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PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
(*) TERMO DE ADITAMENTO Nº 002
OBJETO DO ADITAMENTO: READEQUAÇÃO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU
CONTRATADA: S. B. DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME
TERMO DE CONTRATO: Nº 009/2018(CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2017).
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa do
ramo pertinente para execução dos serviços pavimentação pelo método BRIPAR, das ruas no Bairro
Novo Horizonte, Ponciano Barbalho Bezerra (trecho
I e II), ruas projetadas I e II e Rua Palmira Fernandes.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7607/2018
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: S. B. DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME, com sede à Rua Dr. Adalberto
Amorim, 1371-B – CEP: 59.650-000 – Assú/RN., inscrita no CNPJ sob o n.º 13.408.429/0001-64, neste
ato representado pelo seu representante legal o Sr.
SERGINALDO BATISTA DA SILVA, brasileiro, capaz,
residente e domiciliado a Rua Dr. Adalberto Amo-

rim, 1365 – CEP: 59.650-000 – Assú/RN, inscrito no
CPF nº. 877.290.754-15 e RG n.º 1.336.186/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 01 de junho de 2016, nas seguintes
condições:
CLÁUSULA I – DO PREÇO UNITARIO: Fica alterado
o valor do contrato de R$ 239.742,94 (duzentos e
trinta e nove mil setecentos e quarenta e dois reais
e noventa e quatro centavos) para R$ 297.640,34
(duzentos e noventa e sete mil seiscentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos), sendo reequilibrado 24,15%, equivalente a R$ 57.898,69 (cinquenta e sete mil oitocentos e noventa e oito reais
e sessenta e nove centavos).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA JUSTIFICATIVA – Mudança de matéria no projeto, como: a pedra granítica para a pedra calcaria, tipo de guia do meio fio,
de extrusora para pre-fabricadas, entre outros matérias que torna-se mais viável, já que alguns, não
são encontrados facilmente na nossa região.
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 a cláusula acima, fica alterada a Cláusula

Quarta do Contrato nº 009/2018, que passa a ter a
seguinte redação:
“CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS E CONDIÇÕES
DE PAGAMENTOS – O preço global estimado para a
execução dos serviços é de R$ 297.640,34 (duzentos
e noventa e sete mil seiscentos e quarenta reais e
trinta e quatro centavos),. A CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA o valor de R$ 57.898,69 (cinquenta
e sete mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos). 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 009/2018 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), 06 de setembro de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
CONTRATANTE
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S. B. DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME.
CNPJ N.º 13.408.429/0001-64 - CONTRATADO
Serginaldo Batista da Silva – CPF: 877.290.754-15
Representante Legal
TESTEMUNHAS:
__________________________
Jozileide Valentim da Silva Sena
CPF: 694.254.854-53
__________________________
Anem Margareth de Morais
CPF: 392.531.204-87
(*Republicado por incorreção)
PORTARIA Nº 383/2018
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;
R E S O L V E:
Artigo 1º - CONCEDER a(o) servidor(a) ROCHELE
LARISSA NUNES DA SILVA, matricula nº 10047-1,
ocupante do cargo de CHEFE EXECUTIVA, cargo Comissionada, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 06(Seis) meses de LICENÇA MATERNIDADE, durante o período de 04 de setembro de 2018 a 02 de
março de 2019, efetuando-se as devidas anotações
em sua ficha cadastral, de acordo com a legislação
em vigor.
Artigo 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 do Assú - RN, em 17
de setembro de 2018.
MARCOS ANTONIO CAMPOS
Secretário Municipal
de Administração e Planejamento
PORTARIA Nº 384/2018
O PREFEITO MUNICIPAL DO ASSÚ, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município,
e, de acordo com o Processo Administrativo n°
13368/2018;
R E S O L V E:
Artigo 1º – EXONERAR, por motivo de APOSENTADORIA fixada em 04/05/2018 a servidora efetiva
JOANA FERNANDES DANTAS, matrícula nº 1375-5,
ocupante do cargo de PROFESSORA, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
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, 18 de
setembro de 2018.
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal
MARCOS ANTONIO CAMPOS
Secretário Municipal
de Administração e Planejamento
PORTARIA Nº 385/2018
O PREFEITO MUNICIPAL DO ASSÚ, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município,
e, de acordo com o Processo Administrativo n°
13367/2018;
R E S O L V E:
Artigo 1º – EXONERAR, por motivo de APOSENTADORIA fixada em 08/05/2018 a servidora efetiva
RITA DE CASSIA FERNANDES DANTAS DE CASTRO,
matrícula nº 1825-5, ocupante do cargo de PROFESSORA, lotada na Secretaria Municipal de Educação
e Cultura.
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, 18 de
setembro de 2018.
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal
MARCOS ANTONIO CAMPOS
Secretário Municipal
de Administração e Planejamento
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VALOR R$: 150,00
NÚMERO: 2140/2018
NOME: GRACO BIAGIONE PIRES E CAVALCANTE
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 14 de setembro de 2018
VALOR R$: 75,00
NÚMERO: 2141/2018
NOME: HUDSON FILIPE LEITE LOPES
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 19 de setembro de 2018
VALOR R$: 75,00
NÚMERO: 2142/2018
NOME: ALEXANDRO BATISTA XAVIER
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 19 de setembro de 2018
VALOR R$: 50,00
NÚMERO: 2143/2018
NOME: HENRIQUE FLÁVIO RIBEIRO CACHINA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 19 de setembro de 2018
VALOR R$: 50,00
NÚMERO: 2144/2018
NOME: LUIZ RIBEIRO DE SOUZA NETOQ
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 19 de setembro de 2018
VALOR R$: 50,00
NÚMERO: 2145/2018
NOME: JUDYELSON LANCASTER FERREIRA DA SILVA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 19 de setembro de 2018
VALOR R$: 50,00

EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 2137/2018
NOME: FRANCISCO SALES DE FARIA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 19 de setembro de 2018
VALOR R$: 75,00

NÚMERO: 2146/2018
NOME: ANTONIO ROBERTO DA SILVA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 19 de setembro de 2018
VALOR R$: 50,00

NÚMERO: 2138/2018
NOME: MARIA APARECIDA DANTAS MORAIS
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 19 de setembro de 2018
VALOR R$: 75,00

NÚMERO: 2147/2018
NOME: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 19 de setembro de 2018
VALOR R$: 50,00

NÚMERO: 2139/2018
NOME: LEANDRO LEONARDO ALVES
QUANTIDADE: 1.1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 20 de setembro e retorno dia 21
de setembro de 2018

NÚMERO: 2148/2018
NOME: JOSÉ NAZARENO DA SILVEIRA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: MOSSORÓ/RN
DATA DA VIAGEM: 19 de setembro de 2018
VALOR R$: 40,00
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº
001/2018
e ERRATA Nº 001/2018
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 042/2018
O Prefeito do Município do Assú - RN, tendo em
vista o RESULTADO FINAL nº 01/2018 do processo
simplificado de seleção de professores para rede
Pública Municipal, com a finalidade de contratação
em regime especial no âmbito do processo seletivo
conforme Edital Nº 001/2018 e errata Nº 001/2018
instaurado pela Secretaria Municipal de Educação
e Cultura;
RESOLVE:
1 – CONVOCAR o (a) candidato (a) constante e aprovado conforme relação abaixo (anexo I) que partici-

pou do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2018
e Errata n° 001/2018, instaurado pela Secretaria
Municipal de Educação e Cultura e conforme a Lei
Complementar n° 042, de 28 de dezembro de 2009,
no seu Art. 10 e § 2º, para assumir a função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, que no prazo máximo de 2
(dois) dias úteis contados a partir da data posterior
a esta publicação, a mesma deverá se apresentar à
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com
sede na Avenida Senador João Câmara, 195-Bairro
Centro – Assú/RN, das 08 às 12 horas, nos dias 19 e
20 de Setembro de 2018.

leis trabalhistas quanto ao gozo da sua aposentadoria.
3 - No ato da apresentação o (a) candidato (a) deverá conduzir os seguintes documentos (cópia e original): CPF; RG; registro de nascimento ou casamento: título de eleitor Carteira Profissional; Carteira
de Reservista (sexo masculino); 01 foto 3x4; Copia
do cartão de conta corrente ou salário do Banco do
Brasil ou Caixa Econômica Federal; Diploma e comprovante de residência.
4 - O não pronunciamento do convocado no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do dia
19/09/2018, permitirá à Prefeitura Municipal de
Assú convocar o próximo candidato habilitado. Número de convocados neste edital 1 (um).

2 – A convocação dos (as) professor (as) dar-se-á
para substituir à professora do ZILMA DE MACEDO,
matrícula 1343-5, que se aposentou, após cumprir
com seus deveres educacionais no exercício da sua
função, estando devidamente garantida perante as
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 042/2018
ANEXO I
ÀREA: EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS
CONVOCADA

ORDEM DE
CLASSIFICAÇÃO

DATA DE NASCIMENTO

NOME

FORMAÇÃO
ACADÊMICA

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

NOTA FINAL

92º

31/03/1980

FRANCISCA SALINESIA DOS S. SILVA MARTINS

10

5

15

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.0
Assú/RN, 18 de Setembro de 2018.
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal
SHIRLEY PINTO ALBANO DE ARAUJO
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Matricula: 3406-5

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO
Projeto de Lei nº 013, de 13 de setembro de 2018.
Institui o Conselho Municipal de Turismo - COMTUR
e o Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR 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:
CAPÍTULO I
DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
Art. 1º Fica Instituído o Conselho Municipal de Turismo de Assú – COMTUR como órgão colegiado
vinculado à Secretaria Municipal de Eventos, Turismo, Esportes e Juventude, destinado a promover
e incentivar as ações de Turismo no Município do
Assú.
Parágrafo único. O COMTUR tem como objetivo
específico, implementar a Política Municipal de
Turismo, visando criar condições para o aperfeiçoamento e desenvolvimento, em base sustentável, da
atividade turística no Município, de forma a garantir
a preservação e a proteção do patrimônio natural,

cultural, histórico e arquitetônico do município,
auxiliando na orientação, promoção do desenvolvimento do turismo e nas políticas públicas voltadas
ao setor turístico do Município do Assú.
Art. 2º O COMTUR é órgão consultivo e de assessoramento à Administração Pública e aos órgãos de
representatividade afins ao segmento turístico.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA
Art. 3º O Conselho Municipal de Turismo de Assú
- COMTUR compor-se-á de membros representativos da comunidade, com vínculo e interesse no
desenvolvimento turístico do Município e de representantes de órgãos governamentais respeitando a
paridade entre os mesmo.
Art. 4º O Conselho Municipal de Turismo de Assú –
COMTUR terá a seguinte constituição:
I - Membros do Poder Executivo Municipal:
a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal
de Eventos, Turismo, Esportes e Juventude;
b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnolo-

gia;
c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal
de Educação e Cultura;
d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal
de Assistência Social, Trabalho, Cidadania e Habitação;
e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal
de Governo;
II - Da Sociedade Civil:
a) 01 (um) representante dos Meios de Hospedagem;
b) 01 (um) representante do Setor de Gastronomia;
c) 01 (um) representante da Classe de Artesãos;
d) 01(um) representante do Sistema S – SESI, SEBRAE, SENAC;
e) 01 (um) representante do Clube de Dirigentes
Lojistas - CDL;
§ 1º Todos os Conselheiros Titulares do COMTUR
terão suplentes que deverão pertencer ao mesmo
órgão público, sociedade civil ou segmento da iniciativa privada e que substituirão aqueles em suas
ausências ou impedimentos.
§ 2º Os membros titulares e suplentes do Conselho

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO ASSÚ
ANO XIV – N° 3505 – Assú-RN, teça-feira, 18 de setembro de 2018

relacionados no item I, serão indicados pelo Prefeito Municipal.
§ 3º Os membros titulares e suplentes do Conselho
relacionados no item II, serão indicados pela instituição da qual fazem parte, que indicarão também
os suplentes que deverão pertencer ao mesmo órgão que os titulares.
Art. 5º O Presidente do Conselho será escolhido
pelo Plenário do Conselho, por meio de votação entre seus membros, com mandato de 02 (dois) anos,
admitindo ser reconduzido por mais uma eleição.
§ 1º O Conselho Municipal de Turismo – COMTUR,
terá uma secretária Executiva, destinada ao suporte
administrativo - financeiro necessário ao seu funcionamento, utilizando-se de instalações e funcionários cedidos pela Prefeitura Municipal.
CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 6º O COMTUR como órgão colegiado de caráter deliberativo e permanente, ressalvadas as competências dos demais órgãos públicos e conselhos
municipais cabem as seguintes atribuições:
I - emitir parecer, quando solicitado sobre os processos, projetos ou planos de desenvolvimento de
turismo elaborados por entes públicos e/ou privados;
II - organizar e promover amplos debates sobre a
profissionalização do turismo e a sua relevância
como fonte de divisas para todo o Município;
III - elaborar e organizar o seu Regimento Interno;
IV - auxiliar na coordenação para incentivo e promoção do turismo no Município, melhorando e ampliando a infra-estrutura turística e qualificando os
atrativos turísticos;
V - contribuir para a promoção de campanhas de
conscientização da comunidade voltadas à atividade turística;
VI - formar grupos de trabalhos para as atividades
específicas;
VII - eleger seu presidente e vice-presidente;
VIII - estudar e propor medidas de difusão e fomento ao turismo no Município, em colaboração com os
órgãos e entidades especializadas;
IX - manter intercâmbio com as diversas entidades
de turismo do município ou fora dele, oficiais e privadas;
Art. 7º Compete ao Presidente do Conselho Municipal de Turismo:
I - representar o Conselho em toda e qualquer circunstância;
II - organizar a ordem do dia das reuniões ordinárias
e solicitar ao Secretário Executivo que envie a pauta
aos membros, no prazo mínimo de 03 (três) dias de
antecedência;
III - convocar as reuniões extraordinárias, dando
ciência a seus membros com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, por contato
telefônico, por correspondência oficial, correio eletrônico ou pessoalmente;
IV - coordenar as atividades do Conselho;
V - cumprir as determinações do Regimento Interno;
VI - propor ao Conselho as reformas do Regimento
Interno;
VII - cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho;
VIII - responsabilizar-se pela publicação do balanço

com os atos do Conselho e dos recursos utilizados;
IX - adotar as providências necessárias ao acompanhamento, pelo Conselho, da execução dos projetos e propostas de interesse turístico do Município;
X - convidar pessoas de áreas de interesse turístico para participar das reuniões, com direito a voz
e não a voto, com o objetivo de colaborar com o
Conselho;
XI - garantir ampla publicidade aos atos do Conselho, fortalecendo-o como fórum democrático e com
o devido controle social;
XII - determinar a verificação de presença de seus
membros, através das atas redigidas pelo Secretário;
XIII - conduzir a plenária para o bom andamento
dos trabalhos do Conselho;
XIV - colocar matéria em discussão e votação em
não havendo consenso;
XV - decidir sobre questões de ordem ou submetê-las à consideração dos membros do Conselho,
quando omisso o Regimento;
XVI - propor normas para o bom andamento dos
trabalhos do Conselho;
XVII - mandar anotar os precedentes regimentais,
para solução de casos análogos;
XVIII - estabelecer relação para o estudo preliminar
dos assuntos a serem discutidos nas reuniões;
XIX - conferir os livros e documentos destinados aos
serviços do Conselho e seu expediente;
XX - encaminhar o destino do expediente lido nas
sessões;
XXI - agir em nome do Conselho, ou delegar representação aos membros, para manter os contatos
com as autoridades e órgãos afins;
XXII - propor para o plenário, formação para discussão e análise de câmaras técnicas específicas e
temporárias, em virtude da complexidade do tema,
ou do tempo requerido para a análise da proposta,
de forma que a pauta do Conselho não fique obstruída; e
XXIII - após análise e parecer da câmara técnica que
deve ter no mínimo 04 (quatro) membros e no máximo 06 (seis) membros, garantida a paridade, fazer
retornar ao plenário para decisão sobre o encaminhamento sempre que necessário.
Parágrafo único. Compete ao Vice-Presidente do
COMTUR: substituir, auxiliar e representar o Presidente, quando necessário.
Art. 8º Compete ao Secretário Executivo:
I - assessorar a coordenação na elaboração das pautas das reuniões e nas matérias técnicas;
II - secretariar as reuniões do Conselho e das Câmaras Técnicas;
III - redigir as atas das reuniões que serão aprovadas
na reunião seguinte;
IV - receber todo o expediente endereçado ao Conselho, registrar e tomar as providências necessárias;
V - responsabilizar-se pelos livros, atas e outros documentos do Conselho.
Parágrafo único. Na ausência ou impedimento do
Secretário Executivo a presidência do Conselho nomeará um secretário adoc para exercer as funções
destinadas ao Secretário Executivo até o retorno ou
nomeação de um novo Secretário Executivo.
CAPÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS E DAS REUNIÕES DO CONSELHO
Art. 9º O Conselho Municipal de Turismo de Assú
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- COMTUR reunir-se-á ordinariamente pelo menos
01 (uma) vez a cada 02 (dois) mês, e, extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente ou
mediante solicitação de pelo menos 1/3 (um terço)
de seus membros titulares.
Art. 10 As reuniões serão conduzidas pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente, conforme decidirem
entre si, e na ausência de ambos pelo Secretário
Executivo.
Parágrafo único. As decisões do Conselho serão
tomadas pelos presentes na reunião, que tenha
quórum mínimo de maioria absoluta, entendida
como 50% (cinquenta) por cento, acrescido do 1º
(primeiro) número inteiro na 1ª (primeira) convocação dos membros do COMTUR 15 (quinze) minutos, após não havendo quórum, será decidido por
maioria simples.
Art. 11 O COMTUR considerar-se-á constituído,
quando empossado os seus membros, que deverão
permanecer no cargo até última sessão do “ano
par” devendo a reunião de escolha dos conselheiros
ser realizada no mesmo dia. O Presidente do Conselho formará a Comissão responsável que participará
da indicação dos membros da Sociedade Civil.
CAPÍTULO V
DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 12 Fica instituído o Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR, instrumento de captação e aplicação de recursos, com a finalidade de proporcionar
apoio e suporte financeiro às ações municipais nas
áreas de responsabilidade da Secretaria Municipal
de Eventos, Turismo, Esportes e Juventude.
Parágrafo único. O FUMTUR deverá ser regulamentado através de Decreto Municipal.
Art. 13 A Secretaria Municipal de Eventos, Turismo,
Esportes e Juventude, em conjunto com o Conselho
Municipal de Turismo – COMTUR adotarão ações
comuns no sentido de:
I - definir mecanismos próprios de gerenciamento,
registro e controle do Fundo Municipal de Turismo
- FUMTUR;
II - aplicar os parâmetros da Administração Financeira Pública na execução do Fundo, nos termos da
legislação vigente.
CAPÍTULO VI
DA CONSTITUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE
TURISMO FUMTUR
Art. 14 O Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR,
poderá receber recursos orçamentários destinados
pelo Município, pelo Estado e pela União, além de:
I - receitas provenientes de cessão de espaços públicos municipais, para eventos de cunho turístico
e de negócios;
II - rendas provenientes da cobrança de ingressos
e receitas, promovidas por ações dos gestores do
Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR;
III - poderá receber dotações orçamentárias, consignadas no Orçamento do Município, créditos
especiais, transferências e repasses que lhe forem
conferidos;
IV - doações de pessoas físicas e jurídicas, de organismos governamentais e não governamentais,
nacionais ou estrangeiras, legados subvenções e
outros recursos que lhe forem destinados;

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO ASSÚ
ANO XIV – N° 3505 – Assú-RN, teça-feira, 18 de setembro de 2018

V - contribuições de qualquer natureza, destinadas
ao fomento de atividades relacionadas ao turismo,
sejam públicas ou privadas;
VI - recursos provenientes de convênios destinados
ao fomento de atividades relacionadas ao turismo,
celebrado com o Município;
VII - produtos de operações de créditos, realizadas
pelo Município, observadas a legislação pertinente
e destinadas a este fim específico;
VIII - rendas provenientes da aplicação financeira
de seus recursos disponíveis, no mercado de capitais;
IX - outras rendas eventuais.
Parágrafo único. Os recursos descritos neste artigo
serão depositados em conta especial a ser aberta
e mantida em Instituição Financeira Oficial, sob a
denominação de “Fundo Municipal de Turismo –
FUMTUR.”
Art. 15 As receitas do Fundo Municipal de Turismo
– FUMTUR, deverão ser processadas de acordo com
a Legislação vigente, sendo utilizadas em programas e projetos exclusivamente voltadas ao turismo,
a ser desenvolvidas pela Secretaria Municipal de
Eventos, Turismo, Esportes e Juventude e o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR.
CAPÍTULO VII
DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO
MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR
Art. 16 Os recursos do Fundo Municipal de Turismo
– FUMTUR serão exclusivamente aplicados em:
I - pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas, de direito público e privado, para
execução de programas, projetos específicos do setor de Turismo;
II - aquisição de material permanente, de consumo,
e de outros insumos necessários ao desenvolvimento de programas e projetos diretamente ligados ao
turismo;
III - financiar total ou parcialmente, programas e
projetos de turismo, através de convênios;

IV - desenvolvimento de programas de capacitação
e aperfeiçoamento de recursos humanos na área de
turismo;
V - aplicação de recursos em quaisquer projetos turísticos e de eventos de iniciativa do Município de
Assú por meio da Secretaria Municipal de Eventos,
Turismo, Esportes e Juventude e do Conselho Municipal de Turismo de Assú – COMTUR, de apoio ou incentivo a atividade turística, no Município de Assú.
Parágrafo único. A aplicação dos recursos do Fundo
Municipal de Turismo – FUMTUR, para quaisquer
finalidades, fica condicionada ao comprovado atendimento do disposto no artigo 16 desta Lei.
Art. 17 Obedecida à Legislação em vigor, quando
não estiverem sendo utilizados nas finalidades estabelecidas nesta Lei, os recursos do Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR deverão ser aplicados
no mercado de capitais, cujos resultados a ele reverterão.
Art. 18 Na aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR observará:
I - as especificações definidas em orçamento próprio;
II - os planos de aplicação e respectivos demonstrativos de recursos, por origem, observada a Legislação orçamentária.
Parágrafo único. O orçamento e os planos de
aplicação do Fundo Municipal de Turismo –
FUMTUR, observarão rigorosamente as diretrizes
traçadas pela Secretaria Municipal de Eventos, Turismo, Esportes e Juventude.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 19 A organização funcional e o detalhamento
da competência do Conselho Municipal de Turismo
serão definidos no Regimento Interno, elaborado e
aprovado pelo Conselho no prazo de até 90 (noventa) dias contados da data de publicação desta Lei.
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Art. 20 Deverá o Conselho realizar anualmente, ou
a qualquer tempo por solicitação do Poder Executivo ou de outros órgãos da sociedade, a prestação
de contas do Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR, criado por esta Lei, após efetuar a publicação
da mesma e ainda:
I - auxiliar na promoção de campanhas positivas ao
setor local, integrando os diversos setores da cidade para incentivar na população, a cultura para o
turismo;
II - auxiliar na captação de recursos de outros órgãos e esferas administrativas para o setor;
III - zelar e propor a elaboração de legislação que
propicie o incremento da atividade turística no Município.
Art. 21 O Poder Executivo nomeará por ato próprio
o Conselho Municipal de Turismo.
Art. 22 O mandato dos membros do Conselho Municipal será de 02 (dois) anos, permitida a recondução.
Art. 23 As funções dos membros do Conselho Municipal de Turismo, serão consideradas de relevante
interesse público e exercidas sem ônus para o município.
Art. 24 As despesas decorrentes da execução da
presente Lei, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, constantes do orçamento
vigente, suplementadas se necessário.
Art. 25 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga-se a Lei n° 022, de 05 de dezembro
de 1997.
Prefeitura Municipal de Assú, “Palácio Francisco
Augusto Caldas de Amorim”, aos 13 de setembro
de 2018.
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL DO ASSÚ

SECRETARIA DE EVENTOS, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
TERMO DE CONTRATO Nº 154/2018
CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2018
TERMO DE CONTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE
ASSÚ E WANDERSON FONSECA DE MOURA.
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.
WANDERSON FONSECA DE MOURA, representante
legal sobre a banda musical ART DO SAMBA, inscrito no CPF sob o nº 127.043.034-36, com endereço
à Rua Adalia Tavares Dantas, 152 – Quinta do Farol Assú/RN – CEP: 59.650-000, 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-

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.
O presente edital destina-se a credenciar
Pessoas Físicas e Jurídicas mediante documentação
e pedido de inscrição para seleção de músicos
e bandas locais para apresentar-se durante as
festividades e eventos diversos em Assú, no ano de
2018.
1.1.1. A apresentação da contratada ocorrerá durante o tradicional almoço dos festejos alusivos ao
Padroeiro de São Francisco, na Comunidade da Baixa do São Francisco – Assú/RN, no dia 23/09/2018,
das 13h00min às 16h00min, conforme memorando nº 0451/2018 e Processo Administrativo nº
13018/2018, 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 anexa, 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 31/12/2018 podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, desde que as partes
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manifestem sua intenção com antecedência mínima de 10 dias do término do Contrato, devendo os
interessados reapresentarem toda a documentação
exigida no Edital de Contrato de Credenciamento nº
005/2018 e de conformidade com o estabelecido
nas Leis nº 8.666/93 e 8.883/94.

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 QUINTA - DAS DESPESAS E FONTES DOS
RECURSOS

CLAUSULA NONA - DAS MULTAS

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 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 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 Contato de 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

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 MUNI-
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CIPAL 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 pagamen-
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tos 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, 12 de SETEMBRO de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
CONTRATANTE
WANDERSON FONSECA DE MOURA
CPF nº 127.043.034-36
CONTRATADO
BRAZ BARRETO SOARES NETO
Secretário Municipal de Eventos,
Turismo, Esportes e Juventude
TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:
Nome:
CPF:

TERMO DE CONTRATO Nº 157/2018
CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2018
TERMO DE CONTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE
ASSÚ E CARLOS ALBERTO 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 CARLOS ALBERTO DA SILVA, representante
legal sobre FORRÓ DA TRADIÇÃO, inscrito no CNPJ
sob o nº 26.889.093/0001-40, com endereço à Rua
Cel. Francisco Martins, 719 – Dom Elizeu – Assú/RN
– CEP: 59.650-000, 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
1.2.
O presente edital destina-se a credenciar
Pessoas Físicas e Jurídicas mediante documentação
e pedido de inscrição para seleção de músicos
e bandas locais para apresentar-se durante as
festividades e eventos diversos em Assú, no ano de
2018.
1.1.1. A apresentação da contratada ocorrerá durante o tradicional almoço dos festejos alusivos
ao Padroeiro de São Francisco de Assis, na Comunidade Baviera – Assú/RN, no dia 30/09/2018,
das 13h00min às 16h00min, conforme memorando nº 0465/2018 e Processo Administrativo nº
13067/2018, 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 anexa, 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 e 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.
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CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA
4.1. O prazo de vigência deste Contrato de Credenciamento é até 31/12/2018 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 de Contrato de Credenciamento nº
005/2018 e de conformidade com o estabelecido
nas Leis nº 8.666/93 e 8.883/94.
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 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 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 Contato de 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;
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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 con-

tratados, 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.

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, 12 de SETEMBRO de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
CONTRATANTE
CARLOS ALBERTO DA SILVA
CNPJ nº 26.889.093/0001-40
CONTRATADO

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

8

BRAZ BARRETO SOARES NETO
Secretário Municipal de Eventos,
Turismo, Esportes e Juventude
TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:
Nome:
CPF:
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU/RN
AVISO AOS LICITANTES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 - SRP
OBJETO: Registro de Preços para posterior contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de manutenção preventiva, corretiva,
mecânica, elétrica, hidráulica em veículos automotores, serviços de lanternagem em geral, funilaria,
vidraçaria, capotaria, estofaria, tapeçaria, pintura,
com fornecimento e troca de peças, novas, originais e/ou genuínos, acessórios, geometria, alinhamento, balanceamento, cambagem, para veículos
categorizados como leves, pesados, máquinas e
equipamentos e motocicletas, conforme fabricantes e modelos definidos nos anexos, pertencentes
à frota de veículos da Prefeitura de Assú/RN, por
um período de 12 (doze) meses. DECISÃO DE RECURSO: A Pregoeira Oficial do Município do Assú/
RN avisa aos interessados que, referentemente
ao recurso interposto pela empresa S B DA SILVA
COMERCIO E SERVIÇOS – EPP, inscrita no CNPJ nº
13.408.429/0001-64, resolve acolher o recurso por
tempestivo, para, no mérito, julgá-lo improcedente,
posto não se tratar de ilegalidades que tenham sido
cometidas na apuração do pleito, mas omissões de
parte da impetrante os quais, dado a singularidade prejudicaram a capacidade competitiva, como a
própria reconhece em sua peça contestatória, além
do que, como regra geral, não se pode tratar os diferentes de forma igualitária. A decisão prolatada
encontra-se com vistas franqueadas a todos os interessados, em especial à parte impetrante. Assú/RN,
17 de setembro de 2018.
ZILAMAR CANDIDO DA SILVA
PREGOEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU/RN
RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 - SRP
OBJETO: Registro de Preços para posterior contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de manutenção preventiva, corretiva,
mecânica, elétrica, hidráulica em veículos automotores, serviços de lanternagem em geral, funilaria,
vidraçaria, capotaria, estofaria, tapeçaria, pintura,
com fornecimento e troca de peças, novas, originais e/ou genuínos, acessórios, geometria, alinhamento, balanceamento, cambagem, para veículos
categorizados como leves, pesados, máquinas e
equipamentos e motocicletas, conforme fabricantes e modelos definidos nos anexos, pertencentes à

frota de veículos da Prefeitura de Assú/RN, por um
período de 12 (doze) meses. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no Orçamento Geral
do Município. VENCEDOR: 1) SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 28.648.280/000168, com desconto de 15% para fornecimento de peças e acessórios e 25% para serviço de manutenção,
referente ao grupo de MOTOCICLETA, e desconto
de 15% para fornecimento de peças e acessórios e
56% para serviço de manutenção, referente ao grupo de VEÍCULOS DA LINHA PESADA; 2) PAIVA AUTO
& SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ nº 10.449.378/000120, com desconto de 20% para fornecimento de peças e acessórios e 50% para serviço de manutenção,
referente ao grupo de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; 3) JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE
MAQUINAS EIRELI, CNPJ nº 07.501.584/0001-28,
com desconto de 32% para fornecimento de peças
e acessórios e 32% para serviço de manutenção, referente ao grupo de VEÍCULOS DE LINHA LEVE. A
presente licitação totaliza os descontos conforme
descrito acima, considerando que o critério de julgamento foi o MAIOR DESCONTO para cada grupo
de item. Assú/RN, 18 de setembro de 2018.
ZILAMAR CANDIDO DA SILVA
PREGOEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU/RN
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 - SRP
OBJETO: Registro de Preços para posterior contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de manutenção preventiva, corretiva,
mecânica, elétrica, hidráulica em veículos automotores, serviços de lanternagem em geral, funilaria,
vidraçaria, capotaria, estofaria, tapeçaria, pintura,
com fornecimento e troca de peças, novas, originais e/ou genuínos, acessórios, geometria, alinhamento, balanceamento, cambagem, para veículos
categorizados como leves, pesados, máquinas e
equipamentos e motocicletas, conforme fabricantes e modelos definidos nos anexos, pertencentes à
frota de veículos da Prefeitura de Assú/RN, por um
período de 12 (doze) meses. A Pregoeira informa a
ADJUDICAÇÃO do objeto licitado, às empresas: 1)
SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ
nº 28.648.280/0001-68, com desconto de 15%
para fornecimento de peças e acessórios e 25%
para serviço de manutenção, referente ao grupo
de MOTOCICLETA, e desconto de 15% para fornecimento de peças e acessórios e 56% para serviço de

manutenção, referente ao grupo de VEÍCULOS DA
LINHA PESADA; 2) PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA
- EPP, CNPJ nº 10.449.378/0001-20, com desconto
de 20% para fornecimento de peças e acessórios e
50% para serviço de manutenção, referente ao grupo de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; 3) JODIESEL
COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ nº 07.501.584/0001-28, com desconto de
32% para fornecimento de peças e acessórios e 32%
para serviço de manutenção, referente ao grupo de
VEÍCULOS DE LINHA LEVE. A presente licitação totaliza os descontos conforme descritos acima, considerando que o critério de julgamento foi o MAIOR
DESCONTO para cada grupo de item. HOMOLOGAÇÃO: Homologo a licitação em epígrafe, com fulcro
no Inc XX do Art. 11 do Dec. Nº 3.555/00. CONVOCAÇÃO: Fica convocado o proponente no prazo de
até 05 dias úteis para assinatura da respectiva ARP.
Assú/RN, 18 de setembro de 2018.
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO
DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 2ª ETAPA DO CANAL
DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA CLARA MACEDO E
A RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CANAL DE
ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA JOÃO CELSO FILHO DO
BAIRRO SÃO JOÃO. O Prefeito Municipal do Assú/
RN, no uso de suas atribuições legais e com base
nas informações constantes do Processo de licitação em epígrafe, considerando que foram observados os prazos recursais, nos termos do artigo 43,
inciso VI, da Lei nº 8.666/93, resolve HOMOLOGAR
o procedimento licitatório, e ADJUDICAR seu objeto
à licitante vencedora: INOVE CONSTRUÇÕES LTDA
– EPP - CNPJ 19.852.388/0001-87 . Valor Global de
R$ 245.768,09 (duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e sessenta e oito reais e nove centavos),
a qual ofereceu o melhor desempenho à proposta
constante do Mapa de Apuração para a Administração Pública Municipal, conforme Proposta de
Preços da empresa vencedora. Assú/RN, 18 de setembro de 2018.
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

ESPAÇO NÃO UTILIZADO
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,
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nº 588 – Bairro Bela Vista – Assú – RN

FLÁVIO MORAIS
Secretário Municipal de Governo

E-mail: dom@assu.rn.gov.br
Centro Administrativo Prefeito Edgard
Borges Montenegro
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CENTRO

PLANTÃO DE FARMÁCIA SETEMBRO DE 2018
DIA DIA DA SEMANA

FARMÁCIA

ENDEREÇO

BAIRRO

TELEFONE OBSERVAÇÃO

01 Sábado

FARMACIA DOS TRABALHADORES

Praça Pedro Velho,

Centro

3331-4348

02 Domingo

DROGARIA CONTINENTAL

Av. Senador João Câmara, 264

Centro

3331-2717 Plantão 24 horas

Praça Pedro Velho, 17

Centro

3331-2019

03 Segunda-feira

FARMÁCIA POTENGY

04 Terça-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA

Praça do Rosário, 21

Centro

3331-2461

05 Quarta-feira

FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL
Praça do Rosário, 62

Centro

3331-1225

06 Quinta-feira

DROGARIA SANTA FE

Rua Monsenhor Júlio, 1026

Centro

3331-7079

07 Sexta-feira

FARMACIA SÃO RAFAEL

Av. Senador João Câmara, 425

Centro

3331-1420 Plantão 24 horas

08 Sábado

FARMACIA PAGUE MENOS

Av. Senador João Câmara, 994

Centro

3331-5160

09 Domingo

FARMACIA DOS TRABALHADORES

Praça Pedro Velho,

Centro

3331-4348 Plantão 24 horas

10 Segunda-feira

DROGARIA CONTINENTAL

Av. Senador João Câmara, 264

Centro

3331-2717

11 Terça-feira

FARMÁCIA POTENGY

Praça Pedro Velho, 17

Centro

3331-2019

12 Quarta-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA

Praça do Rosário, 21

Centro

3331-2461

13 Quinta-feira

FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL
Praça do Rosário, 62

Centro

3331-1225

14 Sexta-feira

DROGARIA SANTA FE

Rua Monsenhor Júlio, 1026

Centro

3331-7079

15 Sábado

FARMACIA SÃO RAFAEL

Av. Senador João Câmara, 425

Centro

3331-1420

16 Domingo

FARMACIA PAGUE MENOS

Av. Senador João Câmara, 994

Centro

3331-5160 Plantão 24 horas

17 Segunda-feira

FARMACIA DOS TRABALHADORES

Praça Pedro Velho,

Centro

3331-4348

18 Terça-feira

DROGARIA CONTINENTAL

Av. Senador João Câmara, 264

Centro

3331-2717

19 Quarta-feira

FARMÁCIA POTENGY

Praça Pedro Velho, 17

Centro

3331-2019

20 Quinta-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA

Praça do Rosário, 21

Centro

3331-2461

21 Sexta-feira

FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL
Praça do Rosário, 62

Centro

3331-1225

22 Sábado

DROGARIA SANTA FE

Rua Monsenhor Júlio, 1026

Centro

3331-7079

23 Domingo

FARMACIA SÃO RAFAEL

Av. Senador João Câmara, 425

Centro

3331-1420 Plantão 24 horas

24 Segunda-feira

FARMACIA PAGUE MENOS

Av. Senador João Câmara, 994

Centro

3331-5160

25 Terça-feira

FARMACIA DOS TRABALHADORES

Praça Pedro Velho,

Centro

3331-4348

26 Quarta-feira

DROGARIA CONTINENTAL

Av. Senador João Câmara, 264

Centro

3331-2717

27 Quinta-feira

FARMÁCIA POTENGY

Praça Pedro Velho, 17

Centro

3331-2019

28 Sexta-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA

Praça do Rosário, 21

Centro

3331-2461

29 Sábado

FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL
Praça do Rosário, 62

Centro

3331-1225

30 Domingo

DROGARIA SANTA FE

Centro

3331-7079 Plantão 24 horas

Rua Monsenhor Júlio, 1026
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BAIRRO

PLANTÃO DE FARMÁCIA SETEMBRO DE 2018
DIA DIA DA SEMANA

FARMÁCIA

ENDEREÇO

BAIRRO

TELEFONE OBSERVAÇÃO

01 Sábado

DROGARIA TAMIRES

Rua Madre Cristina Wlarsmike,74

Frutilandia

3331-1257

02 Domingo

DROGARIA EMILLY

Av. Senador João Câmara, 1312

Dom Elizeu

3331-4221 Plantão 24 horas

03 Segunda-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA II

Rua Dr. Luis Carlos, 105

Dom Elizeu

3331-2404

04 Terça-feira

DROGARIA EMILLY

Av. Senador João Câmara, 1312

Dom Elizeu

3331-4221

05 Quarta-feira

FARMÁCIA FARMASSU

Rua Dr. Luis Carlos, 1387

Vertentes

3331-2539

06 Quinta-feira

DROGARIA GABRIEL

Rua Luiz Correia de Sá Leitão, 265

Vertentes

3331-2848

07 Sexta-feira

FARMÁCIA FARMASSU

Rua Dr. Luis Carlos, 1387

Vertentes

3331-2539 Plantão 24 horas

08 Sábado

FARMACIA COMUNITARIA

Rua Dom Costa

Dom Elizeu

3331-7339

09 Domingo

DROGARIA GABRIEL

Rua Luiz Correia de Sá Leitão, 265

Vertentes

3331-2848 Plantão 24 horas

10 Segunda-feira

DROGARIA SANTA CLARA II

Rua Ver. José Bezerra de Sá, 576

Bela Vista

3331-1232

11 Terça-feira

DROGARIA TAMIRES

Rua Madre Cristina Wlarsmike,74

Frutilandia

3331-1257

12 Quarta-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA II

Rua Dr. Luis Carlos, 105

Dom Elizeu

3331-2404

13 Quinta-feira

DROGARIA EMILLY

Av. Senador João Câmara, 1312

Dom Elizeu

3331-4221

14 Sexta-feira

FARMÁCIA FARMASSU

Rua Dr. Luis Carlos, 1387

Vertentes

3331-2539

15 Sábado

DROGARIA GABRIEL

Rua Luiz Correia de Sá Leitão, 265

Vertentes

3331-2848

16 Domingo

FARMACIA COMUNITARIA

Rua Dom Costa

Dom Elizeu

3331-7339 Plantão 24 horas

17 Segunda-feira

FARMACIA COMUNITARIA

Rua Dom Costa

Dom Elizeu

3331-7339

18 Terça-feira

DROGARIA SANTA CLARA II

Rua Ver. José Bezerra de Sá, 576

Bela Vista

3331-1232

19 Quarta-feira

DROGARIA TAMIRES

Rua Madre Cristina Wlarsmike,74

Frutilandia

3331-1257

20 Quinta-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA II

Rua Dr. Luis Carlos, 105

Dom Elizeu

3331-2404

21 Sexta-feira

DROGARIA EMILLY

Av. Senador João Câmara, 1312

Dom Elizeu

3331-4221

22 Sábado

FARMÁCIA FARMASSU

Rua Dr. Luis Carlos, 1387

Vertentes

3331-2539

23 Domingo

DROGARIA SANTA CLARA II

Rua Ver. José Bezerra de Sá, 576

Bela Vista

3331-1232 Plantão 24 horas

24 Segunda-feira

DROGARIA GABRIEL

Rua Luiz Correia de Sá Leitão, 265

Vertentes

3331-2848

25 Terça-feira

FARMACIA COMUNITARIA

Rua Dom Costa

Dom Elizeu

3331-7339

26 Quarta-feira

DROGARIA SANTA CLARA II

Rua Ver. José Bezerra de Sá, 576

Bela Vista

3331-1232

27 Quinta-feira

DROGARIA TAMIRES

Rua Madre Cristina Wlarsmike,74

Frutilandia

3331-1257

28 Sexta-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA II

Rua Dr. Luis Carlos, 105

Dom Elizeu

3331-2404

29 Sábado

DROGARIA EMILLY

Dom Elizeu

3331-4221

30 Domingo

DROGARIA TAMIRES

Frutilandia

3331-1257 Plantão 24 horas

Rua Madre Cristina Wlarsmike,74
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