN, sob o número de ordem nº 16.893,
pág. 59, matrícula nº 15.380 (Ficha 01), livro nº 2 ; registro sob de ordem nº R-I, matrícula nº 15.173, as fls.
188 e livro nº 2-14; certidão de cadastro da Secretaria
Municipal de Tributação da Prefeitura Municipal de
Assu, nº 0169/2018, Fs 007, processo Nº 7441/2018.
Art. 2º - A área referida no artigo anterior será destinada para a efetivação de arruamento projetado
interligando a Avenida Poeta Renato Caldas e a Rua
João Nunes da Silva.
Art. 3º - É declarada de urgência a desapropriação,
para efeito de imissão provisória do Município na
posse do bem requerido no artigo 1º deste Decreto.
Art. 4º - A Secretaria Municipal de Obras e a Procuradoria Jurídica ficam autorizados a dotar as providências
necessárias a efetivação da desapropriação de que trata
o presente Decreto, por via negociada ou judicial, consignando a indenização a conta dos recursos previstos
no orçamento do Município, ora em execução.
Art. 5º - O presente Decreto entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Assú, “Palácio Francisco Augusto Caldas de Amorim”, em 05 de junho de 2018.
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 267/2018
O PREFEITO MUNICIPAL DO ASSÚ, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela Lei
Complementar nº 150/2017.
R E S O L V E:
Artigo 1º – EXONERAR, NUILSON PINTO DE MEDEIROS, matrícula nº 10041-7, ocupante do cargo
de CONSULTOR DE PROJETOS, de provimentos em
comissão, símbolo CON, lotado na Secretaria Municipal de Governo.

Artigo 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação, sendo revogadas as disposições
em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal do Assú/RN, 01 de
junho de 2018.
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal
MARCOS ANTONIO CAMPOS
Secretario Municipal de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 268/2018
O PREFEITO MUNICIPAL DO ASSÚ, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela Lei
Complementar nº 150/2017.
R E S O L V E:
Artigo 1º – EXONERAR, CLEBSON ELVES CORSINO DE
MELO, matrícula nº 10041-6, ocupante do cargo de
DIRETOR EXECUTIVO, de provimentos em comissão, símbolo CC1, lotado na Secretaria Municipal de
Governo.
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Artigo 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação, sendo revogadas as disposições
em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal do Assú/RN, 01 de
junho de 2018.
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal
MARCOS ANTONIO CAMPOS
Secretario Municipal de Administração e Planejamento
PORTARIA Nº 270/2018
O PREFEITO MUNICIPAL DO ASSÚ, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela Lei
Complementar nº 150/2017.

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 272/2018
O PREFEITO MUNICIPAL DO ASSÚ, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela Lei
Complementar nº 150/2017.
R E S O L V E:
Artigo 1º – EXONERAR, ALINE KAROLLYNNE RIBEIRO
DE LIMA, matrícula nº 10007-3, ocupante do cargo
de Assistente de Secretaria, de provimentos em
comissão, símbolo CC4, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, Cidadania e
Habitação.
Artigo 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação, sendo revogadas as disposições
em contrário.

R E S O L V E:

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Artigo 1º – NOMEAR, NUILSON PINTO DE MEDEIROS, para exercer o cargo de SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA, de provimento em comissão, símbolo SEC, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal do Assú/RN, 05 de
junho de 2018.

Artigo 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação, revogados as disposições em
contrário.

MARCOS ANTONIO CAMPOS
Secretario Municipal de Administração e Planejamento

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA DE FÉRIAS Nº 359/2018

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal do Assú/RN, 01 de
junho de 2018.

O Secretário Municipal de Administração e Planejamento, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Estatuto
do Servidor Público Municipal;

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 271/2018
O PREFEITO MUNICIPAL DO ASSÚ, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela Lei
Complementar nº 150/2017.
R E S O L V E:
Artigo 1º – NOMEAR, CLEBSON ELVES CORSINO
DE MELO, para exercer o cargo de CONSULTOR DE
PROJETOS, de provimento em comissão, símbolo
CON, lotado na Secretaria Municipal de Governo.
Artigo 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação, revogados as disposições em
contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal do Assú/RN, 01 de
junho de 2018.

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER a(o) servidor(a) ALDENOR
NOGUEIRA DA SILVEIRA NETO, matricula nº 92435, ocupante do cargo de PROFESSOR, I/M-II/A
lotado(a) na Secretaria Municipal de Tributação,
30(trinta)dias de FÉRIAS, correspondente ao período aquisitivo de 02 de fevereiro de 2015 a 01 de
fevereiro de 2016, para serem gozadas durante o
período de 08 de junho de 2018 a 07 de julho de
2018, efetuando-se as devidas anotações em sua
ficha cadastral, de acordo com a legislação em vigor.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da
sua publicação, sendo revogadas as disposições em
contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:
Gabinete do Secretário Municipal de Administração
e Planejamento da Prefeitura Municipal do Assú RN, em 05 de junho de 2018.
MARCOS ANTONIO CAMPOS
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
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EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 1174/2018
NOME: FRANCISCO SALES DE FARIAS
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: MOSSORÓ/RN
DATA DA VIAGEM: 05 de junho de 2018
VALOR R$: 60,00
EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 1175/2018
NOME: JOÃO BATISTA DE ARAÚJO
QUANTIDADE: 2.1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 06 de junho e retorno dia 08 de
junho de 2018
VALOR R$: 375,00
EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 1176/2018
NOME: SANDRIELY EVELLE DE SOUZA ADELINO
QUANTIDADE: 2.1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 06 de junho e retorno dia 08 de
junho de 2018
VALOR R$: 375,00
EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 1177/2018
NOME: FRANCISCO SALES DE FARIAS
QUANTIDADE: 1
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 06 de junho e retorno em 07 de
junho de 2018
VALOR R$: 150,00
EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 1178/2018
NOME: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 06 de junho de 2018
VALOR R$: 50,00
EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 1179/2018
NOME: LIANA DO NASCIMENTO BEZERRA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 06 de junho de 2018
VALOR R$: 50,00
EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 1180/2018
NOME: JOSÉ NAZARENO DA SILVEIRA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 06 de junho de 2018
VALOR R$: 50,00
EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 1181/2018
NOME: JOSÉ NAZARENO ALVES BEZERRA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: MOSSORÓ/RN
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DATA DA VIAGEM: 06 de junho de 2018
VALOR R$: 50,00
EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 1182/2018
NOME: ISAC PERES DA FONSECA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 06 de junho de 2018
VALOR R$: 50,00
EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 1183/2018
NOME: OBERDAN SOLIDONIO DA SILVA

QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 06 de junho de 2018
VALOR R$: 50,00
EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 1184/2018
NOME: ALYSSON DE SOUZA SILVA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 06 de junho de 2018
VALOR R$: 50,00
EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
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NÚMERO: 1185/2018
NOME: LUIZ RIBEIRO DE SOUZA NETO
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 06 de junho de 2018
VALOR R$: 50,00
EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 1186/2018
NOME: FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA
QUANTIDADE: 1.1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 06 de junho e retorno em 07 de
junho de 2018
VALOR R$: 225,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TERMO DE RESCISÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8181/2018
CONTRATO RESCINDIDO Nº: 223/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSU –
CNPJ: 08.294.662/0001-23
CONTRATADA: CLECIA MARIA CONSTANTINO DE
OLIVEIRA – CPF: 053.135.874-71
OBJETO: O CONTRATADO (A) compromete-se a

prestar serviço como Professora de Séries Iniciais, com carga horária de 30 horas semanais, para que possa realizar
suas atividades diárias indicadas na Secretaria Municipal
de Educação e Cultura.
A PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU, Estado do Rio Grande do Norte, com sede no Centro Administrativo Pref. Edgard Borges Montenegro, localizado à Rua Vereador José
Bezerra de Sá, 588 – Bairro Bela Vista – Assú/RN, inscrito
no CNPJ sob o nº 08.294.662/0001-23, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional Sr. GUSTAVO MONTENEGRO SOARES, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado

na Rua 15 de Novembro, 672, Bairro Dom Elizeu, Assú/RN,
inscrito no CPF nº 026.005.894-73, formaliza a RESCISÃO,
por desistência da Contratada, do Contrato nº 223/2017,
firmado com CLECIA MARIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA, brasileiro (a), capaz, residente e domiciliado (a) na Rua
Ademar de Sá Leitão, nº 324 – Bairro: São João – Assú/RN
– CEP: 59.650-000, inscrito no CPF nº 053.135.874-71 e RG
nº 023.641.588 – SSP/RN.
Assú/RN, 02 de Maio de 2018.
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal de Assú/RN

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
(*) TERMO DE ADITAMENTO Nº 001
OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU
CONTRATADA: CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO
LTDA
TERMO DE CONTRATO: Nº 011/2018 (CONCORRENCIA PUBLICA Nº 003/2018).
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa do
ramo pertinente para execução dos serviços pavimentação através do método BRIPAR, em 04 (quatro) ruas no bairro Dom /Elizeu; Rua Belo Horizonte,
Rua Intendente Olinto Galvão, Travessa Belo Horizonte e Travessa Intendente Olino Galvão.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6530/2018
O MUNICÍPIO DO ASSÚ, Estado do Rio Grande do
Norte, com sede no Centro Administrativo Pref. Edgard Borges Montenegro, localizado à Rua Vereador
José Bezerra de Sá, 588 – Bairro Bela Vista – Assú/
RN, inscrito no CNPJ sob o N.º 08.294.662/0001-23,
neste ato representado pelo(a) Prefeito Constitucional Sr. GUSTAVO MONTENEGRO SOARES , brasileiro, solteiro, capaz, residente e domiciliado à Rua
Antônio de Sá Leitão, 612 – Novo Horizonte – Assú/
RN, portador do CPF nº 026.005.894-73, doravante
denominado simplesmente como CONTRATANTE e
do outro lado: a empresa: CONSTRUTORA NOVA
GERAÇÃO LTDA, estabelecida à Rua Monsenhor
Júlio Alves Bezerra, 1036 - Bairro Centro - Assú/

RN, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.522.228/0001-03,
neste ato representado pelo(a) Sr(a). ASTÊNIO DE
MELO TINOCO JUNIOR, brasileiro(a), capaz, residente e domiciliado(a) à Avenida Senador João Câmara, 1643 - Bairro Centro - Assú/RN, portador(a)
do CPF n.º 008.158.594-22 e RG nº 1.921.511/SSP/
RN, doravante denominado simplesmente como
CONTRATADO(A), resolvem de comum acordo e
com base no que estabelece a da Lei de Licitações
e Contratos Públicos, aditar o contrato acima referido, firmado em 29 de janeiro de 2018, nas seguintes condições:
CLÁUSULA I – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: Fica
prorrogado o prazo de vigência contratual até 31 de
dezembro de 2018.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA JUSTIFICATIVA – A solicitação de prorrogação de prazo se faz necessária,
pelo fato da Caixa Econômica Federal, ter autorizado o inicio das obra na data 12 de Abril de 2018,
pelo Oficio n° 0316/2018/GIGOV/NA. Dessa forma,
não podemos ser seguido o cronograma físico financeiro, previsto no projeto já que o contrato teve
sua assinatura dia 29 de janeiro de 2018.
PARÁGRAFO SEGUNDO – DA FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL – Na forma prevista do Artigo 57, Inciso III,
§1°, da Lei Federal nº 8.666/1993.
CLÁUSULA II – DAS ALTERAÇÕES DE CLÁUSULAS:
Em decorrência da alteração do fim do contrato a
que se refere à cláusula acima, fica alterada a Cláusula Quarta do Contrato nº 003/2017, que passa a
ter a seguinte redação:

“CLÁUSULA QUARTA: DOS PRAZOS E VIGÊNCIA – O
contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2018
e os prazos de execução do serviço obedecerão ao
disposto nos Projetos Básico e Executivo e respectivas Ordens de Execução e/ou Paralisação, expedidas pela Secretaria Municipal de Obras Publicas
com as devidas justificativas.”
CLÁUSULA III – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: Ficam
mantidas e incorporadas a este as demais condições e cláusulas não alteradas pelo presente, contidas no Contrato nº 003/2017 e respectiva documentação integrante.
E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na
presença de duas testemunhas, que também assinam em seguida.
Assú (RN), 25 de maio de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
CONTRATANTE
CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 10.522.228/0001-03 - CONTRATADO
Astênio de Melo Tinôco Junior – CPF: 008.158.59422
Representante Legal
TESTEMUNHAS:
__________________________
Jozileide Valentim da Silva Sena
CPF: 694.254.854-53
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__________________________
Anem Margareth de Morais
CPF: 392.531.204-87
(*Republicar por Incorreção)
(*) TERMO DE ADITAMENTO Nº 001
OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU
CONTRATADA: RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS
LTDA - ME
TERMO DE CONTRATO: Nº 051/2018 (TOMADA DE
PREÇOS Nº 003/2018).
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de uma empresa do ramo de construção civil para a recuperação de um Pontilhão que fica localizado entre as
comunidades de Lagoa do Mato e Bela Vista Piató
neste Município.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7388/2018
O MUNICÍPIO DO ASSÚ, Estado do Rio Grande do
Norte, com sede no Centro Administrativo Pref. Edgard Borges Montenegro, localizado à Rua Vereador
José Bezerra de Sá, 588 – Bairro Bela Vista – Assú/
RN, inscrito no CNPJ sob o N.º 08.294.662/0001-23,
neste ato representado pelo(a) Prefeito Constitucional Sr. GUSTAVO MONTENEGRO SOARES , brasileiro, solteiro, capaz, residente e domiciliado à Rua
Antônio de Sá Leitão, 612 – Novo Horizonte – Assú/
RN, portador do CPF nº 026.005.894-73, doravante
denominado simplesmente como CONTRATANTE e
do outro lado: a empresa: RENASCENÇA EMPREEN-

DIMENTOS LTDA - ME, situada a Rua Monsenhor
Júlio Alves Bezerra, 1.459 – Sala A – Bairro Centro
– Cep: 59.650-000 – Assú/RN., inscrita no CNPJ sob
o n.º 08.487.196/0001-00, neste ato representado
pelo seu representantes legai Sr. EVILACIO FREIRE
DA SILVA BEZERRA, brasileiro, capaz, residente e
domiciliado a Rua XVI de Outubro, 676 – Bairro Centro – Cep: 59.650-000 – Assú/RN., inscrito no CPF
nº. 009.121.514-55 e RG n.º 1.967.810/SSP/RN, doravante denominado simplesmente como CONTRATADO (A), resolvem de comum acordo e com base
no que estabelece a da Lei de Licitações e Contratos
Públicos, aditar o contrato acima referido, firmado
em 23 de março de 2018, nas condições a seguir:
CLÁUSULA I – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: Fica
prorrogado o prazo de vigência contratual até 31 de
dezembro de 2018.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA JUSTIFICATIVA – A solicitação de prorrogação de prazo se faz necessária,
pelo atraso na obra, devido rompimento por inteiro da estrutura da laje, que não estava previsto no
projeto. E dessa forma esta sendo estudada uma
maneira de reparar com uma possível readequação
de projeto.
PARÁGRAFO SEGUNDO – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Na forma prevista do Artigo 57, §1° III, da Lei
Federal nº 8.666/1993.
CLÁUSULA II – DAS ALTERAÇÕES DE CLÁUSULAS: Em
decorrência da alteração da vigência contratual a
que se refere a cláusula acima, fica alterada a Cláusula Oitava do Contrato nº 051/2018, que passa a
ter a seguinte redação:
“CLÁUSULA OITAVA: PRAZOS – O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2018 e os prazos de
execução do serviço obedecerão ao disposto nos
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Projetos Básico e Executivo e respectivas Ordens de
Execução e/ou Paralisação, expedidas pela Secretaria Municipal de Obras Publicas, com as devidas
justificativas.”
CLÁUSULA III – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: Ficam
mantidas e incorporadas a este as demais condições e cláusulas não alteradas pelo presente, contidas no Contrato nº 051/2018 e respectiva documentação integrante.
E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na
presença de duas testemunhas, que também assinam em seguida.
Assú (RN), 23 de maio de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
CONTRATANTE
RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 08.487.196/0001-00 - CONTRATADO
Evilácio Freire da Silva Bezerra – CPF: 009.121.51455
Representante Legal
TESTEMUNHAS:
__________________________
Jozileide Valentim da Silva Sena
CPF: 694.254.854-53
__________________________
Anem Margareth de Morais
CPF: 392.531.204-87
(*Republicar por Incorreção)

SECRETARIA DE EVENTOS, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
TERMO DE CONTRATO Nº 084/2018
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2018
TERMO DE CONTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE
ASSÚ E ANTONIO GLEIBSON JACKIS ALBANO.
O MUNICÍPIO DO ASSÚ, entidade de Direito Publico Interno, através da PREFEITURA MUNICIPAL
DO ASSÚ, com sede no Centro Administrativo Pref.
Edgard Borges Montenegro, situado à Rua Vereador
José Bezerra de Sá, 588 – Bairro Bela Vista - Assú/
RN, inscrita no CNPJ sob o Nº 08.291.662/0001-23,
neste ato representado pelo Prefeito Constitucional
Sr. GUSTAVO MONTENEGRO SOARES, brasileiro, divorciado, capaz, residente e domiciliado à Rua Vila
Nova da Princesa, 28, Novo Horizonte – Assú/RN,
portador do CPF nº 026.005.894-73, doravante denominado de CONTRATANTE, e do outro lado o Sr.
ANTÔNIO GLEIBSON JACKIS ALBANO, representante legal sobre a banda musical ARTONI GLEIBSON E
BANDA, inscrito no CPF sob o nº 053.826.924-32,
com endereço no Sítio Torróes, SN – Zona Rural –
Assú/RN, doravante denominado (a) de CONTRATADO (A), os quais têm justo a contratação de acordo
com as cláusulas que se segue:
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas,
pela Lei Federal N° 8.666, de 21/07/1993 e suas
alterações, e demais exigências deste Edital e seus

Anexos, que se regerá pelas cláusulas e condições
abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Credenciar Pessoas Físicas e Jurídicas mediante
documentação e pedido de inscrição para apresentação de Bandas de Forró; Trio Sanfoneiro e Artistas
Locais para apresentação durante as festividades
juninas de Assú/RN, no ano de 2018, no período de
15/05/2018 a 30/06/2018.
1.1.1. A apresentação da contratada ocorrerá
durante a peregrinação da imagem de São João
Batista no Arraiá Flor do Sol, no bairro Bela Vista,
conforme memorando nº 0203/2018 e Processo
Administrativo nº 7504/2018, ambos oriundos da
Secretaria Municipal de Eventos, Turismo, Esporte
e Juventude.
1.2. A fundamentação da presente contratação é o
inciso III do Art. 25, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
2.1. Pela execução dos serviços, objeto deste Contrato de Credenciamento, pagará o preço constante
na tabela disponibilizada juntamente com o Edital
respectivo, dependendo da classificação do contratado.
2.2. O valor estimado do presente Contrato de Credenciamento é de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2.3. O valor real será o resultado da aplicação do
valor unitário pela quantidade de apresentações
realizadas.
2.4. Os pagamentos serão efetuados mensalmente,
conforme o número de apresentações até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota Fiscal ou Recibo,
podendo ser procedido adiantamento equivalente
a 50% do valor pactuado, como forma de garantir
a apresentação.
CLAUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO
3.1. Não deverá ocorrer reajustes dos preços disponibilizados e contratados.
CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA
4.1. O prazo de vigência deste Contrato de Credenciamento é até 30/06/2018 podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, desde que as partes
manifestem sua intenção com antecedência mínima de 10 dias do término do Contrato, devendo os
interessados reapresentarem toda a documentação
exigida no Edital da Chamada Pública nº 003/2018
e de conformidade com o estabelecido nas Leis nº
8.666/93 e 8.883/94.
4.2. A apresentação da contratada dar-se-á no dia
07/06/2018, a partir das 20h30min.
CLAUSULA QUINTA - DAS DESPESAS E FONTES DOS
RECURSOS
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5.1 As despesas decorrentes do presente Contrato
de Credenciamento correrão por conta do orçamento Fiscal Vigente, cuja fonte de recurso tem a
seguinte classificação:
Unidade Orçamentária: 004 – SEC. MUNICIPAL DE
EVENTOS, TURISMO E JUVENTUDE.
Fonte de Recursos: 0.1.000.00000 – RESULTADOS
ORDINÁRIOS.
6.9.024.00000 – TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
Programa e Trabalho: 0020 – VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL
Projeto / Atividade / Denominação: 2034 – FESTEJOS RELIGIOSOS
Elemento de Despesa: 0168 – 339036000000–OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA.
0169 – 339039000000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.
CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA/CONTRATADA
6.1. Cumprir fielmente este Contrato de Credenciamento;
6.2. Prestar os esclarecimentos de que forem solicitados pela fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL
DO ASSÚ;
6.3. Manter um preposto aceito pela PREFEITURA
MUNICIPAL DO ASSÚ, para representá-la na execução deste Contrato de Contrato de Credenciamento;
6.4. Responsabilizar-se pelos danos causados a
PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, em decorrência dos
serviços executados.
CLAUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
7.1. Cumprir fielmente este Contrato de Credenciamento;
7.2. Indicar um funcionário para exercer a fiscalização dos serviços, objeto deste Contrato de Contrato
de Credenciamento;
7.3. Efetuar, no prazo avençado, o pagamento pelos
serviços prestados.
CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
8.1 - Este Contrato de Credenciamento poderá ser
alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
8.1.1 Unilateralmente pelo PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ:
a) Quando houver modificação do projeto ou das
especificações para melhor adequação técnica aos
seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
no Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei 8666/93;
8.1.2. Por acordo das partes:
a) Quando necessária à modificação da forma de
pagamento, por imposição de circunstância superveniente mantida o valor inicial atualizado, vedada
à antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente
contraprestação de serviço.
8.2 A CREDENCIADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias respeitadas
os termos do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei N.º
8666/93.

CLAUSULA NONA - DAS MULTAS
9.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato
de Credenciamento, caberá, conforme a gravidade
da falta a prévia defesa, a aplicação das seguintes
sanções, de acordo com o previsto na Seção II do
Capítulo IV da Lei Nº 8.666/93.
9.1.1. Multa 0,3% (três por cento) por dia de atraso
ou paralisação dos serviços, calculado sobre o valor
total do Contrato de Credenciamento até o limite
de 6% (seis por cento) desse valor;
9.1.2. Advertência por escrito;
9.1.3. Suspensão do direito de licitar, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ;
9.1.4. Declaração de inidoneidade, de lavra da Secretária Municipal de Saúde, para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurar os motivos da punição.
9.2. Para efeito de aplicação da multa prevista no
item 9.1.1, por atraso no serviço, objeto contratado
o prazo será contado a partir do dia seguinte ao do
recebimento da Ordem de Serviço ou do pedido de
retomada dos serviços.
9.3. Nenhum pagamento será processado a CREDENCIADA, sem que antes, esta tenha pago ou lhe
seja relevada a multa imposta.
9.4. O valor da multa será automaticamente descontado dos pagamentos devidos pela PREFEITURA
MUNICIPAL DO ASSÚ e que a CREDENCIADA vier
a fazer jus.
9.5. A CREDENCIADA será notificada da aplicação
da multa e a partir da notificação terá o prazo de
5 (cinco) dias para recolher a importância correspondente em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DO
ASSÚ, assegurado a direito de defesa de que trata o
parágrafo 2º do artigo 87, da Lei º . 8666/93.
9.5.1. Vencido o prazo acima, a multa será cobrada
em dobro e PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ suspenderá os pagamentos devidos à CREDENCIADA,
até que o valor correspondente à multa seja recolhido, não cabendo correção ou atualização dos valores do pagamento suspenso.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ poderá unilateralmente, rescindir de pleno direito este
Contrato de Credenciamento, independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra
qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastando para isso comunicar à CREDENCIADA sua intenção, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias,
respeitando o contraditório e a ampla defesa.
a) não cumprimento ou cumprimento irregular pela
CREDENCIADA das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) desatendimento pela CREDENCIADA das determinações regulares da fiscalização da PREFEITURA
MUNICIPAL DO ASSÚ;
c) razões de interesse do serviço público;
d) atraso injustificado na execução do serviço contratado;
e) suspensão, pelas autoridades competentes, dos
materiais aplicados na execução dos serviços contratados, pela CREDENCIADA, em decorrência de
violação de disposições legais vigentes;
f) paralisação da execução dos serviços sem justa
causa e prévia comunicação a PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ;
g) subcontratação total e parcial do seu objeto, a
associação com outrem, à cessão ou transferência,
total ou parcial do Contrato de Credenciamento,
que afetem a boa execução do seu objeto;
h) cometimento reiterado de faltas na sua execu-
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ção;
i) decretação de falência, o pedido de concordata
ou a instauração de insolvência civil;
j) dissolução da sociedade;
l) alteração social ou a modificação da finalidade ou
da estrutura da empresa que, a juízo da PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ, prejudique a execução do
Contrato de Credenciamento;
m) protesto de títulos ou a emissão de cheques,
sem suficiente provisão, que caracterizem a insolvência da CREDENCIADA.
10.2 – Ocorrendo a rescisão por culpa da CREDENCIADA, não lhe caberá qualquer indenização e será
ainda responsabilizada pelos danos ocasionados,
cabendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE O ASSÚ
aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes.
10.3 – A CREDENCIADA será remunerada pelos
serviços já prestados, desde que aprovados pela
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ, até a data da
rescisão, deduzidos os prejuízos causados a CONTRATANTE.
10.4 – Em qualquer caso, a PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ reserva-se o direito de adjudicar o objeto do presente Contrato de Credenciamento, nas
mesmas condições, a outras empresas, ou da forma
que julgar mais conveniente.
10.5 – Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
não use o direito de rescindir este Contrato de
Credenciamento, poderá, a seu exclusivo critério,
reduzir ou suspender a execução do mesmo e
sustar o pagamento das faturas pendentes, até que
a CREDENCIADA cumpra integralmente a condição
contratual infringida.
10.6 - O presente Contrato de Credenciamento
também poderá ser rescindido por acordo entre as
partes ou por determinação judicial nos seguintes
casos:
a) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ, por prazo
superior a 30( trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra;
b) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devido pela PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ,
decorrentes de serviços já prestados, salvo em caso
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
10.6.1 - Nos casos previstos nos itens acima, a
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ, deverá pagar a
CREDENCIADA os serviços já executados, de acordo
com os termos deste Contrato de Credenciamento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES
LEGAIS E FISCAIS
11.1. Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e para-fiscais, inclusive os de natureza previdenciária, social e trabalhista, bem como
emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração deste Contrato de
Credenciamento, ou de execução, correção única e
exclusivamente por conta da CREDENCIADA.
11.1.1. Obriga-se a CREDENCIADA a manter-se
inteiramente em dia com as contribuições previdenciárias, sociais e trabalhistas. Verificada, em
qualquer tempo, a existência de débito proveniente de não recolhimento dos mesmos, por parte da
CREDENCIADA, fica a PREFEITURA MUNICIPAL DO
ASSÚ desde já autorizada a suspender os pagamentos devidos, até que fique constatada a plena e total
regularização de sua situação.
11.2. Quaisquer alterações nos encargos ou obrigações de natureza fiscal e/ou para-fiscal, após a data
limite de recebimento e abertura da proposta, será
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objeto de entendimento entre a CREDENCIADA e a
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ.
11.3. A CREDENCIADA responderá a todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer em consequência da execução dos serviços contratados, os
quais não importam em vinculação laboral entre a
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ e o empregado
envolvido, que mantém relação empregatícia com a
CREDENCIADA, empregadora na forma do disposto
no Art. 2º da Constituição das Leis do Trabalho.
11.3.1. Caso haja condenação da PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ, inclusive como responsável solidária, a CREDENCIADA reembolsar-lhe-á os valores
pagos em decorrência da decisão judicial.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – NOVAÇÃO
12.1 – A não utilização por parte da PREFEITURA
MUNICIPAL DO ASSÚ de quaisquer direitos a ela
assegurados neste Contrato de Credenciamento ou
na Lei, em geral, ou a não aplicação de quaisquer
sanções nelas previstas, não importa em novação
quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser
interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras. Todos os recursos postos
à disposição da PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ,
neste Contrato de Credenciamento, serão considerados como cumulativos, e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO SEGURO

TERMO DE CONTRATO Nº 089/2018
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2018
TERMO DE CONTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE
ASSÚ E GINNA CAROLINNY MORAIS LOPES.
O MUNICÍPIO DO ASSÚ, entidade de Direito Publico Interno, através da PREFEITURA MUNICIPAL
DO ASSÚ, com sede no Centro Administrativo Pref.
Edgard Borges Montenegro, situado à Rua Vereador
José Bezerra de Sá, 588 – Bairro Bela Vista - Assú/
RN, inscrita no CNPJ sob o Nº 08.291.662/0001-23,
neste ato representado pelo Prefeito Constitucional
Sr. GUSTAVO MONTENEGRO SOARES, brasileiro,
divorciado, capaz, residente e domiciliado à Rua
Vila Nova da Princesa, 28, Novo Horizonte – Assú/
RN, portador do CPF nº 026.005.894-73, doravante
denominado de CONTRATANTE, e do outro lado a
Sra. GINNA CAROLINNY MORAIS LOPES, representante legal sobre a banda musical GINNA LOPES E
GILMAR DO ACORDEON, inscrita no CPF sob o nº
017.203.964-93, com endereço à Rua Gonçalo Lins
Wanderley, 47 – Bela Vista – Assú/RN, doravante
denominado (a) de CONTRATADO (A), os quais têm
justo a contratação de acordo com as cláusulas que
se segue:

13.1. CREDENCIADA é responsável pelos seguros
de seu pessoal e de todo o equipamento, material,
veículo que utilizar na execução dos serviços
previstos neste Contrato de Credenciamento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

14.1 – Para as questões decorrentes deste Contrato
de Credenciamento, fica eleito a Foro da Comarca
de Assú/RN, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado que seja.
E, por assim estarem de acordo, assinam o presente
termo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma os
representantes das partes, juntamente com as testemunhas abaixo.

1.1. Credenciar Pessoas Físicas e Jurídicas mediante
documentação e pedido de inscrição para apresentação de Bandas de Forró; Trio Sanfoneiro e Artistas
Locais para apresentação durante as festividades
juninas de Assú/RN, no ano de 2018, no período de
15/05/2018 a 30/06/2018.
1.1.1. As apresentações da contratada ocorrerão
durante a peregrinação da imagem de São João Batista no Arraiá Flor do Sol, no bairro Bela Vista, em
08/06/2018, e na Tenda do Forró, em 22/06/2018,
conforme memorando nº 0204/2018 e Processo
Administrativo nº 7503/2018, ambos oriundos da
Secretaria Municipal de Eventos, Turismo, Esporte
e Juventude.
1.2. A fundamentação da presente contratação é o
inciso III do Art. 25, da Lei 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
CONTRATANTE
ANTONIO GLEIBSON JACKIS ALBANO
CPF nº 053.826.924-32
CONTRATADO
BRAZ BARRETO SOARES NETO
Secretário Municipal de Eventos, Turismo, Esportes e Juventude
TESTEMUNHAS:
__________________________
Nome:
__________________________
CPF:
__________________________
Nome:
__________________________
CPF:
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a apresentação.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas,
pela Lei Federal N° 8.666, de 21/07/1993 e suas
alterações, e demais exigências deste Edital e seus
Anexos, que se regerá pelas cláusulas e condições
abaixo:

ASSU/RN, 28 de maio de 2018.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
2.1. Pela execução dos serviços, objeto deste Contrato de Credenciamento, pagará o preço constante
na tabela disponibilizada juntamente com o Edital
respectivo, dependendo da classificação do contratado.
2.2. O valor estimado do presente Contrato de Credenciamento é de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2.3. O valor real será o resultado da aplicação do
valor unitário pela quantidade de apresentações
realizadas.
2.4. Os pagamentos serão efetuados mensalmente,
conforme o número de apresentações até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota Fiscal ou Recibo,
podendo ser procedido adiantamento equivalente
a 50% do valor pactuado, como forma de garantir

CLAUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO
3.1. Não deverá ocorrer reajustes dos preços disponibilizados e contratados.
CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA
4.1. O prazo de vigência deste Contrato de Credenciamento é até 30/06/2018 podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, desde que as partes
manifestem sua intenção com antecedência mínima de 10 dias do término do Contrato, devendo os
interessados reapresentarem toda a documentação
exigida no Edital da Chamada Pública nº 003/2018
e de conformidade com o estabelecido nas Leis nº
8.666/93 e 8.883/94.
4.2. As apresentações da contratada dar-se-ão nos
dias 08/06/2018 e 22/06/2018, ambos a partir das
20h30min.
CLAUSULA QUINTA - DAS DESPESAS E FONTES DOS
RECURSOS
5.1 As despesas decorrentes do presente Contrato
de Credenciamento correrão por conta do orçamento Fiscal Vigente, cuja fonte de recurso tem a
seguinte classificação:
Unidade Orçamentária: 004 – SEC. MUNICIPAL DE
EVENTOS, TURISMO E JUVENTUDE.
Fonte de Recursos: 0.1.000.00000 – RESULTADOS
ORDINÁRIOS.
6.9.024.00000 – TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
Programa e Trabalho: 0020 – VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL
Projeto / Atividade / Denominação: 2034 – FESTEJOS RELIGIOSOS
Elemento de Despesa: 0168 – 339036000000–OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA.
0169 – 339039000000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.
CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA/CONTRATADA
6.1. Cumprir fielmente este Contrato de Credenciamento;
6.2. Prestar os esclarecimentos de que forem solicitados pela fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL
DO ASSÚ;
6.3. Manter um preposto aceito pela PREFEITURA
MUNICIPAL DO ASSÚ, para representá-la na execução deste Contrato de Contrato de Credenciamento;
6.4. Responsabilizar-se pelos danos causados a
PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, em decorrência dos
serviços executados.
CLAUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
7.1. Cumprir fielmente este Contrato de Credenciamento;
7.2. Indicar um funcionário para exercer a fiscalização dos serviços, objeto deste Contrato de Contrato
de Credenciamento;
7.3. Efetuar, no prazo avençado, o pagamento pelos
serviços prestados.
CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
8.1 - Este Contrato de Credenciamento poderá ser

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO ASSÚ

Página

ANO XIV – N° 3433 – Assú-RN, terça-feira, 05 de junho de 2018

alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
8.1.1 Unilateralmente pelo PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ:
a) Quando houver modificação do projeto ou das
especificações para melhor adequação técnica aos
seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
no Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei 8666/93;
8.1.2. Por acordo das partes:
a) Quando necessária à modificação da forma de
pagamento, por imposição de circunstância superveniente mantida o valor inicial atualizado, vedada
à antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente
contraprestação de serviço.
8.2 A CREDENCIADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias respeitadas
os termos do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei N.º
8666/93.
CLAUSULA NONA - DAS MULTAS
9.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato
de Credenciamento, caberá, conforme a gravidade
da falta a prévia defesa, a aplicação das seguintes
sanções, de acordo com o previsto na Seção II do
Capítulo IV da Lei Nº 8.666/93.
9.1.1. Multa 0,3% (três por cento) por dia de atraso
ou paralisação dos serviços, calculado sobre o valor
total do Contrato de Credenciamento até o limite
de 6% (seis por cento) desse valor;
9.1.2. Advertência por escrito;
9.1.3. Suspensão do direito de licitar, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ;
9.1.4. Declaração de inidoneidade, de lavra da Secretária Municipal de Saúde, para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurar os motivos da punição.
9.2. Para efeito de aplicação da multa prevista no
item 9.1.1, por atraso no serviço, objeto contratado
o prazo será contado a partir do dia seguinte ao do
recebimento da Ordem de Serviço ou do pedido de
retomada dos serviços.
9.3. Nenhum pagamento será processado a CREDENCIADA, sem que antes, esta tenha pago ou lhe
seja relevada a multa imposta.
9.4. O valor da multa será automaticamente descontado dos pagamentos devidos pela PREFEITURA
MUNICIPAL DO ASSÚ e que a CREDENCIADA vier
a fazer jus.
9.5. A CREDENCIADA será notificada da aplicação
da multa e a partir da notificação terá o prazo de
5 (cinco) dias para recolher a importância correspondente em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DO
ASSÚ, assegurado a direito de defesa de que trata o
parágrafo 2º do artigo 87, da Lei º . 8666/93.
9.5.1. Vencido o prazo acima, a multa será cobrada
em dobro e PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ suspenderá os pagamentos devidos à CREDENCIADA,
até que o valor correspondente à multa seja recolhido, não cabendo correção ou atualização dos valores do pagamento suspenso.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ poderá unilateralmente, rescindir de pleno direito este
Contrato de Credenciamento, independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra
qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastan-

do para isso comunicar à CREDENCIADA sua intenção, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias,
respeitando o contraditório e a ampla defesa.
a) não cumprimento ou cumprimento irregular pela
CREDENCIADA das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) desatendimento pela CREDENCIADA das determinações regulares da fiscalização da PREFEITURA
MUNICIPAL DO ASSÚ;
c) razões de interesse do serviço público;
d) atraso injustificado na execução do serviço contratado;
e) suspensão, pelas autoridades competentes, dos
materiais aplicados na execução dos serviços contratados, pela CREDENCIADA, em decorrência de
violação de disposições legais vigentes;
f) paralisação da execução dos serviços sem justa
causa e prévia comunicação a PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ;
g) subcontratação total e parcial do seu objeto, a
associação com outrem, à cessão ou transferência,
total ou parcial do Contrato de Credenciamento,
que afetem a boa execução do seu objeto;
h) cometimento reiterado de faltas na sua execução;
i) decretação de falência, o pedido de concordata
ou a instauração de insolvência civil;
j) dissolução da sociedade;
l) alteração social ou a modificação da finalidade ou
da estrutura da empresa que, a juízo da PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ, prejudique a execução do
Contrato de Credenciamento;
m) protesto de títulos ou a emissão de cheques,
sem suficiente provisão, que caracterizem a insolvência da CREDENCIADA.
10.2 – Ocorrendo a rescisão por culpa da CREDENCIADA, não lhe caberá qualquer indenização e será
ainda responsabilizada pelos danos ocasionados,
cabendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE O ASSÚ
aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes.
10.3 – A CREDENCIADA será remunerada pelos
serviços já prestados, desde que aprovados pela
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ, até a data da
rescisão, deduzidos os prejuízos causados a CONTRATANTE.
10.4 – Em qualquer caso, a PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ reserva-se o direito de adjudicar o objeto do presente Contrato de Credenciamento, nas
mesmas condições, a outras empresas, ou da forma
que julgar mais conveniente.
10.5 – Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
não use o direito de rescindir este Contrato de
Credenciamento, poderá, a seu exclusivo critério,
reduzir ou suspender a execução do mesmo e
sustar o pagamento das faturas pendentes, até que
a CREDENCIADA cumpra integralmente a condição
contratual infringida.
10.6 - O presente Contrato de Credenciamento
também poderá ser rescindido por acordo entre as
partes ou por determinação judicial nos seguintes
casos:
a) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ, por prazo
superior a 30( trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra;
b) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devido pela PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ,
decorrentes de serviços já prestados, salvo em caso
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
10.6.1 - Nos casos previstos nos itens acima, a
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ, deverá pagar a
CREDENCIADA os serviços já executados, de acordo
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com os termos deste Contrato de Credenciamento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES
LEGAIS E FISCAIS
11.1. Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e para-fiscais, inclusive os de natureza previdenciária, social e trabalhista, bem como
emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração deste Contrato de
Credenciamento, ou de execução, correção única e
exclusivamente por conta da CREDENCIADA.
11.1.1. Obriga-se a CREDENCIADA a manter-se
inteiramente em dia com as contribuições previdenciárias, sociais e trabalhistas. Verificada, em
qualquer tempo, a existência de débito proveniente de não recolhimento dos mesmos, por parte da
CREDENCIADA, fica a PREFEITURA MUNICIPAL DO
ASSÚ desde já autorizada a suspender os pagamentos devidos, até que fique constatada a plena e total
regularização de sua situação.
11.2. Quaisquer alterações nos encargos ou obrigações de natureza fiscal e/ou para-fiscal, após a data
limite de recebimento e abertura da proposta, será
objeto de entendimento entre a CREDENCIADA e a
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ.
11.3. A CREDENCIADA responderá a todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer em consequência da execução dos serviços contratados, os
quais não importam em vinculação laboral entre a
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ e o empregado
envolvido, que mantém relação empregatícia com a
CREDENCIADA, empregadora na forma do disposto
no Art. 2º da Constituição das Leis do Trabalho.
11.3.1. Caso haja condenação da PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ, inclusive como responsável solidária, a CREDENCIADA reembolsar-lhe-á os valores
pagos em decorrência da decisão judicial.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – NOVAÇÃO
12.1 – A não utilização por parte da PREFEITURA
MUNICIPAL DO ASSÚ de quaisquer direitos a ela
assegurados neste Contrato de Credenciamento ou
na Lei, em geral, ou a não aplicação de quaisquer
sanções nelas previstas, não importa em novação
quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser
interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras. Todos os recursos postos
à disposição da PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ,
neste Contrato de Credenciamento, serão considerados como cumulativos, e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO SEGURO
13.1. CREDENCIADA é responsável pelos seguros
de seu pessoal e de todo o equipamento, material,
veículo que utilizar na execução dos serviços
previstos neste Contrato de Credenciamento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1 – Para as questões decorrentes deste Contrato
de Credenciamento, fica eleito a Foro da Comarca
de Assú/RN, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado que seja.
E, por assim estarem de acordo, assinam o presente
termo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma os
representantes das partes, juntamente com as testemunhas abaixo.
ASSU/RN, 04 de junho de 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
CONTRATANTE
GINNA CAROLINNY MORAIS LOPES
CPF nº 017.203.964-93
CONTRATADO
BRAZ BARRETO SOARES NETO
Secretário Municipal de Eventos, Turismo, Esportes e Juventude
TESTEMUNHAS:
__________________________
Nome:
__________________________
CPF:
__________________________
Nome:
__________________________
CPF:
TERMO DE CONTRATO Nº 090/2018
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2018
TERMO DE CONTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE
ASSÚ E ELTON VAGNER GUIMARÃES.
O MUNICÍPIO DO ASSÚ, entidade de Direito Publico Interno, através da PREFEITURA MUNICIPAL
DO ASSÚ, com sede no Centro Administrativo Pref.
Edgard Borges Montenegro, situado à Rua Vereador
José Bezerra de Sá, 588 – Bairro Bela Vista - Assú/
RN, inscrita no CNPJ sob o Nº 08.291.662/0001-23,
neste ato representado pelo Prefeito Constitucional
Sr. GUSTAVO MONTENEGRO SOARES, brasileiro, divorciado, capaz, residente e domiciliado à Rua Vila
Nova da Princesa, 28, Novo Horizonte – Assú/RN,
portador do CPF nº 026.005.894-73, doravante denominado de CONTRATANTE, e do outro lado o Sr.
ELTON VAGNER GUIMARÃES, representante legal
sobre a banda musical FORRÓ DE ELITE, inscrito no
CNPJ sob o nº 27.010.007/0001-40, com endereço
à Rua Walison Dantas Morais, 50 – Dom Elizeu –
Assú/RN, doravante denominado (a) de CONTRATADO (A), os quais têm justo a contratação de acordo
com as cláusulas que se segue:
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas,
pela Lei Federal N° 8.666, de 21/07/1993 e suas
alterações, e demais exigências deste Edital e seus
Anexos, que se regerá pelas cláusulas e condições
abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Credenciar Pessoas Físicas e Jurídicas mediante
documentação e pedido de inscrição para apresentação de Bandas de Forró; Trio Sanfoneiro e Artistas
Locais para apresentação durante as festividades
juninas de Assú/RN, no ano de 2018, no período de
15/05/2018 a 30/06/2018.
1.1.1. A apresentação da contratada ocorrerá durante a peregrinação da imagem de São João Batista no Arraiá Flor do Sol, no bairro Dom Elizeu, em
09/06/2018, conforme memorando nº 0205/2018
e Processo Administrativo nº 7510/2018, ambos
oriundos da Secretaria Municipal de Eventos, Turismo, Esporte e Juventude.
1.2. A fundamentação da presente contratação é o

inciso III do Art. 25, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
2.1. Pela execução dos serviços, objeto deste Contrato de Credenciamento, pagará o preço constante
na tabela disponibilizada juntamente com o Edital
respectivo, dependendo da classificação do contratado.
2.2. O valor estimado do presente Contrato de Credenciamento é de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2.3. O valor real será o resultado da aplicação do
valor unitário pela quantidade de apresentações
realizadas.
2.4. Os pagamentos serão efetuados mensalmente,
conforme o número de apresentações até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota Fiscal ou Recibo,
podendo ser procedido adiantamento equivalente
a 50% do valor pactuado, como forma de garantir
a apresentação.
CLAUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO
3.1. Não deverá ocorrer reajustes dos preços disponibilizados e contratados.
CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA
4.1. O prazo de vigência deste Contrato de Credenciamento é até 30/06/2018 podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, desde que as partes
manifestem sua intenção com antecedência mínima de 10 dias do término do Contrato, devendo os
interessados reapresentarem toda a documentação
exigida no Edital da Chamada Pública nº 003/2018
e de conformidade com o estabelecido nas Leis nº
8.666/93 e 8.883/94.
4.2. A apresentação da contratada dar-se-á no dia
09/06/2018, a partir das 20h30min.
CLAUSULA QUINTA - DAS DESPESAS E FONTES DOS
RECURSOS
5.1 As despesas decorrentes do presente Contrato
de Credenciamento correrão por conta do orçamento Fiscal Vigente, cuja fonte de recurso tem a
seguinte classificação:
Unidade Orçamentária: 004 – SEC. MUNICIPAL DE
EVENTOS, TURISMO E JUVENTUDE.
Fonte de Recursos: 0.1.000.00000 – RESULTADOS
ORDINÁRIOS.
6.9.024.00000 – TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
Programa e Trabalho: 0020 – VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL
Projeto / Atividade / Denominação: 2034 – FESTEJOS RELIGIOSOS
Elemento de Despesa: 0168 – 339036000000–OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA.
0169 – 339039000000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.
CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA/CONTRATADA
6.1. Cumprir fielmente este Contrato de Credenciamento;
6.2. Prestar os esclarecimentos de que forem solicitados pela fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL
DO ASSÚ;
6.3. Manter um preposto aceito pela PREFEITURA
MUNICIPAL DO ASSÚ, para representá-la na execução deste Contrato de Contrato de Credenciamen-

Página
9

to;
6.4. Responsabilizar-se pelos danos causados a
PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, em decorrência dos
serviços executados.
CLAUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
7.1. Cumprir fielmente este Contrato de Credenciamento;
7.2. Indicar um funcionário para exercer a fiscalização dos serviços, objeto deste Contrato de Contrato
de Credenciamento;
7.3. Efetuar, no prazo avençado, o pagamento pelos
serviços prestados.
CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
8.1 - Este Contrato de Credenciamento poderá ser
alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
8.1.1 Unilateralmente pelo PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ:
a) Quando houver modificação do projeto ou das
especificações para melhor adequação técnica aos
seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
no Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei 8666/93;
8.1.2. Por acordo das partes:
a) Quando necessária à modificação da forma de
pagamento, por imposição de circunstância superveniente mantida o valor inicial atualizado, vedada
à antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente
contraprestação de serviço.
8.2 A CREDENCIADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias respeitadas
os termos do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei N.º
8666/93.
CLAUSULA NONA - DAS MULTAS
9.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato
de Credenciamento, caberá, conforme a gravidade
da falta a prévia defesa, a aplicação das seguintes
sanções, de acordo com o previsto na Seção II do
Capítulo IV da Lei Nº 8.666/93.
9.1.1. Multa 0,3% (três por cento) por dia de atraso
ou paralisação dos serviços, calculado sobre o valor
total do Contrato de Credenciamento até o limite
de 6% (seis por cento) desse valor;
9.1.2. Advertência por escrito;
9.1.3. Suspensão do direito de licitar, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ;
9.1.4. Declaração de inidoneidade, de lavra da Secretária Municipal de Saúde, para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurar os motivos da punição.
9.2. Para efeito de aplicação da multa prevista no
item 9.1.1, por atraso no serviço, objeto contratado
o prazo será contado a partir do dia seguinte ao do
recebimento da Ordem de Serviço ou do pedido de
retomada dos serviços.
9.3. Nenhum pagamento será processado a CREDENCIADA, sem que antes, esta tenha pago ou lhe
seja relevada a multa imposta.
9.4. O valor da multa será automaticamente descontado dos pagamentos devidos pela PREFEITURA
MUNICIPAL DO ASSÚ e que a CREDENCIADA vier
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a fazer jus.
9.5. A CREDENCIADA será notificada da aplicação
da multa e a partir da notificação terá o prazo de
5 (cinco) dias para recolher a importância correspondente em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DO
ASSÚ, assegurado a direito de defesa de que trata o
parágrafo 2º do artigo 87, da Lei º . 8666/93.
9.5.1. Vencido o prazo acima, a multa será cobrada
em dobro e PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ suspenderá os pagamentos devidos à CREDENCIADA,
até que o valor correspondente à multa seja recolhido, não cabendo correção ou atualização dos valores do pagamento suspenso.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ poderá unilateralmente, rescindir de pleno direito este
Contrato de Credenciamento, independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra
qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastando para isso comunicar à CREDENCIADA sua intenção, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias,
respeitando o contraditório e a ampla defesa.
a) não cumprimento ou cumprimento irregular pela
CREDENCIADA das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) desatendimento pela CREDENCIADA das determinações regulares da fiscalização da PREFEITURA
MUNICIPAL DO ASSÚ;
c) razões de interesse do serviço público;
d) atraso injustificado na execução do serviço contratado;
e) suspensão, pelas autoridades competentes, dos
materiais aplicados na execução dos serviços contratados, pela CREDENCIADA, em decorrência de
violação de disposições legais vigentes;
f) paralisação da execução dos serviços sem justa
causa e prévia comunicação a PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ;
g) subcontratação total e parcial do seu objeto, a
associação com outrem, à cessão ou transferência,
total ou parcial do Contrato de Credenciamento,
que afetem a boa execução do seu objeto;
h) cometimento reiterado de faltas na sua execução;
i) decretação de falência, o pedido de concordata
ou a instauração de insolvência civil;
j) dissolução da sociedade;
l) alteração social ou a modificação da finalidade ou
da estrutura da empresa que, a juízo da PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ, prejudique a execução do
Contrato de Credenciamento;
m) protesto de títulos ou a emissão de cheques,
sem suficiente provisão, que caracterizem a insolvência da CREDENCIADA.
10.2 – Ocorrendo a rescisão por culpa da CREDENCIADA, não lhe caberá qualquer indenização e será
ainda responsabilizada pelos danos ocasionados,
cabendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE O ASSÚ
aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes.
10.3 – A CREDENCIADA será remunerada pelos
serviços já prestados, desde que aprovados pela
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ, até a data da
rescisão, deduzidos os prejuízos causados a CONTRATANTE.
10.4 – Em qualquer caso, a PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ reserva-se o direito de adjudicar o objeto do presente Contrato de Credenciamento, nas
mesmas condições, a outras empresas, ou da forma
que julgar mais conveniente.
10.5 – Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
não use o direito de rescindir este Contrato de
Credenciamento, poderá, a seu exclusivo critério,

reduzir ou suspender a execução do mesmo e
sustar o pagamento das faturas pendentes, até que
a CREDENCIADA cumpra integralmente a condição
contratual infringida.
10.6 - O presente Contrato de Credenciamento
também poderá ser rescindido por acordo entre as
partes ou por determinação judicial nos seguintes
casos:
a) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ, por prazo
superior a 30( trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra;
b) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devido pela PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ,
decorrentes de serviços já prestados, salvo em caso
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
10.6.1 - Nos casos previstos nos itens acima, a
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ, deverá pagar a
CREDENCIADA os serviços já executados, de acordo
com os termos deste Contrato de Credenciamento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES
LEGAIS E FISCAIS
11.1. Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e para-fiscais, inclusive os de natureza previdenciária, social e trabalhista, bem como
emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração deste Contrato de
Credenciamento, ou de execução, correção única e
exclusivamente por conta da CREDENCIADA.
11.1.1. Obriga-se a CREDENCIADA a manter-se
inteiramente em dia com as contribuições previdenciárias, sociais e trabalhistas. Verificada, em
qualquer tempo, a existência de débito proveniente de não recolhimento dos mesmos, por parte da
CREDENCIADA, fica a PREFEITURA MUNICIPAL DO
ASSÚ desde já autorizada a suspender os pagamentos devidos, até que fique constatada a plena e total
regularização de sua situação.
11.2. Quaisquer alterações nos encargos ou obrigações de natureza fiscal e/ou para-fiscal, após a data
limite de recebimento e abertura da proposta, será
objeto de entendimento entre a CREDENCIADA e a
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ.
11.3. A CREDENCIADA responderá a todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer em consequência da execução dos serviços contratados, os
quais não importam em vinculação laboral entre a
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ e o empregado
envolvido, que mantém relação empregatícia com a
CREDENCIADA, empregadora na forma do disposto
no Art. 2º da Constituição das Leis do Trabalho.
11.3.1. Caso haja condenação da PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ, inclusive como responsável solidária, a CREDENCIADA reembolsar-lhe-á os valores
pagos em decorrência da decisão judicial.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – NOVAÇÃO
12.1 – A não utilização por parte da PREFEITURA
MUNICIPAL DO ASSÚ de quaisquer direitos a ela
assegurados neste Contrato de Credenciamento ou
na Lei, em geral, ou a não aplicação de quaisquer
sanções nelas previstas, não importa em novação
quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser
interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras. Todos os recursos postos
à disposição da PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ,
neste Contrato de Credenciamento, serão considerados como cumulativos, e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO SEGURO
13.1. CREDENCIADA é responsável pelos seguros
de seu pessoal e de todo o equipamento, material,
veículo que utilizar na execução dos serviços
previstos neste Contrato de Credenciamento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1 – Para as questões decorrentes deste Contrato
de Credenciamento, fica eleito a Foro da Comarca
de Assú/RN, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado que seja.
E, por assim estarem de acordo, assinam o presente
termo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma os
representantes das partes, juntamente com as testemunhas abaixo.
ASSU/RN, 04 de junho de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
CONTRATANTE
ELTON VAGNER GUIMARÃES
CNPJ nº 27.010.007/0001-40
CONTRATADO
BRAZ BARRETO SOARES NETO
Secretário Municipal de Eventos, Turismo, Esportes e Juventude
TESTEMUNHAS:
__________________________
Nome:
__________________________
CPF:
__________________________
Nome:
__________________________
CPF:
TERMO DE CONTRATO Nº 091/2018
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2018
TERMO DE CONTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE
ASSÚ E ELIZABETE CRISTINA DA SILVA.
O MUNICÍPIO DO ASSÚ, entidade de Direito Publico Interno, através da PREFEITURA MUNICIPAL
DO ASSÚ, com sede no Centro Administrativo Pref.
Edgard Borges Montenegro, situado à Rua Vereador
José Bezerra de Sá, 588 – Bairro Bela Vista - Assú/
RN, inscrita no CNPJ sob o Nº 08.291.662/0001-23,
neste ato representado pelo Prefeito Constitucional
Sr. GUSTAVO MONTENEGRO SOARES, brasileiro, divorciado, capaz, residente e domiciliado à Rua Vila
Nova da Princesa, 28, Novo Horizonte – Assú/RN,
portador do CPF nº 026.005.894-73, doravante denominado de CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, representante
legal sobre a banda musical FORRÓ EMOÇÕES, inscrita no CNPJ sob o nº 27.764.605/0001-05, com endereço à Rua Maria de Melo Morais, 68 – Lagoa do
Ferreiro de Fora – Assú/RN, doravante denominado
(a) de CONTRATADO (A), os quais têm justo a contratação de acordo com as cláusulas que se segue:
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é re-
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gido pelas cláusulas e condições nele contidas,
pela Lei Federal N° 8.666, de 21/07/1993 e suas
alterações, e demais exigências deste Edital e seus
Anexos, que se regerá pelas cláusulas e condições
abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Credenciar Pessoas Físicas e Jurídicas mediante
documentação e pedido de inscrição para apresentação de Bandas de Forró; Trio Sanfoneiro e Artistas
Locais para apresentação durante as festividades
juninas de Assú/RN, no ano de 2018, no período de
15/05/2018 a 30/06/2018.
1.1.1. As apresentações da contratada ocorrerão
durante os Festejos alusivos ao Padroeiro Santo
Antônio, na Comunidade de Santo Antônio, em
09/06/2018, e durante as Festividades do Padroeiro
São João Batista ao se apresentar como a segunda atração da noite, no Palco II, em 22/06/2018,
conforme memorando nº 0206/2018 e Processo
Administrativo nº 7509/2018, ambos oriundos da
Secretaria Municipal de Eventos, Turismo, Esporte
e Juventude.
1.2. A fundamentação da presente contratação é o
inciso III do Art. 25, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
2.1. Pela execução dos serviços, objeto deste Contrato de Credenciamento, pagará o preço constante
na tabela disponibilizada juntamente com o Edital
respectivo, dependendo da classificação do contratado.
2.2. O valor estimado do presente Contrato de Credenciamento é de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
2.3. O valor real será o resultado da aplicação do
valor unitário pela quantidade de apresentações
realizadas.
2.4. Os pagamentos serão efetuados mensalmente,
conforme o número de apresentações até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota Fiscal ou Recibo,
podendo ser procedido adiantamento equivalente
a 50% do valor pactuado, como forma de garantir
a apresentação.
CLAUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO
3.1. Não deverá ocorrer reajustes dos preços disponibilizados e contratados.
CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA
4.1. O prazo de vigência deste Contrato de Credenciamento é até 30/06/2018 podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, desde que as partes
manifestem sua intenção com antecedência mínima de 10 dias do término do Contrato, devendo os
interessados reapresentarem toda a documentação
exigida no Edital da Chamada Pública nº 003/2018
e de conformidade com o estabelecido nas Leis nº
8.666/93 e 8.883/94.
4.2. As apresentações da contratada dar-se-ão nos
dias 09/06/2018 e 22/06/2018.
CLAUSULA QUINTA - DAS DESPESAS E FONTES DOS
RECURSOS
5.1 As despesas decorrentes do presente Contrato
de Credenciamento correrão por conta do orçamento Fiscal Vigente, cuja fonte de recurso tem a
seguinte classificação:

Unidade Orçamentária: 004 – SEC. MUNICIPAL DE
EVENTOS, TURISMO E JUVENTUDE.
Fonte de Recursos: 0.1.000.00000 – RESULTADOS
ORDINÁRIOS.
6.9.024.00000 – TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
Programa e Trabalho: 0020 – VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL
Projeto / Atividade / Denominação: 2034 – FESTEJOS RELIGIOSOS
Elemento de Despesa: 0168 – 339036000000–OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA.
0169 – 339039000000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.
CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA/CONTRATADA
6.1. Cumprir fielmente este Contrato de Credenciamento;
6.2. Prestar os esclarecimentos de que forem solicitados pela fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL
DO ASSÚ;
6.3. Manter um preposto aceito pela PREFEITURA
MUNICIPAL DO ASSÚ, para representá-la na execução deste Contrato de Contrato de Credenciamento;
6.4. Responsabilizar-se pelos danos causados a
PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, em decorrência dos
serviços executados.
CLAUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
7.1. Cumprir fielmente este Contrato de Credenciamento;
7.2. Indicar um funcionário para exercer a fiscalização dos serviços, objeto deste Contrato de Contrato
de Credenciamento;
7.3. Efetuar, no prazo avençado, o pagamento pelos
serviços prestados.
CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
8.1 - Este Contrato de Credenciamento poderá ser
alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
8.1.1 Unilateralmente pelo PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ:
a) Quando houver modificação do projeto ou das
especificações para melhor adequação técnica aos
seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
no Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei 8666/93;
8.1.2. Por acordo das partes:
a) Quando necessária à modificação da forma de
pagamento, por imposição de circunstância superveniente mantida o valor inicial atualizado, vedada
à antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente
contraprestação de serviço.
8.2 A CREDENCIADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias respeitadas
os termos do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei N.º
8666/93.
CLAUSULA NONA - DAS MULTAS
9.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato
de Credenciamento, caberá, conforme a gravidade
da falta a prévia defesa, a aplicação das seguintes
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sanções, de acordo com o previsto na Seção II do
Capítulo IV da Lei Nº 8.666/93.
9.1.1. Multa 0,3% (três por cento) por dia de atraso
ou paralisação dos serviços, calculado sobre o valor
total do Contrato de Credenciamento até o limite
de 6% (seis por cento) desse valor;
9.1.2. Advertência por escrito;
9.1.3. Suspensão do direito de licitar, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ;
9.1.4. Declaração de inidoneidade, de lavra da Secretária Municipal de Saúde, para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurar os motivos da punição.
9.2. Para efeito de aplicação da multa prevista no
item 9.1.1, por atraso no serviço, objeto contratado
o prazo será contado a partir do dia seguinte ao do
recebimento da Ordem de Serviço ou do pedido de
retomada dos serviços.
9.3. Nenhum pagamento será processado a CREDENCIADA, sem que antes, esta tenha pago ou lhe
seja relevada a multa imposta.
9.4. O valor da multa será automaticamente descontado dos pagamentos devidos pela PREFEITURA
MUNICIPAL DO ASSÚ e que a CREDENCIADA vier
a fazer jus.
9.5. A CREDENCIADA será notificada da aplicação
da multa e a partir da notificação terá o prazo de
5 (cinco) dias para recolher a importância correspondente em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DO
ASSÚ, assegurado a direito de defesa de que trata o
parágrafo 2º do artigo 87, da Lei º . 8666/93.
9.5.1. Vencido o prazo acima, a multa será cobrada
em dobro e PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ suspenderá os pagamentos devidos à CREDENCIADA,
até que o valor correspondente à multa seja recolhido, não cabendo correção ou atualização dos valores do pagamento suspenso.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ poderá unilateralmente, rescindir de pleno direito este
Contrato de Credenciamento, independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra
qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastando para isso comunicar à CREDENCIADA sua intenção, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias,
respeitando o contraditório e a ampla defesa.
a) não cumprimento ou cumprimento irregular pela
CREDENCIADA das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) desatendimento pela CREDENCIADA das determinações regulares da fiscalização da PREFEITURA
MUNICIPAL DO ASSÚ;
c) razões de interesse do serviço público;
d) atraso injustificado na execução do serviço contratado;
e) suspensão, pelas autoridades competentes, dos
materiais aplicados na execução dos serviços contratados, pela CREDENCIADA, em decorrência de
violação de disposições legais vigentes;
f) paralisação da execução dos serviços sem justa
causa e prévia comunicação a PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ;
g) subcontratação total e parcial do seu objeto, a
associação com outrem, à cessão ou transferência,
total ou parcial do Contrato de Credenciamento,
que afetem a boa execução do seu objeto;
h) cometimento reiterado de faltas na sua execução;
i) decretação de falência, o pedido de concordata
ou a instauração de insolvência civil;
j) dissolução da sociedade;
l) alteração social ou a modificação da finalidade ou

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO ASSÚ
ANO XIV – N° 3433 – Assú-RN, terça-feira, 05 de junho de 2018

da estrutura da empresa que, a juízo da PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ, prejudique a execução do
Contrato de Credenciamento;
m) protesto de títulos ou a emissão de cheques,
sem suficiente provisão, que caracterizem a insolvência da CREDENCIADA.
10.2 – Ocorrendo a rescisão por culpa da CREDENCIADA, não lhe caberá qualquer indenização e será
ainda responsabilizada pelos danos ocasionados,
cabendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE O ASSÚ
aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes.
10.3 – A CREDENCIADA será remunerada pelos
serviços já prestados, desde que aprovados pela
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ, até a data da
rescisão, deduzidos os prejuízos causados a CONTRATANTE.
10.4 – Em qualquer caso, a PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ reserva-se o direito de adjudicar o objeto do presente Contrato de Credenciamento, nas
mesmas condições, a outras empresas, ou da forma
que julgar mais conveniente.
10.5 – Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
não use o direito de rescindir este Contrato de
Credenciamento, poderá, a seu exclusivo critério,
reduzir ou suspender a execução do mesmo e
sustar o pagamento das faturas pendentes, até que
a CREDENCIADA cumpra integralmente a condição
contratual infringida.
10.6 - O presente Contrato de Credenciamento
também poderá ser rescindido por acordo entre as
partes ou por determinação judicial nos seguintes
casos:
a) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ, por prazo
superior a 30( trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra;
b) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devido pela PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ,
decorrentes de serviços já prestados, salvo em caso
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
10.6.1 - Nos casos previstos nos itens acima, a
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ, deverá pagar a
CREDENCIADA os serviços já executados, de acordo
com os termos deste Contrato de Credenciamento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES
LEGAIS E FISCAIS
11.1. Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e para-fiscais, inclusive os de natureza previdenciária, social e trabalhista, bem como
emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração deste Contrato de
Credenciamento, ou de execução, correção única e
exclusivamente por conta da CREDENCIADA.
11.1.1. Obriga-se a CREDENCIADA a manter-se
inteiramente em dia com as contribuições previdenciárias, sociais e trabalhistas. Verificada, em
qualquer tempo, a existência de débito proveniente de não recolhimento dos mesmos, por parte da
CREDENCIADA, fica a PREFEITURA MUNICIPAL DO
ASSÚ desde já autorizada a suspender os pagamentos devidos, até que fique constatada a plena e total
regularização de sua situação.
11.2. Quaisquer alterações nos encargos ou obrigações de natureza fiscal e/ou para-fiscal, após a data
limite de recebimento e abertura da proposta, será
objeto de entendimento entre a CREDENCIADA e a
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ.
11.3. A CREDENCIADA responderá a todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer em con-

sequência da execução dos serviços contratados, os
quais não importam em vinculação laboral entre a
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ e o empregado
envolvido, que mantém relação empregatícia com a
CREDENCIADA, empregadora na forma do disposto
no Art. 2º da Constituição das Leis do Trabalho.
11.3.1. Caso haja condenação da PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ, inclusive como responsável solidária, a CREDENCIADA reembolsar-lhe-á os valores
pagos em decorrência da decisão judicial.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – NOVAÇÃO
12.1 – A não utilização por parte da PREFEITURA
MUNICIPAL DO ASSÚ de quaisquer direitos a ela
assegurados neste Contrato de Credenciamento ou
na Lei, em geral, ou a não aplicação de quaisquer
sanções nelas previstas, não importa em novação
quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser
interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras. Todos os recursos postos
à disposição da PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ,
neste Contrato de Credenciamento, serão considerados como cumulativos, e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO SEGURO
13.1. CREDENCIADA é responsável pelos seguros
de seu pessoal e de todo o equipamento, material,
veículo que utilizar na execução dos serviços
previstos neste Contrato de Credenciamento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1 – Para as questões decorrentes deste Contrato
de Credenciamento, fica eleito a Foro da Comarca
de Assú/RN, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado que seja.
E, por assim estarem de acordo, assinam o presente
termo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma os
representantes das partes, juntamente com as testemunhas abaixo.
ASSU/RN, 04 de junho de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
CONTRATANTE
ELIZABETE CRISTINA DA SILVA
CNPJ nº 27.764.605/0001-05
CONTRATADO
BRAZ BARRETO SOARES NETO
Secretário Municipal de Eventos, Turismo, Esportes e Juventude
TESTEMUNHAS:
__________________________
Nome:
__________________________
CPF:
__________________________
Nome:
__________________________
CPF:
TERMO DE CONTRATO Nº 093/2018
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2018

Página
12

TERMO DE CONTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE
ASSÚ E RAILANDIA DORISMARIA DA SILVA.
O MUNICÍPIO DO ASSÚ, entidade de Direito Publico Interno, através da PREFEITURA MUNICIPAL
DO ASSÚ, com sede no Centro Administrativo Pref.
Edgard Borges Montenegro, situado à Rua Vereador
José Bezerra de Sá, 588 – Bairro Bela Vista - Assú/
RN, inscrita no CNPJ sob o Nº 08.291.662/0001-23,
neste ato representado pelo Prefeito Constitucional Sr. GUSTAVO MONTENEGRO SOARES, brasileiro, divorciado, capaz, residente e domiciliado
à Rua Vila Nova da Princesa, 28, Novo Horizonte
– Assú/RN, portador do CPF nº 026.005.894-73,
doravante denominado de CONTRATANTE, e do
outro lado a empresa RAILANDIA DORISMARIA
DA SILVA, representante legal sobre a banda musical XODÓ NORDESTINO, inscrita no CNPJ sob o nº
26.817.185/0001-15, com endereço no Sítio Acauã,
80 – Zona Rural – Itajá/RN, doravante denominado
(a) de CONTRATADO (A), os quais têm justo a contratação de acordo com as cláusulas que se segue:
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas,
pela Lei Federal N° 8.666, de 21/07/1993 e suas
alterações, e demais exigências deste Edital e seus
Anexos, que se regerá pelas cláusulas e condições
abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Credenciar Pessoas Físicas e Jurídicas mediante
documentação e pedido de inscrição para apresentação de Bandas de Forró; Trio Sanfoneiro e Artistas
Locais para apresentação durante as festividades
juninas de Assú/RN, no ano de 2018, no período de
15/05/2018 a 30/06/2018.
1.1.1. A apresentação da contratada ocorrerá durante os festejos alusivos ao Padroeiro São João Batista, em 13/06/2018, sendo a segunda atração da
noite, conforme memorando nº 0208/2018 e Processo Administrativo nº 7507/2018, ambos oriundos da Secretaria Municipal de Eventos, Turismo,
Esporte e Juventude.
1.2. A fundamentação da presente contratação é o
inciso III do Art. 25, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
2.1. Pela execução dos serviços, objeto deste Contrato de Credenciamento, pagará o preço constante
na tabela disponibilizada juntamente com o Edital
respectivo, dependendo da classificação do contratado.
2.2. O valor estimado do presente Contrato de Credenciamento é de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
2.3. O valor real será o resultado da aplicação do
valor unitário pela quantidade de apresentações
realizadas.
2.4. Os pagamentos serão efetuados mensalmente,
conforme o número de apresentações até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota Fiscal ou Recibo,
podendo ser procedido adiantamento equivalente
a 50% do valor pactuado, como forma de garantir
a apresentação.
CLAUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO
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3.1. Não deverá ocorrer reajustes dos preços disponibilizados e contratados.
CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA
4.1. O prazo de vigência deste Contrato de Credenciamento é até 30/06/2018 podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, desde que as partes
manifestem sua intenção com antecedência mínima de 10 dias do término do Contrato, devendo os
interessados reapresentarem toda a documentação
exigida no Edital da Chamada Pública nº 003/2018
e de conformidade com o estabelecido nas Leis nº
8.666/93 e 8.883/94.
4.2. A apresentação da contratada dar-se-á no dia
13/06/2018, a partir das 23h30min.
CLAUSULA QUINTA - DAS DESPESAS E FONTES DOS
RECURSOS
5.1 As despesas decorrentes do presente Contrato
de Credenciamento correrão por conta do orçamento Fiscal Vigente, cuja fonte de recurso tem a
seguinte classificação:
Unidade Orçamentária: 004 – SEC. MUNICIPAL DE
EVENTOS, TURISMO E JUVENTUDE.
Fonte de Recursos: 0.1.000.00000 – RESULTADOS
ORDINÁRIOS.
6.9.024.00000 – TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
Programa e Trabalho: 0020 – VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL
Projeto / Atividade / Denominação: 2034 – FESTEJOS RELIGIOSOS
Elemento de Despesa: 0168 – 339036000000–OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA.
0169 – 339039000000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.
CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA/CONTRATADA
6.1. Cumprir fielmente este Contrato de Credenciamento;
6.2. Prestar os esclarecimentos de que forem solicitados pela fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL
DO ASSÚ;
6.3. Manter um preposto aceito pela PREFEITURA
MUNICIPAL DO ASSÚ, para representá-la na execução deste Contrato de Contrato de Credenciamento;
6.4. Responsabilizar-se pelos danos causados a
PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, em decorrência dos
serviços executados.
CLAUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
7.1. Cumprir fielmente este Contrato de Credenciamento;
7.2. Indicar um funcionário para exercer a fiscalização dos serviços, objeto deste Contrato de Contrato
de Credenciamento;
7.3. Efetuar, no prazo avençado, o pagamento pelos
serviços prestados.
CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
8.1 - Este Contrato de Credenciamento poderá ser
alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
8.1.1 Unilateralmente pelo PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ:

a) Quando houver modificação do projeto ou das
especificações para melhor adequação técnica aos
seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
no Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei 8666/93;
8.1.2. Por acordo das partes:
a) Quando necessária à modificação da forma de
pagamento, por imposição de circunstância superveniente mantida o valor inicial atualizado, vedada
à antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente
contraprestação de serviço.
8.2 A CREDENCIADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias respeitadas
os termos do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei N.º
8666/93.
CLAUSULA NONA - DAS MULTAS
9.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato
de Credenciamento, caberá, conforme a gravidade
da falta a prévia defesa, a aplicação das seguintes
sanções, de acordo com o previsto na Seção II do
Capítulo IV da Lei Nº 8.666/93.
9.1.1. Multa 0,3% (três por cento) por dia de atraso
ou paralisação dos serviços, calculado sobre o valor
total do Contrato de Credenciamento até o limite
de 6% (seis por cento) desse valor;
9.1.2. Advertência por escrito;
9.1.3. Suspensão do direito de licitar, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ;
9.1.4. Declaração de inidoneidade, de lavra da Secretária Municipal de Saúde, para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurar os motivos da punição.
9.2. Para efeito de aplicação da multa prevista no
item 9.1.1, por atraso no serviço, objeto contratado
o prazo será contado a partir do dia seguinte ao do
recebimento da Ordem de Serviço ou do pedido de
retomada dos serviços.
9.3. Nenhum pagamento será processado a CREDENCIADA, sem que antes, esta tenha pago ou lhe
seja relevada a multa imposta.
9.4. O valor da multa será automaticamente descontado dos pagamentos devidos pela PREFEITURA
MUNICIPAL DO ASSÚ e que a CREDENCIADA vier
a fazer jus.
9.5. A CREDENCIADA será notificada da aplicação
da multa e a partir da notificação terá o prazo de
5 (cinco) dias para recolher a importância correspondente em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DO
ASSÚ, assegurado a direito de defesa de que trata o
parágrafo 2º do artigo 87, da Lei º . 8666/93.
9.5.1. Vencido o prazo acima, a multa será cobrada
em dobro e PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ suspenderá os pagamentos devidos à CREDENCIADA,
até que o valor correspondente à multa seja recolhido, não cabendo correção ou atualização dos valores do pagamento suspenso.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ poderá unilateralmente, rescindir de pleno direito este
Contrato de Credenciamento, independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra
qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastando para isso comunicar à CREDENCIADA sua intenção, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias,
respeitando o contraditório e a ampla defesa.
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a) não cumprimento ou cumprimento irregular pela
CREDENCIADA das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) desatendimento pela CREDENCIADA das determinações regulares da fiscalização da PREFEITURA
MUNICIPAL DO ASSÚ;
c) razões de interesse do serviço público;
d) atraso injustificado na execução do serviço contratado;
e) suspensão, pelas autoridades competentes, dos
materiais aplicados na execução dos serviços contratados, pela CREDENCIADA, em decorrência de
violação de disposições legais vigentes;
f) paralisação da execução dos serviços sem justa
causa e prévia comunicação a PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ;
g) subcontratação total e parcial do seu objeto, a
associação com outrem, à cessão ou transferência,
total ou parcial do Contrato de Credenciamento,
que afetem a boa execução do seu objeto;
h) cometimento reiterado de faltas na sua execução;
i) decretação de falência, o pedido de concordata
ou a instauração de insolvência civil;
j) dissolução da sociedade;
l) alteração social ou a modificação da finalidade ou
da estrutura da empresa que, a juízo da PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ, prejudique a execução do
Contrato de Credenciamento;
m) protesto de títulos ou a emissão de cheques,
sem suficiente provisão, que caracterizem a insolvência da CREDENCIADA.
10.2 – Ocorrendo a rescisão por culpa da CREDENCIADA, não lhe caberá qualquer indenização e será
ainda responsabilizada pelos danos ocasionados,
cabendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE O ASSÚ
aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes.
10.3 – A CREDENCIADA será remunerada pelos
serviços já prestados, desde que aprovados pela
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ, até a data da
rescisão, deduzidos os prejuízos causados a CONTRATANTE.
10.4 – Em qualquer caso, a PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ reserva-se o direito de adjudicar o objeto do presente Contrato de Credenciamento, nas
mesmas condições, a outras empresas, ou da forma
que julgar mais conveniente.
10.5 – Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
não use o direito de rescindir este Contrato de
Credenciamento, poderá, a seu exclusivo critério,
reduzir ou suspender a execução do mesmo e
sustar o pagamento das faturas pendentes, até que
a CREDENCIADA cumpra integralmente a condição
contratual infringida.
10.6 - O presente Contrato de Credenciamento
também poderá ser rescindido por acordo entre as
partes ou por determinação judicial nos seguintes
casos:
a) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ, por prazo
superior a 30( trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra;
b) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devido pela PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ,
decorrentes de serviços já prestados, salvo em caso
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
10.6.1 - Nos casos previstos nos itens acima, a
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ, deverá pagar a
CREDENCIADA os serviços já executados, de acordo
com os termos deste Contrato de Credenciamento.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES
LEGAIS E FISCAIS
11.1. Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e para-fiscais, inclusive os de natureza previdenciária, social e trabalhista, bem como
emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração deste Contrato de
Credenciamento, ou de execução, correção única e
exclusivamente por conta da CREDENCIADA.
11.1.1. Obriga-se a CREDENCIADA a manter-se
inteiramente em dia com as contribuições previdenciárias, sociais e trabalhistas. Verificada, em
qualquer tempo, a existência de débito proveniente de não recolhimento dos mesmos, por parte da
CREDENCIADA, fica a PREFEITURA MUNICIPAL DO
ASSÚ desde já autorizada a suspender os pagamentos devidos, até que fique constatada a plena e total
regularização de sua situação.
11.2. Quaisquer alterações nos encargos ou obrigações de natureza fiscal e/ou para-fiscal, após a data
limite de recebimento e abertura da proposta, será
objeto de entendimento entre a CREDENCIADA e a
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ.
11.3. A CREDENCIADA responderá a todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer em consequência da execução dos serviços contratados, os
quais não importam em vinculação laboral entre a
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ e o empregado
envolvido, que mantém relação empregatícia com a
CREDENCIADA, empregadora na forma do disposto

no Art. 2º da Constituição das Leis do Trabalho.
11.3.1. Caso haja condenação da PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ, inclusive como responsável solidária, a CREDENCIADA reembolsar-lhe-á os valores
pagos em decorrência da decisão judicial.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – NOVAÇÃO
12.1 – A não utilização por parte da PREFEITURA
MUNICIPAL DO ASSÚ de quaisquer direitos a ela
assegurados neste Contrato de Credenciamento ou
na Lei, em geral, ou a não aplicação de quaisquer
sanções nelas previstas, não importa em novação
quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser
interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras. Todos os recursos postos
à disposição da PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ,
neste Contrato de Credenciamento, serão considerados como cumulativos, e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO SEGURO
13.1. CREDENCIADA é responsável pelos seguros
de seu pessoal e de todo o equipamento, material,
veículo que utilizar na execução dos serviços
previstos neste Contrato de Credenciamento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1 – Para as questões decorrentes deste Contrato

ASSU/RN, 04 de junho de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
CONTRATANTE
RAILANDIA DORISMARIA DA SILVA
CNPJ nº 26.817.185/0001-15
CONTRATADO
BRAZ BARRETO SOARES NETO
Secretário Municipal de Eventos, Turismo, Esportes e Juventude
TESTEMUNHAS:
__________________________
Nome:
__________________________
CPF:
__________________________
Nome:
__________________________
CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES

LÚCIO FLÁVIO MEDEIROS DA FONSECA

Prefeito Municipal

Secretário de Comunicação e Ouvidoria

Rua Vereador José Bezerra de Sá,

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO ASSÚ

nº 588 – Bairro Bela Vista – Assú – RN

FLÁVIO MORAIS

E-mail: dom@assu.rn.gov.br
Centro Administrativo Prefeito Edgard
Borges Montenegro
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de Credenciamento, fica eleito a Foro da Comarca
de Assú/RN, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado que seja.E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo em 05
(cinco) vias de igual teor e forma os representantes
das partes, juntamente com as testemunhas abaixo.

ESPAÇO
NÃO
UTILIZADO
Secretário Municipal de Governo
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PLANTÃO DE FARMÁCIA JUNHO DE 2018 - CENTRO
DIA

DIA DA SEMANA

FARMÁCIA

01

Sexta-feira

FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL

02

Sábado

03

ENDEREÇO

BAIRRO

TELEFONE

Praça do Rosário, 62

Centro

3331-1225

DROGARIA SANTA FE

Rua Monsenhor Júlio, 1026

Centro

3331-7079

Domingo

FARMACIA SÃO RAFAEL

Av. Senador João Câmara, 425

Centro

3331-1420

04

Segunda-feira

FARMACIA PAGUE MENOS

Av. Senador João Câmara, 994

Centro

3331-5160

05

Terça-feira

DROGARIA IRMÃ DULCE I

Praça Pedro Velho,

Centro

3331-4348

06

Quarta-feira

DROGARIA CONTINENTAL

Av. Senador João Câmara, 264

Centro

3331-2717

07

Quinta-feira

FARMÁCIA POTENGY

Praça Pedro Velho, 17

Centro

3331-2019

08

Sexta-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA

Praça do Rosário, 21

Centro

3331-2461

09

Sábado

FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL

Praça do Rosário, 62

Centro

3331-1225

10

Domingo

DROGARIA SANTA FE

Rua Monsenhor Júlio, 1026

Centro

3331-7079

11

Segunda-feira

FARMACIA SÃO RAFAEL

Av. Senador João Câmara, 425

Centro

3331-1420

12

Terça-feira

FARMACIA PAGUE MENOS

Av. Senador João Câmara, 994

Centro

3331-5160

13

Quarta-feira

DROGARIA IRMÃ DULCE I

Praça Pedro Velho,

Centro

3331-4348

14

Quinta-feira

DROGARIA CONTINENTAL

Av. Senador João Câmara, 264

Centro

3331-2717

15

Sexta-feira

FARMÁCIA POTENGY

Praça Pedro Velho, 17

Centro

3331-2019

16

Sábado

DROGARIA SANTA CECÍLIA

Praça do Rosário, 21

Centro

3331-2461

17

Domingo

FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL

Praça do Rosário, 62

Centro

3331-1225

18

Segunda-feira

DROGARIA SANTA FE

Rua Monsenhor Júlio, 1026

Centro

3331-7079

19

Terça-feira

FARMACIA SÃO RAFAEL

Av. Senador João Câmara, 425

Centro

3331-1420

20

Quarta-feira

FARMACIA PAGUE MENOS

Av. Senador João Câmara, 994

Centro

3331-5160

21

Quinta-feira

DROGARIA IRMÃ DULCE I

Praça Pedro Velho,

Centro

3331-4348

22

Sexta-feira

DROGARIA CONTINENTAL

Av. Senador João Câmara, 264

Centro

3331-2717

23

Sábado

FARMÁCIA POTENGY

Praça Pedro Velho, 17

Centro

3331-2019

24

Domingo

DROGARIA SANTA CECÍLIA

Praça do Rosário, 21

Centro

3331-2461

25

Segunda-feira

FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL

Praça do Rosário, 62

Centro

3331-1225

26

Terça-feira

DROGARIA SANTA FE

Rua Monsenhor Júlio, 1026

Centro

3331-7079

27

Quarta-feira

FARMACIA SÃO RAFAEL

Av. Senador João Câmara, 425

Centro

3331-1420

28

Quinta-feira

FARMACIA PAGUE MENOS

Av. Senador João Câmara, 994

Centro

3331-5160

29

Sexta-feira

DROGARIA IRMÃ DULCE I

Praça Pedro Velho,

Centro

3331-4348

30

Sábado

DROGARIA CONTINENTAL

Av. Senador João Câmara, 264

Centro

3331-2717

OBSERVAÇÃO

Plantão 24 horas

Plantão 24 horas

Plantão 24 horas

Plantão 24 horas
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PLANTÃO DE FARMÁCIA JUNHO DE 2018 - BAIRRO
DIA

DIA DA SEMANA

FARMÁCIA

ENDEREÇO

BAIRRO

TELEFONE

01

Sexta-feira

FARMACIA COMUNITARIA

Rua Dom Costa

Dom Elizeu

3331-7339

02

Sábado

DROGARIA SANTA CLARA I

Rua Ver. José Bezerra de Sá, 576

Bela Vista

3331-1232

03

Domingo

FARMÁCIA FARMASSU

Rua Dr. Luis Carlos, 1387

Vertentes

3331-2539

04

Segunda-feira

DROGARIA TAMIRES

Rua Madre Cristina Wlarsmike,74

Frutilandia

3331-1257

05

Terça-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA II

Rua Dr. Luis Carlos, 105

Dom Elizeu

3331-2404

06

Quarta-feira

DROGARIA EMILLY

Av. Senador João Câmara, 1312

Dom Elizeu

3331-4221

07

Quinta-feira

FARMÁCIA FARMASSU

Rua Dr. Luis Carlos, 1387

Vertentes

3331-2539

08

Sexta-feira

DROGARIA GABRIEL

Rua Luiz Correia de Sá Leitão, 265

Vertentes

3331-2848

09

Sábado

FARMACIA COMUNITARIA

Rua Dom Costa

Dom Elizeu

3331-7339

10

Domingo

DROGARIA GABRIEL

Rua Luiz Correia de Sá Leitão, 265

Vertentes

3331-2848

11

Segunda-feira

DROGARIA SANTA CLARA I

Rua Ver. José Bezerra de Sá, 576

Bela Vista

3331-1232

12

Terça-feira

DROGARIA TAMIRES

Rua Madre Cristina Wlarsmike,74

Frutilandia

3331-1257

13

Quarta-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA II

Rua Dr. Luis Carlos, 105

Dom Elizeu

3331-2404

14

Quinta-feira

DROGARIA EMILLY

Av. Senador João Câmara, 1312

Dom Elizeu

3331-4221

15

Sexta-feira

FARMÁCIA FARMASSU

Rua Dr. Luis Carlos, 1387

Vertentes

3331-2539

16

Sábado

DROGARIA GABRIEL

Rua Luiz Correia de Sá Leitão, 265

Vertentes

3331-2848

17

Domingo

FARMACIA COMUNITARIA

Rua Dom Costa

Dom Elizeu

3331-7339

18

Segunda-feira

FARMACIA COMUNITARIA

Rua Dom Costa

Dom Elizeu

3331-7339

19

Terça-feira

DROGARIA SANTA CLARA I

Rua Ver. José Bezerra de Sá, 576

Bela Vista

3331-1232

20

Quarta-feira

DROGARIA TAMIRES

Rua Madre Cristina Wlarsmike,74

Frutilandia

3331-1257

21

Quinta-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA II

Rua Dr. Luis Carlos, 105

Dom Elizeu

3331-2404

22

Sexta-feira

DROGARIA EMILLY

Av. Senador João Câmara, 1312

Dom Elizeu

3331-4221

23

Sábado

FARMÁCIA FARMASSU

Rua Dr. Luis Carlos, 1387

Vertentes

3331-2539

24

Domingo

DROGARIA SANTA CLARA I

Rua Ver. José Bezerra de Sá, 576

Bela Vista

25

Segunda-feira

DROGARIA GABRIEL

Rua Luiz Correia de Sá Leitão, 265

Vertentes

3331-2848

26

Terça-feira

FARMACIA COMUNITARIA

Rua Dom Costa

Dom Elizeu

3331-7339

27

Quarta-feira

DROGARIA SANTA CLARA I

Rua Ver. José Bezerra de Sá, 576

Bela Vista

3331-1232

28

Quinta-feira

DROGARIA TAMIRES

Rua Madre Cristina Wlarsmike,74

Frutilandia

3331-1257

29

Sexta-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA II

Rua Dr. Luis Carlos, 105

Dom Elizeu

3331-2404

30

Sábado

DROGARIA EMILLY

Av. Senador João Câmara, 1312

Dom Elizeu

3331-4221

3331-1232

OBSERVAÇÃO

Plantão 24
horas

Plantão 24
horas

Plantão 24
horas

Plantão 24
horas
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