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PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 163/2019
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, ILZEMAR ESTEVAM DE MOURA, para exercer o cargo de Chefe Executivo, de
provimentos em comissão, símbolo CC-3, lotada 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.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal do Assú/RN, 09 de
abril de 2019.
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 164/2019
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, FRANCISCO DE ASSIS DE
SOUZA, para exercer o cargo de Chefe Executivo, de
provimentos em comissão, símbolo CC-3, 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.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal do Assú/RN, 09 de
abril de 2019.
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 165/2019
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, EDUARDA DUANE DANTAS
ALVES, para exercer o cargo de Chefe Executivo, de
provimentos em comissão, símbolo CC-3, lotada na
Secretaria Municipal de Obras Públicas.
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, 09 de
abril de 2019.
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 166/2019
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, PAULO SERGIO SOARES, para
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exercer o cargo de Chefe Executivo, de provimentos
em comissão, símbolo CC-3, lotado na Secretaria
Municipal de Saúde.
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, 09 de abril de 2019.
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal
EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 660/2019
NOME: OBERDAN SOLIDONIO DA SILVA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 10 de abril de 2019
VALOR R$: 50,00
EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 661/2019
NOME: LUIZ RIBEIRO DE SOUZA NETO
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 10 de abril de 2019
VALOR R$: 50,00
EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 662/2019
NOME: ANTONIO ROBERTO DA SILVA
QUANTIDADE: 1/2

DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 10 de abril de 2019
VALOR R$: 50,00
EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 663/2019
NOME: JOSÉ NAZARENO DA SILVEIRA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: MOSSORÓ/RN
DATA DA VIAGEM: 10 de abril de 2019
VALOR R$: 40,00
EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 664/2019
NOME: JOSÉ NAZARENO ALVES BEZERRA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: MOSSORÓ/RN
DATA DA VIAGEM: 10 de abril de 2019
VALOR R$: 40,00
EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 665/2019
NOME: FRANCILDA TOMAZ DE FIGUEREDO REBOUÇAS
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 10 de abril de 2019
VALOR R$: 50,00
EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 666/2019
NOME: HENRIQUE FLÁVO RIBEIRO CACHINA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
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DATA DA VIAGEM: 10 de abril de 2019
VALOR R$: 50,00
EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 667/2019
NOME: KADSON BEZERRA ALBANO
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 10 de abril de 2019
VALOR R$: 50,00
EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 668/2019
NOME: EDWILSON DE ALMEIDA TORRES
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 10 de abril de 2019
VALOR R$: 50,00
EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 669/2019
NOME: LUCIMARIO BARBOSA DA SILVA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 10 de abril de 2019
VALOR R$: 50,00
EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 670/2019
NOME: ALVARO PAULO FERNANDES DE CASTRO
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 10 de abril de 2019
VALOR R$: 50,00

SECRETARIA DE SAÚDE
TERMO DE CONTRATO Nº 054/2019
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA
SIGA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 073/2018 VINCULADA AO PREGÃO
ELETRÔNICO PARA O REGISTRO DE PREÇOS Nº
064/2018 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO AMAZONAS (TJAM).
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO ASSU, Fundo
Público vinculado à PREFEITURA MUNICIPAL DO
ASSU, criado pela Lei nº 008/1991 de 15 de julho
de 1991, localizado na Rua Dr. Luis Carlos, 100 –
Bairro Dom Elizeu, Assú/RN, inscrito no CNPJ nº.
11.642.164/0001-39, neste ato representado pela

Secretária Municipal de Saúde, a Senhora VIVIANE
LIMA DA FONSECA, brasileira, casada, residente
e domiciliada brasileira, casada, residente e domiciliada à Travessa Antônio Basílio, 240 – Lagoa
Nova, Apt. 801, Natal/RN, inscrita no CPF sob o nº
068.840.854-01 doravante denominada CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa SIGA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº
27.093.654/0001-63, com sede à Rua C-161, nº
440, Qd.276, Lt.01, 1º Andar, Jardim América, Goiânia – Goiás, CEP: 74820-330, neste ato representada pelo seu representante legal Sr. Saulo Gonçalves
da Silva, inscrito no CPF nº. 941.715.641-15 e RG
n.º 4151165 DGPC-GO, doravante denominada
CONTRATADA, os quais têm justa 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.º 10.520, de 17 de julho de 2002,

(DOU 18.07.2002, ret. DOU 30.07.2002), a Lei Municipal nº 175, de 06 de dezembro de 2005, e, subsidiariamente, as normas constantes da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações,
assim como, os casos omissos, estarão regidos pelos dispositivos normativos acima referidos.
CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO:
1.1. O presente termo de contrato tem como objeto a Contratação de empresa especializada no
fornecimento de ar condicionado, para atender às
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde;
nos termos da Adesão à Ata de Registro de Preços
originada a partir do Processo Administrativo nº
6737/2018 e do Pregão Eletrônico nº 064/2018 do
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM),
conforme Tabela Abaixo:

ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

QUANT.

VLR UNIT.

VLR. TOTAL

136411

Ar condicionado tipo Split 12.000 BTU/h – Selo Procel ou registro do INMETRO de eficiência energética A; Tipo parede;
Voltagem/tensão de 220V;Fabricação nacional ou importado; Compressor tipo rotativo; Controle remoto sem fio.

20

1.385,51

27.710,20

136412

Ar condicionado tipo Split 18.000 BTU/h – Selo Procel ou registro do INMETRO de eficiência energética A; Tipo parede;
Voltagem/tensão de 220V;Fabricação nacional ou importado; Compressor tipo rotativo; Controle remoto sem fio.

10

2.026,76

20.267,60

136413

Ar condicionado tipo Split 24.000 BTU/h – Selo Procel ou registro do INMETRO de eficiência energética A; Tipo parede;
Voltagem/tensão de 220V;Fabricação nacional ou importado; Compressor tipo rotativo; Controle remoto sem fio.

03

2.527,91

7.583,73

136414

Ar condicionado tipo Split 36.000 BTU/h – Selo Procel ou registro do INMETRO de eficiência energética A ou B; Tipo
parede; Voltagem/tensão de 220V;Fabricação nacional ou importado; Compressor tipo rotativo; Controle remoto sem fio.

03

4.690,00

14.070,00

TOTAL:

69.631,53
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1.2. As despesas com a entrega e instalação dos
equipamentos ficarão por conta da CONTRATADA.
CLÁUSULA 2ª – DO VALOR:
2.1. Importa o presente contrato no Valor Global
de R$ 69.631,53 (sessenta e nove mil seiscentos e
trinta e um reais e cinquenta e três centavos).
2.2. Os recursos financeiros para execução do
objeto encontram-se alocados no Orçamento Geral
do Município.
2.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.
CLÁUSULA 3ª – DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
3.1. A Ordem de Compra, só será emitida mediante a real necessidade da aquisição e autorização
da Secretaria Municipal de Saúde. Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 20
(vinte) dias corridos, a partir da ordem de compra
respectiva, podendo ser prorrogado desde que devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito
pela CONTRATANTE;
3.2. O objeto deverá ser entregue acondicionado,
adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento,
assim como, pronto para ser utilizado;
3.3. A entrega do objeto deverá ser feita na sede da
Secretaria Municipal da Saúde do Assú/RN, conforme definido pelo Órgão solicitante;
3.4. As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega
ocorrerão por conta da CONTRATADA.
3.5. A garantia mínima dos equipamentos será de
12 (doze) meses, iniciados após a aceitação técnica
do equipamento, contra defeitos de fabricação ou
montagem e apresentação de qualidade inadequada, incluindo a reposição de toda e qualquer peça,
componentes ou até a substituição do equipamento.
CLÁUSULA 4ª – DO PAGAMENTO:
4.1. O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias,
contados da execução dos serviços, depois de aferido pela Secretaria Responsável.
CLÁUSULA 5ª – DA VEDAÇÃO:
5.1. É vedado à CONTRATADA:
5.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato
para qualquer operação financeira;
5.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
CLÁUSULA 6ª – DA VIGÊNCIA:
6.1. A vigência do presente termo iniciará na sua
assinatura e encerrará em 31/12/2019, podendo
ser prorrogado conforme preceitua a Lei Federal nº
8.666/93.
CLÁUSULA 7ª – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
7.1. As despesas decorrentes da execução das aqui-

sições objeto deste Termo de Referência correrão à
conta de RECURSOS PRÓPRIOS do Fundo Municipal
de Saúde do Assú/RN, no exercício de 2019, conforme segue:
Unidade Orçamentária: 001 – Fundo Municipal de
Saúde
Fonte de Recursos: 0.1.121.10000 – Receita de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde
Programa e Trabalho: 0024 – Ampliação e Promoção do Acesso a Atenção Especializada
Projeto/Atividade/Denominação: 1038 – Aquisição
de Equipamento Hospitalar
Elemento de Despesa: 0466 – 449052000000 –
Equipamentos e Material Permanente
CLÁUSULA 8ª – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
1.1.
Cumprir fielmente as condições e exigências contidas neste Contrato;
8.2. Proporcionar todas as facilidades para que a
CONTRATADA possa desempenhar suas atividades
dentro das normas e condições contratuais;
8.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações
assumidas pela CONTRATADA de acordo com as
cláusulas contratuais;
8.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo para a sua correção,
caso esse já não esteja discriminado no contrato;
8.5. Receber, avaliar e dar parecer sobre os relatórios enviados pela CONTRATADA;
8.6. Notificar a CONTRATADA, na ocorrência de problemas com os produtos entregues;
8.7. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com a forma e o prazo estabelecido no contrato,
após a apresentação da nota fiscal/fatura;
8.8. Aplicar as penalidades previstas para o caso
do não cumprimento de cláusulas contratuais ou
aceitar as justificativas apresentadas pela CONTRATADA;
8.9. Notificar a CONTRATADA quanto a qualquer
ocorrência relativa ao comportamento de seus profissionais, quando em atendimento, que venha a
ser considerado prejudicial ou inconveniente para
a CONTRATANTE.
CLÁUSULA 9ª – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
9.1. O fornecimento do objeto deverá ser de acordo
com as especificações contidas no Edital do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 064/2018 e
respectiva Ata de Registro de Preços, do Tribunal
de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), e sua
proposta final de preço;
9.2. Facultar à Administração, a qualquer tempo, a
realização de inspeções e diligências, objetivando o
acompanhamento e avaliação técnica da execução
do objeto contratado;
9.3. Notificar á Administração, imediatamente e
por escrito, quaisquer irregularidades que venham
ocorrer em função da execução do objeto;
9.4. Não transferir a outrem o objeto do Contrato;
9.5. Fornecer no prazo máximo de 20 (vinte) dias
corridos, após o recebimento da ordem de compra;
9.6. Assumir o ônus pelos custos diretos e indiretos que incidam sobre o fornecimento: transporte,
impostos e taxas, encargos previdenciários e trabalhistas e outros.
9.7. No caso de equipamento apresentar defeitos
que impeçam sua utilização normal durante o prazo
de garantia, que seja necessária a sua retirada para
reparo, ou remoção de peça que impeça a sua uti-
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lização, que ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias
corridos, a empresa deverá fornecer outro equipamento sem ônus a Secretaria Municipal de Saúde.
A CONTRATADA também se responsabilizará por
todo o custo de envio de equipamentos e/ou peças
necessárias para a restituição normal do funcionamento dos equipamentos sem garantia;
9.8. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de qualquer fato ou condição que venha afetar os prazos do fornecimento do objeto.
CLÁUSULA 10ª – DA RESCISÃO:
10.1. Aplica-se ao presente Contrato, no que for cabível, a disposição constante dos artigos 77 a 80 da
Lei Federal n. 8666/93, Artigo 7º da Lei nº 10.520 e
no Artigo 14 do Regulamento da Licitação na modalidade de Pregão.
10.2. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora assumidas, sujeitará a
Contratada às sanções previstas na Lei nº 8.666/93,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
10.3. O Fundo Municipal de Saúde, ora designado
como CONTRATANTE, poderá considerar rescindido
o Contrato, de pleno direito, independentemente
de aviso, interpretação ou notificação judicial ou
extrajudicial, sem que caiba à Contratada o direito a
qualquer indenização e sem prejuízo das penalidades pertinentes, nas hipóteses previstas no art. 78,
da Lei nº 8666/93, bem como nos casos elencados
abaixo:
a) Deixar de executar o fornecimento contratado,
nos prazos estipulados, ou infringir qualquer disposição contratada;
b) Tiver decretada sua falência, dissolver-se ou extinguir-se;
c) Recusar-se a receber ou executar qualquer solicitação ou instrução para melhor execução do fornecimento;
d) Atrasar, injustificadamente, o fornecimento do
serviço;
e) Cometer faltas ou atrasos injustificados durante
o fornecimento;
f) Promover a alteração social ou a modificação da
finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato;
g) Na rescisão do contrato, o Fundo Municipal de
Saúde aplicará as penalidades previstas na cláusula
décima segunda, reservando-se, ainda, o direito de
intentar ação judicial para indenização por perdas
e danos.
10.4. A rescisão deste Contrato implicará retenção
de créditos decorrentes da contratação, até o limite
dos prejuízos causados à Contratante.
CLAUSULA 11ª – DO RECONHECIMENTO DE DIREITOS
11.1. O atraso injustificado no fornecimento dos
serviços deste Contrato sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº
10.520/2002, além de multa de até 5 % (cinco por
cento) do valor do Contrato, num prazo de até 30
dias, após este prazo será cobrado juro de 1% (um
por cento) ao mês, de conformidade com o artigo
86, Lei nº 8.666/93, atualizada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - OUTRAS PENALIDADES
Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, atualizada, pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes
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penalidades:
a) advertência;
b) multa de até 5 % (cinco por cento) do valor adjudicado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação, perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.
PARÁGRAFO SEGUNDO - DA MULTA
A multa por atraso injustificado e a que se refere
à alínea “b” do parágrafo anterior sujeitam-se aos
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a(s)
qual(is) poderá(ão) ser compensada(s) com o(s)
pagamento(s) pendente(s) ou depositada(s) diretamente no Banco do Brasil S.A. e comprovado perante a Administração ou cobrada judicialmente.
PARÁGRAFO TERCEIRO - DEFESA PRÉVIA
Da aplicação das penalidades definidas nesta cláusula, exceto para aquela definida na alínea “d”, do
Parágrafo Primeiro, caberá defesa prévia no prazo
de 05 (cinco) dias úteis da intimação do ato. Para
a penalidade prevista na alínea “d” do Parágrafo
Primeiro (declaração de inidoneidade), o prazo para
defesa é de 10 (dez) dias.
PARÁGRAFO QUARTO - RECURSOS
Das penalidades referidas nesta Cláusula, exceto
para aquela definida na alínea “d”, do Parágrafo
Primeiro caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias
úteis a contar da data da intimação do ato.
PARÁGRAFO QUINTO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
No caso de declaração de inidoneidade, prevista
na alínea “d”, do Parágrafo Primeiro, caberá pedido
de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis
a contar da data da intimação do ato, podendo a
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua
aplicação.
PARÁGRAFO SEXTO - DO ENCAMINHAMENTO DOS
RECURSOS
Os recursos serão dirigidos ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal
de Administração, a qual poderá reconsiderar sua
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse
prazo, encaminhá-los ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que devidamente informado, fará a sua apreciação e decisão no mesmo prazo.
CLÁUSULA 12ª – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS:
12.1. As seguintes sanções poderão ser aplicadas
aos concorrentes e à empresa Contratada sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública Municipal:
a1) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem
pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DO
ASSU, mediante justificativa;
a2) Suspensão do direito de licitar e de contratar
com A PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU por período de 06(seis) meses a 02(dois) anos, ou no caso
de pregão, não superior a 05 (cinco) anos que será
aplicada nos seguintes casos:
a2.1) Descumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

a2.2) Cometimento reiterado de faltas na sua execução;
a2.3) Desatendimento das determinações regulares
da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
a2.4) Apresentação de documentos falsos ou falsificados;
a2.5) Cometimento reiterado de falhas ou fraudes na
execução do contrato, até 05(cinco) anos;
a2.6) Prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a Administração
Pública Municipal;
b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade que
aplicar a penalidade;
c) Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido
processo administrativo;
d) A aplicação da penalidade somente ocorrerá
após defesa prévia do interessado, no prazo de
02(dois) dias úteis a contar da intimação do ato;
e) Pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, a CONTRATANTE poderá aplicar, além da rescisão, as seguintes sanções ou outras, na forma da lei:
e1) O atraso injustificado no prazo de execução implicará na aplicação de multa de mora correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite
de 30% (trinta por cento) do respectivo valor total.
e2) Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com as
sanções previstas neste Contrato, como também a
inexecução total do Contrato.
e3) O descumprimento das demais obrigações da
contratada implicará na aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) por evento, calculada sobre o valor total do contrato.
e4) O descumprimento do prazo para assinatura do
contrato e retirada da Ordem de Compra ou a recusa em aceitá-la implicará na cobrança de multa
equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato e no impedimento para contratar com a Prefeitura Municipal do Assú por período de até cinco
(05) anos, a critério da Administração da Prefeitura
Municipal do Assú.
f) As multas a que se referem os itens anteriores
serão descontadas dos pagamentos devidos pela
Prefeitura Municipal do Assú, cobrada diretamente
da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão
ser aplicadas cumulativamente entre si e com as demais sanções previstas neste tópico.
12.2. Os prazos de adimplemento das obrigações
contratadas admitem prorrogação nos casos e
condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei
8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre
por escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações,
ser recebida contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo considerados injustificados os atrasos
não precedidos da competente prorrogação.
CLÁUSULA 13ª – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO:
13.1. O presente Contrato vincula-se ao Edital do
Pregão Eletrônico nº 064/2018 do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e à sua Ata de Registro
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de Preços nº 073/2018.
CLÁUSULA 14ª – DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALIZAÇÃO
14.1. Conforme artigo 67, da Lei No 8.666/93, o
fornecimento do objeto contratado, será objeto de
acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação
por representante da Contratante, na qualidade de
Fiscal do Contrato, com atribuições específicas, especialmente designado para tal fim e aceitas pela
Contratada.
14.2. A fiscalização será exercida no interesse da
Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros,
por quaisquer irregularidades e, a sua ocorrência,
não implica corresponsabilidade da Contratante ou
de seus agentes e prepostos.
14.3. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes
ao Objeto do Contrato e que, legais ou julgadas procedentes, deverão ser prontamente atendidas pela
Contratada, sem ônus para a Contratante.
14.4. Para acompanhar e fiscalizar a execução
do Objeto fica designada a servidora Lillian Fagundes dos Santos, matrícula nº 10011-5, CPF nº
088.249.284-55.
14.5. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário á
regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA 15ª – DA PUBLICAÇÃO
15.1. O presente Contrato deverá ser publicado no
Diário Oficial do Município, sob a forma de Extrato,
pela Contratante.
CLÁUSULA 16ª – DO FORO
16.1. Fica eleito o Foro da Honrada Comarca do
Assú/RN, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas
das obrigações previstas neste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
16.2. E, por estarem assim justos e contratados, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, com duas testemunhas abaixo que a
tudo assistiram.
Assú/RN, 28 de março de 2019.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VIVIANE LIMA DA FONSECA
CONTRATANTE
SIGA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP
CNPJ nº 27.093.654/0001-63
CONTRATADA
Saulo Gonçalves da Silva
CPF nº. 941.715.641-15
Representante Legal
TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:
Nome:
CPF:
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SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018
TERMO DE CONTRATO Nº 053/2019
TERMO DE CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU/RN E A EMPRESA NET SYSTEM COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA.
A 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, doravante denominada CONTRATANTE, 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 e do outro lado a empresa NET SYSTEM COMÉRCIO &SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ
nº 03.756.642/0001-03, com sede à Avenida Sena-

dor João Câmara, 421 – Centro – Assú/RN – CEP
59.650-000, neste ato representado pelo seu titular
Sr. Almaquio Soares Neto, brasileiro, residente e
domiciliado na Travessa Vila Nova da Princesa, 28
– Novo Horizonte – Assú/RN – CEP 59.650-000, inscrito no CPF nº 026.977.104-26 e RG n.º 1.488.155SSP/RN, doravante denominado (a) de CONTRATADA, os quais têm justo a contratação de acordo com
as cláusulas que se segue:
DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência da autorização do
Prefeito Municipal, exarada em Autorização constante do Processo Administrativo nº 15119/2018,
gerado pelo Pregão Presencial Nº 048/2018, que
faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela
Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002,

(DOU 18.07.2002, ret. DOU 30.07.2002), Complementar nº 123/2006, a Lei Municipal nº 175, de 06
de dezembro de 2005, a Lei Federal N° 8.666, de
21/07/1993 e suas alterações, e demais exigências
deste Edital e seus Anexos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa especializada para fornecimento
de equipamentos que servirão para o sistema de
vídeo monitoramento de segurança pública e trânsito, nas principais vias públicas da cidade de Assú/
RN.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1. Importa o presente contrato no Valor Global
de R$ 124.800,00 (cento e vinte e quatro mil e oitocentos reais), conforme especificações a seguir
relacionadas:

LOTE 01
Item

Descrição

Unidade

Quant.

Vl. Unitário

Vl. Total

134190

Câmara IP formato bullet-resolucao de 3.0 mpixel, lente de 3,6mm, infravermelho de 30m IP 66

UNIDADE

36

2.082,54

74.971,44

134191

HD de 8TB-Conector Sta II velocidade do eixo 7200 RPM, tamanho de 3,5

UNIDADE

03

2.267,71

6.803,13

134192

NDVR de 32 canais - gravação de 32 canais ate 4.0 Mpixel @30fps, suporta ate 8HDs, porta de
vídeo HDMI

UNIDADE

01

3.450,56

3.450,56

136479

NDVR de 04 canais - gravacao de 04 canais ate 4.0 Mpixel @30fps, suporta ate 1HDs, porta de
vídeo HDMI

UNIDADE

01

818,61

818,61

134193

HD 64MB/ATN Sata 02 7200 RPM Purple

UNIDADE

02

1.194,23

2.388,46

134194

Kit instalação (filtro de linha, ONU, Caixa Hermética, fonte de alimentação (PoE 12v), cabo de rede
(50mt), suporte de fixacao, 2 coolers para resfriamento

UNIDADE

36

598,61

21.549,96

134195

Servidor para soft de gerencia dos DVRs - Computador Core i7, 16GB de Ram, 2 HD de 2TB, fonte

UNIDADE

01

5.362,63

5.362,63

134196

TV 48 LED - com conexao HDMI para exibicao das imagens de cada DVR

UNIDADE

03

2.720,01

8.160,03

134197

TV 32 - com conexao VGA para exibicao de imagens do servidor

UNIDADE

01

1.295,18

1.295,18
TOTAL

2.3. A verba referida no item anterior constitui-se
em previsão orçamentária. Os recursos financeiros
para execução do objeto encontram-se alocados no
Orçamento Geral do Município / Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
2.4. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
CLÁUSULA TERCEIRA DO RECEBIMENTO DO OBJETO
3.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue
conforme segue:
a) Almoxarifado do Centro Administrativo Pedro
Edgar Borges Montenegro, Rua Vereador José Bezerra de Sá, n° 588 – Bela Vista, nesta cidade;
b) De segunda a sexta-feira, no horário das

07h00min às 13h00min;
c) Todas as despesas com a entrega e descarregamento correrão por conta da proponente;
d) O objeto será entregue conforme marca, modelo, tipo, garantia/prazo de validade e qualidade,
especificado na proposta apresentada e no Edital,
acompanhados das respectivas Notas Fiscais;
e) Os equipamentos que apresentarem problemas, dentro do respectivo tempo de garantia, terão
o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para serem
consertados ou substituídos, sendo que nos primeiros 30 (trinta) dias, após a formalização da entrega do produto instalado, qualquer aparelho que
apresentar problema, deverá obrigatoriamente ser
substituído e respeitando o prazo máximo de 10
(dez) dias úteis;
f) O fornecedor deverá efetuar a entrega dos materiais com prioridade de atendimento tendo em
vista o interesse público;
g) Eventuais atrasos na entrega dos materiais de-

124.800,00

verão ser justificados por escrito pelo fornecedor
cabendo à Administração avaliar as razões externadas pelo mesmo, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital;
h) Os produtos deverão atender aos dispositivos
da Lei nº 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) e às demais legislações pertinentes.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
E DO REAJUSTE
4.1. DO PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado, mensalmente,
após a execução do serviço, por Ordem Bancária,
cujo valor será creditado na Agência e Conta Corrente indicada pela Contratada, em até 30 (trinta)
dias, contados do recebimento da nota fiscal/fatura, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação, cumpridos os seguintes requisitos:
a) apresentação de nota fiscal/fatura acompanhada
de prova de regularidade fiscal e trabalhista.
b) inexistência de fato impeditivo para o qual tenha
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concorrido a contratada.
4.2 - Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a atualização monetária.

processo licitatório, a Prefeitura Municipal do Assú/
RN utilizar-se-á da seguinte Dotação Orçamentária:
Unidade Orçamentária

009 – Secretaria Municipal
de Serviços Públicos.

Fonte de Recursos

0.0.100.10000 – Recursos Ordinários
0.0.152.00000 – Convênios Estado
0.0.153.00000 – Royalties

Programa e Trabalho

0012 – Melhoria
da Infraestrutura Urbana

4.2. DO REAJUSTE

Projeto/Atividade
/Denominação

1031 – Aquisição de Equipamentos
para Serv. Públicos.

4.2.1. Na hipótese de solicitação de revisão dos preços ofertados pela Contratada, esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do
Contrato, por meio de apresentação de planilha(s)
detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da planilha apresentada para assinatura do
Contrato e documentação correlata (lista de preços
da fonte produtora e/ou transportadora, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas
etc.), que comprovem que a contratação tornou-se
inviável nas condições inicialmente avençadas.
4.2.2. Fica facultado à Contratante realizar ampla
pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto
com a análise dos requisitos dos itens anteriores,
a decisão quanto a revisão dos preços pactuados.
4.2.3. A eventual autorização da revisão dos preços
contratuais será concedida após a análise técnica
e jurídica da Contratante, porém contemplará as
entregas realizadas a partir da data do efetivo desequilíbrio da equação econômico-financeira, apurada no processo administrativo.
4.2.4. Enquanto eventuais solicitações de revisão
dos preços pactuados estiverem sendo analisadas,
a Contratada não poderá suspender o serviço e os
pagamentos serão realizados aos preços vigentes.
4.2.5. A Contratante deverá, quando autorizada
a revisão dos preços pactuados, lavrar Termo
Aditivo com o preço revisado e emitir documento
complementar inclusive para cobertura das
diferenças devidas, sem juros e correção monetária,
em relação aos fornecimentos realizados após o
desequilíbrio da equação econômica financeira.

Elemento de Despesa

0238 - 449052000000 – Equipamento
e Material Permanente

4.4 - No ato do pagamento, a empresa vencedora
do certame terá que está em dia com sua regularidade fiscal e trabalhista.

4.2.6. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
4.2.6.1. É vedado efetuar acréscimos nos
quantitativos fixados pela ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65
da Lei nº 8.666, de 1993.
4.2.7. As supressões resultantes de acordo
celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DA VEDAÇÃO
5.1. É vedado à CONTRATADA:
5.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato
para qualquer operação financeira;
5.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. Para fazer face às despesas decorrentes deste
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conformidade com os padrões de informação e
qualidade exigidos;
m) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
7.2 - A Contratante não responderá por quaisquer
compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, bem como por quaisquer ônus, direitos
ou obrigações vinculadas à legislação tributária,
trabalhista, previdenciárias ou securitárias, e decorrentes da execução do presente Contrato, cujo
cumprimento e responsabilidades caberão, exclusivamente, à Contratada.

CLÁUSULA SÉTIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

CLÁUSULA OITAVA: DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1 - É direito e responsabilidade da Contratante:
a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA mediante apresentação da documentação fiscal (certidões
negativas) e cumprimento das obrigações trabalhistas, fiscais, tributárias e previdenciárias de acordo
com o prazo e as condições estabelecidas no Edital,
estando devidamente atestada pelo servidor ou comissão competente e vistada por setor competente
do órgão beneficiário;
b) Receber o objeto licitado nas condições avençadas;
c) Promover o acompanhamento e a fiscalização
da execução dos serviços previsto no contrato por
servidores ou comissão designados especialmente
para esse fim, na forma prevista na Lei Federal nº
8.666/93, procedendo ao atesto das respectivas
notas fiscais/faturas, com as ressalvas e glosas que
se fizerem necessárias, nos termos do art. 67 da Lei
8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento;
d) Comunicar com antecedência a empresa contratada de toda e qualquer alteração referente ao
Contrato;
e) Aplicar a Contratada, as penalidades previstas
nas leis que rege este Contrato, pelo descumprimento de suas cláusulas;
f) Transmitir as suas orientações e instruções por
escrito, salvo em situações de urgência ou emergência, sendo-lhe reservado o direito de solicitar da
Contratada, por escrito, a posterior confirmação de
ordens ou instruções verbais;
g) Proporcionar todas as condições para que a
Contratada possa cumprir suas obrigações dentro
dos prazos e condições estabelecidas no contrato,
inclusive prestando informações e esclarecimentos
que venham a ser solicitados;
h) Solicitar à Contratada todas as providências necessárias ao bom andamento da contratação;
i) Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos em
desacordo com as respectivas especificações;
j) Proporcionar todas as facilidades para a Contratada executar o fornecimento do objeto, permitindo o acesso dos profissionais da Contratada às
suas dependências. Esses profissionais ficarão sujeitos a todas as normas internas da Contratante,
principalmente as de segurança, inclusive àquelas
referentes à identificação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências;
k) Comunicar prontamente à Contratada qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de
acordo com as especificações e condições estabelecidas;
l) Conferir toda a documentação técnica gerada
e apresentada durante a execução do objeto, efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em

8.1 - É direito e responsabilidade da Contratada:
a) Executar o objeto do Contrato em consonância
com as especificações do Edital, Pregão Presencial
nº 048/2018, responsabilizando-se integralmente
pelo objeto contratado, bem como pela legislação
vigente inerente ao Objeto, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais;
b) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
c) Pagar, como única Contratada empregadora,
todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante, incidentes sobre o custo da
mão-de-obra ou itens licitados fornecidos, de competência da União, dos Estados e dos Municípios
bem como os referentes ao respectivo seguro de
acidente de trabalho, que porventura venham a incidir ou incorrer durante a execução deste Contrato;
d) Não executar qualquer alteração ou acréscimo
nos fornecimentos contratados sem autorização escrita da Contratante;
e) Manter durante toda a execução do Contrato,
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) Responder, diretamente, por quaisquer perdas,
danos ou prejuízos que vierem a causar à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou
omissão, dolosa ou culposa, na execução do contrato, independentemente de outras cominações
contratuais ou legais a que estiver sujeita;
g) Aceitar integralmente, todos os métodos e processos de fiscalização, inspeção, verificação e controle a serem adotados pela CONTRATANTE;
h) Cumprir todos os prazos e demais orientações
fornecidas pela CONTRATANTE;
i) Comunicar à Administração, no prazo máximo
de 12 (doze) horas que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovação;
j) Não transferir a terceiros, por qualquer forma,
nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a
que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
k) Nenhum custo adicional será pago por ocasião
de locomoção de técnicos ou equipamentos,
sendo os mesmos de inteira responsabilidade da
CONTRATADA;

l)

Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de
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veicular publicidade ou qualquer outra informação
acerca das atividades objeto do Contrato, sem
prévia autorização da Contratante;

m) Manter

sigilo absoluto sobre informações,
dados e documentos provenientes da execução
do Contrato e também às demais informações
internas da Contratante, a que a Contratada tiver
conhecimento;

n)

Indenizar a Contratante por todo e qualquer
prejuízo material ou pessoal que possa advir direta
ou indiretamente à Contratante ou a terceiros,
decorrentes do exercício de sua atividade;
CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA
DO CONTRATO
9.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato
tem início na data de sua assinatura e encerramento em 31/12/2019, podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta)
meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes
requisitos:
9.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

a) Deixar de executar o fornecimento contratado,
nos prazos estipulados, ou infringir qualquer disposição contratada;
b) Tiver decretada sua falência, dissolver-se ou
extinguir-se;
c) Recusar-se a receber ou executar qualquer
solicitação ou instrução para melhor execução do
fornecimento;
d) Atrasar, injustificadamente, o fornecimento do
serviço;
e) Cometer faltas ou atrasos injustificados durante o fornecimento;
f) Promover a alteração social ou a modificação
da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato;
g) Na rescisão do contrato, a Prefeitura Municipal
do Assú/RN aplicará as penalidades previstas na
cláusula Onze, reservando-se, ainda, o direito de
intentar ação judicial para indenização por perdas
e danos;
h) A rescisão deste Contrato implicará retenção
de créditos decorrentes da contratação, até o limite
dos prejuízos causados à Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECONHECIMENTO DE DIREITOS

9.1.2. A administração mantenha interesse na realização do serviço;

11.1. A Contratada declara conhecer e aceitar as
prerrogativas conferidas a Contratante pela Lei Federal nº 8.666/93, nos casos de rescisão administrativa prevista no art. 77, do mesmo dispositivo legal.

9.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
E MULTAS

9.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

12.1. Comete infração administrativa, nos termos
da Lei n° 8.666, de 1993, da Lei n° 10.520, de 2002,
do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto n°
5.450, de 2005, a CONTRATADA que, no decorrer
da contratação:

9.2. Os serviços serão executados no prazo de 12
(DOZE) MESES, e deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, a contar da expedição da ORDEM DE SERVIÇOS pela Administração, no local determinado na ORDEM DE SERVIÇOS.
9.3. O CONTRATADO deverá efetuar seu próprio
planejamento, levando em conta a produtividade
de suas máquinas, equipamentos e mão de obra.
9.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS DE RESCISÃO
CONTRATUAL
10.1. Aplica-se ao presente Contrato, no que for cabível, a disposição constante dos artigos 77 a 80 da
Lei Federal n. 8666/93, Artigo 7º da Lei nº 10.520 e
no Artigo 14 do Regulamento da Licitação na modalidade de Pregão.
10.2. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora assumidas, sujeitará a Contratada às sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e no
Edital do Pregão Presencial nº 048/2018, garantida
a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
10.3. A Prefeitura Municipal do Assú/RN, ora designada como CONTRATANTE, poderá considerar
rescindido o Contrato, de pleno direito, independentemente de aviso, interpretação ou notificação
judicial ou extrajudicial, sem que caiba à Contratada
o direito a qualquer indenização e sem prejuízo das
penalidades pertinentes, nas hipóteses previstas
no art. 78, da Lei nº 8666/93, bem como nos casos
elencados abaixo:

a) Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
b) Comportar-se de modo inidôneo;
c) Cometer fraude fiscal;
d) Descumprir qualquer dos deveres elencados
no Edital, na Ata ou no Contrato.
12.2. As seguintes sanções poderão ser aplicadas
aos concorrentes e à empresa Contratada sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública Municipal:
a1) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem
pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido, a critério da Prefeitura Municipal do Assú/
RN, mediante justificativa;
a2) Suspensão do direito de licitar e de contratar
com a Prefeitura Municipal do Assú/RN por período de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, ou no caso
de pregão, não superior a 05 (cinco) anos que será
aplicada nos seguintes casos:
a2.1) Descumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
a2.2) Cometimento reiterado de faltas na sua execução;
a2.3) Desatendimento das determinações regulares
da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
a2.4) Apresentação de documentos falsos ou falsificados;
a2.5) Cometimento reiterado de falhas ou fraudes na
execução do contrato, até 05 (cinco) anos;

Página
7

a2.6) Prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a Administração
Pública Municipal.
b) Certidão de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até
05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar
a penalidade;
c) Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido
processo administrativo;
d) A aplicação da penalidade somente ocorrerá
após defesa prévia do interessado, no prazo de 02
(dois) dias úteis a contar da intimação do ato;
e) Pelo inadimplemento de qualquer obrigação
contratual, a CONTRATANTE poderá aplicar, além da
rescisão, as seguintes sanções ou outras, na forma
da lei:
e1) O atraso injustificado no prazo de execução implicará na aplicação de multa de mora correspondente a 0,5% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite
de 30% (trinta por cento) do respectivo valor total.
e2) Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com as
sanções previstas neste Contrato, como também a
inexecução total do Contrato.
e3) O descumprimento das demais obrigações da
contratada implicará na aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) por evento, calculada sobre o valor total do contrato.
e4) O descumprimento do prazo para assinatura do
contrato e retirada da Ordem de Serviço ou a recusa
em aceitá-la implicará na cobrança de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato
e no impedimento para contratar com a Prefeitura
Municipal do Assú por período de até cinco (05)
anos, a critério da Administração da Prefeitura Municipal do Assú.
f) As multas a que se referem os itens anteriores
serão descontadas dos pagamentos devidos pela
Prefeitura Municipal do Assú, cobrada diretamente
da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão
ser aplicadas cumulativamente entre si e com as demais sanções previstas neste tópico.
g) Os prazos de adimplemento das obrigações
contratadas admitem prorrogação nos casos e
condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei
8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre
por escrito, fundamentada e instruída com os
documentos necessários à comprovação das
alegações, ser recebida contemporaneamente
ao fato que ensejá-la, sendo considerados
injustificados os atrasos não precedidos da
competente prorrogação.
h) Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de
declaração de inidoneidade, previstas no subitem
anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
− Tenham sofrido condenações definitivas por
praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
− Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
− Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
12.3. A aplicação de qualquer das penalidades pre-
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vistas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.
12.4. A autoridade competente, na aplicação das
sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
12.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à
CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida
Ativa do Município e cobrados judicialmente.
12.6. Caso a CONTRATANTE determine, a multa
deverá ser recolhida no prazo máximo de 02 (dois)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

não implica corresponsabilidade da Contratante ou
de seus agentes e prepostos.
14.3. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes
ao Objeto do Contrato e que, legais ou julgadas procedentes, deverão ser prontamente atendidas pela
Contratada, sem ônus para a Contratante.
14.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário á
regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
15.1. O presente Contrato deverá ser publicado no
Diário Oficial do Município, sob a forma de Extrato,
pela Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

12.7. As sanções aqui previstas são independentes
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.

16.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Assú/RN,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas das obrigações previstas neste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO
DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES
FINAIS

13.1. O presente Contrato vincula-se ao Edital do
Pregão Presencial nº 048/2018 e à proposta da
Contratada.

17.1 - Algum fornecimento congênere omitido
no presente certame somente será considerado
extraordinário se autorizado por escrito pela
FISCALIZAÇÃO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
14.1. Conforme artigo 67, da Lei No 8.666/93, o
fornecimento do objeto contratado, será objeto de
acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação
por representante da Contratante, na qualidade de
Fiscal do Contrato, com atribuições específicas, especialmente designado para tal fim e aceitas pela
Contratada.

17.2 - A CONTRATADA não terá o direito a qualquer
indenização a título de lucros cessantes, se ocorrer,
provisória ou definitivamente, a suspensão do
fornecimento do objeto licitado, por culpa sua,
assegurando-se lhe, porém no caso de rescisão
do presente Contrato, por motivos alheios a sua
vontade e sem infração de qualquer cláusula ou
condição contratual, a indenização pelo material
fornecido até essa época e ainda não pago.
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17.4 - Este CONTRATO entra em vigor a partir da
data de sua assinatura, satisfazendo as exigências
legais.
17.5 - A responsabilidade pelo integral
cumprimento deste Contrato é de obrigação
das partes contratantes e, na falta delas de seus
legítimos sucessores.
17.6 - Fica expressamente esclarecido que tratandose de Contrato de Prestação de Fornecimento, a
CONTRATANTE não se obriga pelo pagamento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias, as quais
ocorrerão à exclusiva conta da CONTRATADA.
17.7 - Os casos omissos serão resolvidos pela parte
CONTRATANTE de comum acordo.
17.8 - E assim, estando às partes justas e
contratadas, assinam o presente instrumento
em quatro (04) vias de igual teor e forma, com
testemunhas presenciais abaixo assinados, para
que produzam seus efeitos jurídicos e legais.
Assú/RN, 28 de março de 2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSU
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
CONTRATANTE
NET SYSTEM COMÉRCIO &SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 03.756.642/0001-03
CONTRATADA
Almaquio Soares Neto
CPF nº 026.977.104-26
Representante Legal
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Samuel Fonseca de Assis
TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:

14.2. A fiscalização será exercida no interesse da
Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros,
por quaisquer irregularidades e, a sua ocorrência,

17.3 - Se a CONTRATANTE for obrigada a ingressar
em juízo para cumprimento de qualquer cláusula
deste Contrato, a CONTRATADA se obriga a
pagar todas as despesas judiciais, inclusive verba
honorária arbitrada em juízo.

PORTARIA Nº 063/2019.
NOMEIA PARA O QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DO ASSU - RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1 - Nomeia o Sr. FRANCISCO ALEXSANDRO
GALVÃO LIMA, para o Cargo de COORDENADOR
DE PROTOCOLO, em comissão, ficando lotado Setor
Administrativo da CÂMARA MUNICIPAL DO ASSU RN.

Mesa Diretora da Câmara Municipal do Assú/RN,
05 de abril de 2019.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO
ASSU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor nesta
data, sendo revogadas às disposições em contrário.

FRANCISCO MATHEUS CUNHA DANTAS
1º SECRETÁRIO

Faz saber que esta DECRETA e PROMULGA a seguinte Portaria;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Nome:
CPF:

PODER LEGISLATIVO
0

FRANCISCO DE ASSIS SOUTO
PRESIDENTE

DELKIZA ALVES CAVALCANTE
2ª SECRETÁRIA

ENTIDADES / INSTITUIÇÕES
APROVA O EDITAL Nº 001/2019 DE CONVOCAÇÃO
PARA O PROCESSO DE ESCOLHA PARA MEMBROS
DO CONSELHO TUTELAR DE ASSÚ/RN
1. DO PROCESSO DE ESCOLHA
1.1. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança

e do Adolescente (CMDCA) do Município de Assú
torna público o Processo de Escolha Unificado para
Membros do Conselho Tutelar para o quadriênio
2020/2023, disciplinado com base na Lei nº 8.069/90
(ECA), na Resolução 152/2012 do CONANDA, na
Resolução nº 170/2014 do CONANDA, na Resolução

118/2019 do CONSEC, na Lei Municipal nº
507/2014e na Resolução nº 001/2019 do CMDCA,
sendo realizado sob a responsabilidade deste e a
fiscalização da Promotoria de Justiça da Infância e
Juventude, mediante as condições estabelecidas
neste Edital.
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1.2. A Comissão Especial Eleitoral designada pelo
CMDCA, composta paritariamente dentre os
membros do aludido Conselho, conforme Resolução
nº 002/2019, é a responsável pela organização e
condução do processo de escolha.
2. CONSELHO TUTELAR
2.1. Conselho Tutelar é órgão permanente e
autônomo, não jurisdicional, encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos
da criança e do adolescente.
2.2. Em cada Município haverá, no mínimo, 01
(um) Conselho Tutelar como órgão integrante
da administração pública local, composto de, no
mínimo, 05 (cinco) membros, escolhidos pela
população local para mandato de 04 (quatro) anos,
permitida 01 (uma) recondução, mediante novo
processo de escolha.
2.3. Cabe aos membros do Conselho Tutelar, agindo
de forma colegiada, o exercício das atribuições
contidas no art.18-B, par. Único, 90, §3º, inciso II,
95, 131, 136, 191 e 194, todos da Lei n°8.069/90,
observados os deveres e vedações estabelecidos
por este Diploma, assim como pela Lei Municipal
n°507/2014 e lei complementar n°124/2015;
2.4. O Conselheiro Tutelar fará jusa remuneração
equivalente à remuneração do cargo em comissão,
símbolo CC3, do quadro de pessoal do Município
do Assú.Alémde direitos de caráter previdenciário,
gozo de férias anuais remuneradas e acrescidas
de 1/3 (um terço) sobre o valor da remuneração,
licenças maternidade e paternidade, gratificação
natalina.
2.5. Os membros do Conselho Tutelar exercerão
suas atividades em regime de dedicação exclusiva,
durante o horário previsto nos art. 83 e 84 da Lei
Municipal nº 507/2014 para o funcionamento do
órgão, sem prejuízo do atendimento em regime de
plantão/sobreaviso, assim como da realização de
outras diligência e tarefas inerentes ao órgão;
2.6. Se eleito para integrar o Conselho Tutelar o
servidor municipal, poderá optar entre o valor da
remuneração do cargo de Conselheiro ou o valor
de seus vencimentos, ficando-lhe garantidos: a) O
retorno ao cargo, emprego ou função que exercia,
assim que findo o seu mandato; b) A contagem
do tempo de serviço para todos os efeitos legais,
exceto para promoção por merecimento.
3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA A
FUNÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES
3.1. Por força do disposto no art. 133, da Lei nº
8.069/90, e do art. 25, da Lei Municipal nº 507/2014
e o art. 6º inciso IV da lei complementar 124/2015,
os candidatos a membro do Conselho Tutelar
devem preencher, cumulativamente, os seguintes
requisitos:
3.2.Reconhecida idoneidade moral;
3.3. Idade superior a vinte e um (21) anos;
3.4. Residir no Município de Assú, no mínimo há
dois (2) anos;
3.5. Efetivo trabalho com crianças e adolescentes
ou em defesa do cidadão pelo prazo não inferior
a dois (2) anos, atestados no mínimo por duas (2)
entidades governamentais ou não governamentais,
regularmente inscritas e registradas no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
e/ou Conselhos Setoriais da Educação e Assistência
Social.
3.7. Possuir escolaridade, ensino médio completo,
devidamente comprovado;

3.8. Disponibilidade para exercer a função pública
de conselheiro tutelar com dedicação exclusiva,
vedado o exercício concomitante de qualquer outra
atividade pública ou privada. (Resolução Conanda
nº 170/2014, art. 38)
3.9. Aprovação em processo avaliativo ou prova de
conhecimentos sobre os direitos da criança e do
adolescente e políticas públicas.
3.10. Ter participado de curso, seminário ou jornada
de estudos cujo objeto seja o Estatuto da Criança e
do Adolescente - ECA, ou a discussão de políticas de
atendimento a criança e adolescentes.
3.11. Estar em pleno gozo das aptidões física e
mental para o exercício do cargo de Conselheiro
Tutelar;
3.13. Não ter sido penalizado com a destituição da
função de Conselheiro Tutelar, nos termos do que
dispõe esta Lei, nos cinco (5) anos antecedentes à
eleição;
3.14. O preenchimento dos requisitos legais deve
ser demonstrado no ato da candidatura.
4. DA INSCRIÇÃO/ ENTREGA DOS DOCUMENTOS
4.1. A participação no presente Processo de
Escolha iniciar-se-á pela inscrição por meio de
requerimento, e será efetuada no prazo e nas
condições estabelecidas neste Edital.
4.2. A inscrição somente será efetuada
pessoalmente, na sede da Secretaria de Municipal
de Assistência Social, Trabalho, Cidadania e
Habitação pelo período de: 22 de abril a 03 de maio
de 2019, das 8:00h 00min às 12:00h 00min.
4.3. As informações prestadas na inscrição são de
total responsabilidade do candidato.
4.4. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá
apresentar original e cópia dos documentos a
seguir:
a) Formulário de inscrição individual devidamente
preenchido, conforme modelo constante do ANEXO
I deste Edital;
b) Documentos de identidade pessoal com foto
(RG, carteira de habilitação, carteira de trabalho ou
identidade funcional) e CPF;
c) Certificado de Conclusão do Ensino Médio
emitido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC);
d) Comprovante de residência, título de eleitor e
certidão emitida pela Justiça Eleitoralatestando o
domicílio no Município do processo de escolha;
e) Certidão negativa de antecedentes expedida pela
Justiça Estadual e Justiça Federal, cível e criminal;
g) Atestado/declaração de idoneidade moral,
assinada por duas pessoas, alistadas eleitoralmente
no município ou área de jurisdição do respectivo
Conselho Tutelar, conforme modelo constante do
ANEXO III do presente edital;
i) Declaração de disponibilidade para o exercício
da função pública de conselheiro tutelar
com dedicação exclusiva, vedado o exercício
concomitante de qualquer outra atividade pública
ou privada, conforme modelo constante do ANEXO
II deste edital;
j) Declaração de responsabilidade acerca das
informações prestadas ou clausula constante
do termo de inscrição onde o candidato se
responsabilize pelas informações prestadas
no momento da inscrição, consoante modelo
constante do ANEXO IV do presente edital.
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5. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA
5.1. Inscrições e entrega de documentos no período
de 22/04/2019 a 03/05/2019;
5.2. Publicação da relação dos candidatos inscritos:
06/05/2019;
5.3. Prazo para impugnação de candidatura:
07/05/2019 a 13/05/2019;
5.4. Apresentação de defesa pelo candidato
impugnado: 20/05/2019 a 24/05/2019;
5.5. Julgamento de eventuais impugnações:
29/05/2019;
5.6. Publicação da lista preliminar de candidaturas
habilitadas: 30/05/2019
5.7. Recursos para o CMDCA: 30/05/2019 a
31/05/2019
5.8. Publicação da relação definitiva das
candidaturas deferidas, inclusive com o julgamento
de eventual recurso pelo CMDCA: 04/06/2019;
5.9. Exame de conhecimento específico com caráter
eliminatório, contendo 20 questões de caráter
objetivo sobre a Lei 8.069/1990, considerando-se
apto o candidato que acertar no mínimo 50% da
prova (onde houver previsão legal): 07/07/2019
5.10. Prazo para publicação do gabarito e relação
dos aprovados: até 10/07/2019;
5.11. Prazo para recurso: 11/07/2019 a 15/07/2019;
5.12. Publicação da relação dos candidatos
habilitados e do resultado dos recursos: até
22/07/2019;
5.13. Reunião para conhecimento formal das regras
do processo de escolha: até 24/07/2019
5.14. Prazo para envio dos dados dos candidatos
habilitados ao CONSEC para inseminação das urnas
eletrônicas pelo Tribunal Regional Eleitoral: até
02/08/2019;
5.15. Reunião para seleção dos locais de votação:
23/08/2019 a 27/08/2019;
5.16. Período da campanha eleitoral: 29/08/2019 a
29/09/2019;
5.17. Divulgação dos locais do processo de escolha:
16/09/2019;
5.18. Reunião de treinamento com mesários e
escrutinadores: 23/09 á 30/09/2019
5.19. Data do processo de escolha unificado:
06/10/2019;
5.20. Divulgação do resultado: até 07/10/2019;
5.21. Prazo para recurso: 08/10/2019 a 14/10/2019;
5.22. Julgamento dos recursos: 15/10/2019 a
18/10/2019;
5.23. Divulgação do resultado homologado pelo
Presidente do CMDCA: 23/10/2019;
5.24. Formação inicial: 04/11/2019 a 13/12/2019;
5.25. Posse: 10/01/2024.
6. DA PRIMEIRA ETAPA – ANÁLISE DA
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
6.1. O CMDCA, por meio de sua Comissão Especial
Eleitoral, procederá à análise dos documentos
apresentados em consonância com o disposto no
item 4.4 do presente Edital, seguida da publicação
da relação dos candidatos inscritos dentro do prazo
previsto.
6.2. O processo de escolha para o Conselho Tutelar
ocorrerá com o número mínimo de 10 (dez)
pretendentes devidamente habilitados.
6.3. Caso o número de pretendentes seja inferior
a 10 (dez), o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente poderá suspender o
trâmite do processo de escolha e reabrir prazo para
inscrição de novas candidaturas, sem prejuízo da
garantia de posse dos novos conselheiros ao término
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do mandato em curso, conforme disposição do art.
13, §1º da Resolução nº 170/2014 – CONANDA.
6.4. Caso não se atinja o número mínimo de 10 (dez)
pretendentes habilitados, realizar-se-á o certame
com o número de inscrições que houver.
6.5. OCMDCA deverá envidar esforços para que
o número de candidatos seja o maior possível,
de modo a ampliar as opções de escolha pelos
eleitores e obter um número maior de suplentes,
promovendo divulgação ampla em rádios, meios
oficiais de publicação, afixação do edital em sede
de órgãos públicos, carros de som, dentre outros.
7. DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS
7.1. A partir da publicação do Edital com a lista dos
candidatos inscritos, conforme modelo constante
do ANEXO VIII, poderá qualquer cidadão, acima
de 18 (dezoito) anos e dotado de capacidade civil,
requerer, no prazo consignado, àComissão Especial
Eleitoral a impugnação de candidaturas, em petição
fundamentada, acompanhada das respectivas
provas.
7.2. O Ministério Público Estadual, na condição de
fiscal do processo de escolha, tem legitimidade para
impugnar candidaturas, em igual prazo;
7.3. O candidato que tiver sua candidatura
impugnada deverá ser notificado no prazo de 02
(dois) dias, e poderá apresentar defesa no prazo
consignado nesse edital.
7.4. A Comissão Especial Eleitoral analisará a
defesa apresentada, podendo ouvir testemunhas,
determinar a juntada de documentos e realizar
diligências, conforme art. 11, §3º, I e II, da Resolução
n. 170/2014 do CONANDA.
7.5. O resultado da análise da impugnação pela
Comissão Especial Eleitoral e a lista definitiva de
candidatos serão divulgadas até o dia 30/05/2019,
com comunicação ao Ministério Público.
8. DA SEGUNDA ETAPA - EXAME DE CONHECIMENTO
ESPECÍFICO
8.1. O exame de conhecimento específico ocorrerá
no dia 07/07/2019 (domingo).
8.2. O exame de conhecimento específico consistirá
em prova objetiva de caráter eliminatório com as
seguintes regras:
I – A prova versará exclusivamente sobre a Lei
Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente);
II –O exame de conhecimento constará de 20 (vinte)
questões objetivas, valendo 10 (dez) pontos no
total;
III – Será aprovado o candidato que obtiver nota
mínima de 05 (cinco) pontos;
IV –A prova será elaborada pelo Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente, através
de uma comissão a ser instituída especificamente
para esse fim e será composta por profissionais
com notório e reconhecido conhecimento sobre a
Lei Federal nº 8.069/90.
8.3. A divulgação do gabarito ocorrerá no dia
10/07/2019.
8.4. O resultado dos aprovados e classificados
no exame de aferição de conhecimentos será
publicado no dia 10/07/2019.
8.5. Do resultado do exame caberá recurso à
comissão especial no prazo de 03 (três) dias.
8.6. Após análise pela Comissão Especial, será
divulgada lista definitiva dos candidatos aptos à
eleição até o dia 22/07/2019.

9. DA TERCEIRA ETAPA– DIA DA ESCOLHA DOS
CONSELHEIROS
9.1. O dia da escolha dos conselheiros ocorrerá em
data unificada em todo o território nacional: 06 de
outubro de 2019, das 8 horas às 16 horas.
9.2. O voto será facultativo e secreto.
9.3. Serão considerados aptos a votar no processo
de escolha os eleitores alistados ou com domicílio
eleitoral transferido para o município de Assú até
a data de 28 de
Junho de 2019.
9.4. Não poderão votar os eleitores cujos dados
não constem do Caderno de Votação fornecido pela
Justiça Eleitoral.
9.5. Para comprovar a identidade do eleitor perante
a Mesa Receptora de Votos, serão aceitos os
seguintes documentos:
a) via digital do título de eleitor (e-Título), desde
que haja cadastro com fotografia;
b) carteira de identidade, passaporte ou outro
documento oficial com foto de valor legal
equivalente, desde que possível a comprovar a
identidade do eleitor;
c) carteira de reservista;
d) carteira de trabalho;
e) carteira nacional de habilitação.
9.6. A divulgação dos locais de escolha ocorrerá até
o dia 16 de setembro de 2019 e caberá ao CMDCA
fazer ampla divulgação dos locais, utilizando todos
os meios de comunicação possíveis.
9.7. Em caso de votação manual, será permitido uso
apenas das cédulas cujo modelo foi aprovado pelo
CMDCA, com a assinatura dos membros da Mesa
Receptora de Votos;
9.8. Será considerado inválido o voto manual:
a) cuja cédula contenha mais de 01 (um) candidato
assinalado;
b) cuja cédula não estiver rubricada pelos membros
da Mesa Receptora de Votos;
c) cuja cédula não corresponder ao modelo oficial;
d) em branco;
e) que tiver o sigilo violado.
9.8. As Mesas Receptoras de Votos serão compostas
por membros do CMDCA e/ou servidores
municipais, devidamente cadastrados pela
Comissão Especial Eleitoral.
9.9. Não poderá compor a Mesa Receptora de
Votos o candidato inscrito e seus parentes (cônjuge,
companheiro, ascendentes, descendentes e
colaterais até terceiro grau).
9.10. Compete a cada Mesa Receptora de Votos:
a) Solucionar, imediatamente, dificuldades ou
dúvidas que ocorram durante a votação;
b) Lavrar a Ata de Votação, anotando eventuais
ocorrências.
10.DAS CONDUTAS VEDADAS
10. No processo de escolha dos membros do
Conselho Tutelar é vedado ao candidato, antes
e durante as votações, a prática das seguintes
condutas:
I - a vinculação político-partidária das candidaturas
e a utilização da estrutura dos partidos políticos
para campanha eleitoral;
II - o favorecimento de candidatos por qualquer
autoridade pública e/ou a utilização, em benefício
daqueles, de espaços, equipamentos e serviços da
administração pública municipal;
III - a composição de chapas ou a utilização de
qualquer outro mecanismo que comprometa a
candidatura individual do interessado (art. 5º, II, da
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Resolução 170/2014, CONANDA);
IV – a realização de propaganda eleitoral por meio
de jornal, rádio, televisão,out-doors, carros de
som ou equivalente, ou espaço na mídia em geral,
mediante pagamento, ressalvada a manutenção,
pelo candidato, de página própria na rede mundial
de computadores;
V – a arregimentação de eleitor, a propaganda de
boca de urna, uso de alto-falantes ou similares e
distribuição de material de propaganda no dia da
eleição;
VI - o abuso do poder político, econômico, religioso,
institucional e dos meios de comunicação, tanto
durante a campanha eleitoral quanto durante o
desenrolar da votação, notadamente:
a) a doação, oferta, promessa ou entrega aos
eleitores de bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive brindes de pequeno valor, tais
como camisetas, chaveiros, bonés, canetas ou
cestas básicas;
b) o transporte e alimentação aos eleitores,
inclusive no dia da eleição;
c) práticas desleais de qualquer natureza;
VII – receber o candidato, direta ou indiretamente,
doação em dinheiro ou estimável em dinheiro,
inclusive por meio de publicidade de qualquer
espécie, procedente de:
a) entidade ou governo estrangeiro;
b) órgão da administração pública direta e indireta
ou fundação mantida com recursos provenientes do
Poder Público;
c) concessionário ou permissionário de serviço
público;
d) entidade de direito privado que receba, na
condição de beneficiária, contribuição compulsória
em virtude de disposição legal;
e) entidade de utilidade pública;
f) entidade de classe ou sindical;
g) pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba
recursos do exterior;
h) entidades beneficentes e religiosas;
i) entidades esportivas;
j) organizações não-governamentais que recebam
recursos públicos;
l) organizações da sociedade civil de interesse
público.
11. DO RESULTADO FINAL
12.1.A apuração ocorrerá logo após o encerramento
da votação mediante contagem manual das
cédulas coletadas por cada uma das urnas ou pela
contagem final dos Boletins de Urnas extraídos de
urnas eletrônicas.
§ 1º. O resultado deverá ser afixado no local da
apuração final, no mural da Prefeitura de Assú e
no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, bem como publicado no Diário Oficial
do Município, ofertando ampla publicidade.
§ 2º. Deverá ser lavrada Ata de Apuração, no
qual constem todos os incidentes suscitados e
respectivas decisões.
12.2. A Comissão Especial divulgará o nome dos
05 (cinco) conselheiros tutelares escolhidos e dos
suplentes.
12. EMPATE
11.1. Em caso de empate, terá preferência na
classificação, sucessivamente: o candidato que
obtiver maior nota no Exame de Conhecimento
Específico (quando houver previsão); com maior
tempo de experiência na promoção, defesa ou
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atendimento na área dos direitos da criança e
do adolescente; o candidato com residência no
domicílio há mais tempo, ou, persistindo o empate,
o candidato com idade mais elevada.
13. DOS RECURSOS
13.1. Os recursos, devidamente fundamentados,
deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão
Especial do Processo de Escolha e protocolados
na Secretaria do CMDCA, respeitados os prazos
estabelecidos neste Edital;
13.2. Julgados os recursos, o resultado final será
homologado pelo Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente;
13.3. A decisão exarada nos recursos pela Comissão
Especial do Processo de Escolha é irrecorrível na
esfera administrativa.
14. QUARTA ETAPA – FORMAÇÃO INICIAL
10.1. Esta etapa consiste na capacitação dos
conselheiros tutelares, sendo obrigatória a
presença de todos os candidatos classificados em,
no mínimo, 75% da carga horária ofertada, o que
será confirmado através de lista de presença, sob
pena de sua eliminação.
10.2. A Comissão divulgará até o dia 29/10/2019, o
local e a hora de realização da capacitação.
10.3. O CMDCA poderá aderir à capacitação que
venha a ser promovida pelo CONSEC.

15. DA POSSE
A posse dos conselheiros tutelares dar-se-á pelo (a)
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e Adolescente (CMDCA) do Município no
dia 10 de janeiro de 2024, conforme previsto no
art.139, §2º, da Lei nº8.069/90;
15. DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Os casos omissos serão resolvidos pela
Comissão Especial Eleitoral, observadas as normas
legais contidas na Lei Federal nº 8.069/90, na
Resolução n° 170 do CONANDA, na Resolução do
Consec e na Lei Municipal nº507/2014.
15.2. É de inteira responsabilidade do candidato
acompanhar a publicação de todos os atos,
editais e comunicados referentes ao processo de
escolha unificadodos membros do conselheiro
tutelar.
15.3. O descumprimento dos dispositivos legais
previstos neste Edital implicará na exclusão/
cassação do candidato do pleito, após prévio
procedimento administrativo apuratório instaurado
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente.
15.4. Cada candidato poderá credenciar, até 48
(quarenta e oito) horas antes do pleito, 01 (um) representante por local de votação e 01 (um) representante para acompanhar a apuração dos votos e
etapas preliminares do certame;

15.5. . Cópias do presente Edital e demais atos da
Comissão Especial Eleitoral dele decorrentes serão
publicadas, com destaque, nos órgãos oficiais de
imprensa, bem como afixadas no mural da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, na sede
do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e dos
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS),
Centros de Referência Especializados de Assistência
Social (CREAS), Postos de Saúde e Escolas da Rede
Pública Municipal;
15.6. 16.4. É facultado aos candidatos, por si ou
por meio de representantes credenciados perante
a Comissão Especial Eleitoral, acompanhar todo desenrolar do processo de escolha, incluindo as cerimônias de lacração de urnas, votação e apuração;
16.7. Os trabalhos da Comissão Especial Eleitoral se
encerram com o envio de relatório final contendo
as intercorrências e o resultado da votação ao CMDCA;
15.8. O descumprimento das normas previstas neste Edital implicará na exclusão do candidato ao processo de escolha PUBLIQUE-SE.
Encaminhe-se cópias ao Ministério Público, Poder
Judiciário e Câmara Municipal.
Assú,Rn 04 de abril de 2019
Ana Raquel de Melo Medeiros
Presidente do CMDCA

ESPAÇO
NÃO
UTILIZADO
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ

LÚCIO FLÁVIO MEDEIROS DA FONSECA
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES

Secretário de Comunicação e Ouvidoria

Rua Vereador José Bezerra de Sá,
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E-mail: dom@assu.rn.gov.br
Centro Administrativo Prefeito Edgard
Borges Montenegro
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CENTRO

PLANTÃO DE FARMÁCIA ABRIL DE 2019
DIA DIA DA SEMANA

FARMÁCIA

ENDEREÇO

BAIRRO

TELEFONE OBSERVAÇÃO

01 Segunda-feira

FARMACIA DOS TRABALHADORES

Praça Pedro Velho,

Centro

3331-4348

02 Terça-feira

DROGARIA CONTINENTAL

Av. Senador João Câmara, 264

Centro

3331-2717

Praça Pedro Velho, 17

Centro

3331-2019

03 Quarta-feira

FARMÁCIA POTENGY

04 Quinta-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA

Praça do Rosário, 21

Centro

3331-2461

05 Sexta-feira

FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL
Praça do Rosário, 62

Centro

3331-1225

06 Sábado

FARMACIA SÃO RAFAEL

Av. Senador João Câmara, 425

Centro

3331-1420

07 Domingo

FARMACIA PAGUE MENOS

Av. Senador João Câmara, 994

Centro

3331-5160

08 Segunda-feira

FARMACIA DOS TRABALHADORES

Praça Pedro Velho,

Centro

3331-4348

09 Terça-feira

DROGARIA CONTINENTAL

Av. Senador João Câmara, 264

Centro

3331-2717

10 Quarta-feira

FARMÁCIA POTENGY

Praça Pedro Velho, 17

Centro

3331-2019

11 Quinta-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA

Praça do Rosário, 21

Centro

3331-2461

12 Sexta-feira

FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL
Praça do Rosário, 62

Centro

3331-1225

13 Sábado

FARMACIA SÃO RAFAEL

Av. Senador João Câmara, 425

Centro

3331-1420

14 Domingo

FARMACIA PAGUE MENOS

Av. Senador João Câmara, 994

Centro

3331-5160

15 Segunda-feira

FARMACIA DOS TRABALHADORES

Praça Pedro Velho,

Centro

3331-4348

16 Terça-feira

DROGARIA CONTINENTAL

Av. Senador João Câmara, 264

Centro

3331-2717

17 Quarta-feira

FARMÁCIA POTENGY

Praça Pedro Velho, 17

Centro

3331-2019

18 Quinta-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA

Praça do Rosário, 21

Centro

3331-2461

19 Sexta-feira

FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL
Praça do Rosário, 62

Centro

3331-1225

20 Sábado

FARMACIA SÃO RAFAEL

Av. Senador João Câmara, 425

Centro

3331-1420

21 Domingo

FARMACIA PAGUE MENOS

Av. Senador João Câmara, 994

Centro

3331-5160

22 Segunda-feira

FARMACIA DOS TRABALHADORES

Praça Pedro Velho,

Centro

3331-4348

23 Terça-feira

DROGARIA CONTINENTAL

Av. Senador João Câmara, 264

Centro

3331-2717

24 Quarta-feira

FARMÁCIA POTENGY

Praça Pedro Velho, 17

Centro

3331-2019

25 Quinta-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA

Praça do Rosário, 21

Centro

3331-2461

26 Sexta-feira

FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL
Praça do Rosário, 62

Centro

3331-1225

27 Sábado

FARMACIA SÃO RAFAEL

Av. Senador João Câmara, 425

Centro

3331-1420

28 Domingo

FARMACIA PAGUE MENOS

Av. Senador João Câmara, 994

Centro

3331-5160

29 Segunda-feira

FARMACIA DOS TRABALHADORES

Praça Pedro Velho,

Centro

3331-4348

30 Terça-feira

DROGARIA CONTINENTAL

Av. Senador João Câmara, 264

Centro

3331-2717

Plantão 24 horas

Plantão 24 horas

Plantão 24 horas

Plantão 24 horas

Plantão 24 horas
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BAIRRO

PLANTÃO DE FARMÁCIA ABRIL DE 2019
DIA DIA DA SEMANA

FARMÁCIA

ENDEREÇO

BAIRRO

TELEFONE

OBSERVAÇÃO

01 Segunda-feira

DROGARIA TAMIRES

Rua Madre Cristina Wlarsmike,74 Frutilandia 3331-1257

02 Terça-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA II Rua Dr. Luis Carlos, 105

Dom Elizeu 3331-2404

03 Quarta-feira

DROGARIA EMILLY

Av. Senador João Câmara, 1312

Dom Elizeu 3331-4221

04 Quinta-feira

FARMÁCIA FARMASSU

Rua Dr. Luis Carlos, 1387

Vertentes

3331-2539

05 Sexta-feira

DROGARIA GABRIEL

Rua Luiz Correia de Sá Leitão, 265 Vertentes

3331-2848

06 Sábado

DROGARIA SANTA CLARA II

Rua Ver. José Bezerra de Sá, 576

Bela Vista

3331-1232

07 Domingo

DROGARIA SANTA CLARA II

Rua Ver. José Bezerra de Sá, 576

Bela Vista

3331-1232

08 Segunda-feira

DROGARIA TAMIRES

Rua Madre Cristina Wlarsmike,74 Frutilandia 3331-1257

09 Terça-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA II Rua Dr. Luis Carlos, 105

Dom Elizeu 3331-2404

10 Quarta-feira

DROGARIA EMILLY

Av. Senador João Câmara, 1312

Dom Elizeu 3331-4221

11 Quinta-feira

FARMÁCIA FARMASSU

Rua Dr. Luis Carlos, 1387

Vertentes

3331-2539

12 Sexta-feira

DROGARIA GABRIEL

Rua Luiz Correia de Sá Leitão, 265 Vertentes

3331-2848

13 Sábado

DROGARIA SANTA CLARA II

Rua Ver. José Bezerra de Sá, 576

3331-1232

14 Domingo

DROGARIA TAMIRES

Rua Madre Cristina Wlarsmike,74 Frutilandia 3331-1257 Plantão 24 horas

15 Segunda-feira

DROGARIA TAMIRES

Rua Madre Cristina Wlarsmike,74 Frutilandia 3331-1257

16 Terça-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA II Rua Dr. Luis Carlos, 105

Dom Elizeu 3331-2404

17 Quarta-feira

DROGARIA EMILLY

Av. Senador João Câmara, 1312

Dom Elizeu 3331-4221

18 Quinta-feira

FARMÁCIA FARMASSU

Rua Dr. Luis Carlos, 1387

Vertentes

19 Sexta-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA II Rua Dr. Luis Carlos, 105

20 Sábado

DROGARIA GABRIEL

Rua Luiz Correia de Sá Leitão, 265 Vertentes

21 Domingo

DROGARIA EMILLY

Av. Senador João Câmara, 1312

Dom Elizeu 3331-4221 Plantão 24 horas

22 Segunda-feira

DROGARIA SANTA CLARA II

Rua Ver. José Bezerra de Sá, 576

Bela Vista

23 Terça-feira

DROGARIA TAMIRES

Rua Madre Cristina Wlarsmike,74 Frutilandia 3331-1257

24 Quarta-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA II Rua Dr. Luis Carlos, 105

Dom Elizeu 3331-2404

25 Quinta-feira

DROGARIA EMILLY

Av. Senador João Câmara, 1312

Dom Elizeu 3331-4221

26 Sexta-feira

FARMÁCIA FARMASSU

Rua Dr. Luis Carlos, 1387

Vertentes

3331-2539

27 Sábado

DROGARIA GABRIEL

Rua Luiz Correia de Sá Leitão, 265 Vertentes

3331-2848

28 Domingo

FARMÁCIA FARMASSU

Rua Dr. Luis Carlos, 1387

Vertentes

3331-2539 Plantão 24 horas

29 Segunda-feira

DROGARIA SANTA CLARA II

Rua Ver. José Bezerra de Sá, 576

Bela Vista

3331-1232

30 Terça-feira

DROGARIA TAMIRES

Rua Madre Cristina Wlarsmike,74 Frutilandia 3331-1257

Bela Vista

Plantão 24 horas

3331-2539

Dom Elizeu 3331-2404 Plantão 24 horas
3331-2848
3331-1232
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL DO ASSU

Palácio “Ulisses Caldas”
“Uma das Pioneiras do Legislativo Brasileiro”

Calendário Legislativo - 2019
1º Período Ordinário (7 de março a 30 de maio)
Quinta

Terça

Quinta

7

12

14

Março
Terça

Quinta

Terça

Quinta

19

21

26

28

Abril

Terça

Quinta

Terça

Quinta

Terça

Terça

Quinta

Terça

2

4

9

11

16

23

25

30

Quinta

Terça

Quinta

Terça

2

7

9

14

Maio
Quinta

Terça

Quinta

Terça

Quinta

16

21

23

28

30

Junho - Recesso Parlamentar
2º Período Ordinário (02 de julho a 29 de agosto)
Julho

Terça

Quinta

Terça

Quinta

Terça

Quinta

Terça

Quinta

Terça

2

4

9

11

16

18

23

25

30

Quinta

Terça

Quinta

Terça

1

6

8

13

Agosto
Quinta

Terça

Quinta

Terça

Quinta

15

20

22

27

29

Setembro - Recesso Parlamentar
3º Período Ordinário (01 de outubro a 28 de novembro)
Terça

Terça

Quinta

Terça

1

8

10

15

Outubro
Quinta

Terça

Quinta

Terça

Quinta

17

22

24

29

31

Novembro

Terça

Quinta

Terça

Quinta

Terça

Quinta

Terça

Quinta

5

7

12

14

19

21

26

28

Francisco de Assis Souto
Presidente - CMA

