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PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE GOVERNO
(*) DECRETO Nº 015 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E MITIGAÇÃO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS COVID-19,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSÚ, no uso de suas
atribuições legais a que se refere o art. 57, IV da Lei
Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO a existência de pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), nos termos declarados
pela Organização Mundial de Saúde (OMS);
CONSIDERANDO as Recomendações expedidas
pelo Ministério da Saúde em 13 de março de 2020;
CONSIDERANDO as Recomendações expedidas
pelo Conselho Regional de Odontologia do Rio
Grande do Norte;
CONSIDERANDO os Decretos Estaduais nº 29.512 e
29.513, ambos de 13 de março de 2020, e o Decreto
Estadual nº 29.524, de 17 de março de 2020 que
estabelecem medidas de enfrentamento ao coronavírus;
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Federal nº
13.979 que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019”;

CONSIDERANDO que a situação demanda o urgente emprego de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no
Município Assú-RN.
DECRETA:

CAPÍTULO I
DA SUSPENÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS

Art. 1º Ficam suspensos, por 15 (quinze) dias, todos os eventos públicos agendados pelos órgãos ou
entidades municipais, independentemente de aglomeração mínima, incluindo, mas não se limitando, à
Feira da Lua e o Cine Teatro.
Art. 2º Ficam vedadas as concessões de licenças ou
alvarás para realização de eventos privados festivos
ou artísticos, independentemente de aglomeração
mínima.
§ 1º Os órgãos licenciadores municipais deverão
suspender as licenças já concedidas realizando
esforços para dar ciência aos particulares que
requereram, valendo-se para tanto de todos os
meios de comunicação possíveis.
§ 2º Os eventos só poderão ser remarcados após a
oitiva da Secretaria Municipal de Saúde.
§ 3º Nas situações excepcionais em que não for
possível o cancelamento ou adiamento, os eventos

devem ocorrer com portões fechados, sem a
participação do público.
CAPÍTULO II
DA SUSPENÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 3º Fica igualmente suspenso por 15 (quinze)
dias o atendimento presencial ao público externo
nos órgãos da Administração Pública Municipal,
mantendo-se os serviços que puderem ser prestados por meio eletrônico ou telefônico e o expediente exclusivamente interno;
Parágrafo único. Não se incluem na suspensão as
audiências, bem como demais atos públicos, das
licitações em curso bem como as iniciadas doravante.
Art. 4º No âmbito da Assistência Social, os Serviços,
Programas e Projetos, executados no âmbito do
município de Assú, fica suspenso:
I - As atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em todas as modalidades;
II - Atividades coletivas em todos os serviços, programas e projetos;
III - As visitas domiciliares do Programa Criança Feliz.
§ 1º Visitas domiciliares dos serviços, programas
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e projetos ficam restritas à casos de violência e
emergência envolvendo indivíduos e famílias atendidas.
§ 2º Nos Centros de Referência de Assistência Social
– CRAS, ficam mantidos o atendimento telefônico e
o presencial agendado. Considerando a possibilidade de organizar o trabalho através de uma escala de
servidores, terceirizados e estagiários.
§ 3º Nos Centros de Referência Especializado
de Assistência Social – CREAS, ficam mantidos o
atendimento individual em casos de violência e
emergências envolvendo crianças, adolescentes,
mulheres, pessoas com deficiência, idosos, pessoas
em situação de rua, comunidades tradicionais e específicas, LGBT e outros segmentos vulneráveis.
§ 4º Cadastros e entrevistas do Cadastro Único
e Programa Bolsa Família ficam restritos aos
agendamentos prévios.
§ 5º A Secretaria Municipal de Assistência Social,
Trabalho, Cidadania e Habitação e as Unidades
(CRAS, CREAS, Programa Criança Feliz) funcionarão
no horário de 07 horas às 13 horas.
Art. 5º - No âmbito da administração pública municipal será substituído o uso de pontos eletrônicos
por assinatura manual do servidor com caneta individual.
Parágrafo único. Aos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias, o registro
de ponto far-se-á através de tablet, de uso individual, distribuído entre os servidores;

coronavírus (COVID-19) deverão desempenhar, em
domicílio, em regime excepcional de teletrabalho,
pelo prazo de 14 (quatorze) dias, a contar do retorno ao Município, as funções determinadas pela
chefia imediata, respeitadas as atribuições do cargo ou do emprego, vedada a sua participação em
reuniões presenciais ou a realização de tarefas no
âmbito da repartição pública.
§ 3º A obrigação de comunicação de que trata
o caput também se aplica aos servidores e aos
empregados públicos que possuem contato ou
convívio direto com caso suspeito ou confirmado de
contaminação pelo novo coronavírus (COVID 19).
§ 4º Exaurido o período de quarentena, o retorno
ao serviço dependerá de avaliação médica prévia
que ateste a aptidão ao trabalho.
Art. 9º - Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias,
sem prejuízo de usufruí-las em data futura, a concessão e gozo de férias, Licenças por Interesse Particular – LIPs e a realização e participação de cursos
não relacionados a qualificação de combate ao COVID-19, de todos os servidores lotados na Secretaria
Municipal de Saúde.
Parágrafo único. Fica autorizado o chamamento
para retornar aos trabalhos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde no gozo de licenças por
Interesse Particular – LIPs, ou afastamento congênere, para trabalharem nas medidas de enfrentamento do COVID-19.

Art. 6º - Os funcionários públicos municipais, com
mais de 60 (sessenta) anos, durante quinze dias, a
partir da publicação deste decreto, devem trabalhar
em casa e seguir orientação do titular de cada pasta.

Art. 10º - Determina-se, no âmbito do Centro Clínico Dr, Ezequiel Epaminondas da Fonseca Filho,
a suspensão dos agendamentos eletivos, por 15
(quinze) dias, de qualquer natureza, para pacientes
com menos de 60 (sessenta) anos sem sinais e sintomas do coronavírus, ressalvados crianças, paciente oncológicos, portadores de doenças crônicas,
com horários individuais.

Art. 7º - Ficam suspensas as viagens de servidores
municipais a serviço do município de Assú/RN, para
deslocamentos no território nacional bem como ao
exterior, até ulterior deliberação.

Parágrafo único. No âmbito do Centro Clínico Dr,
Ezequiel Epaminondas fica também reduzido os
agendamentos médicos eletivos à 50% (cinquenta
por cento) do praticado na presente data.

Parágrafo único. Em casos excepcionais, tais deslocamentos poderão ser expressamente autorizados
pelo Prefeito Municipal, após justificativa formal da
necessidade do deslocamento feita pelo Secretário
da pasta interessada e entregue com antecedência
mínima de 5 (cinco) dias úteis da data da viagem.

Art. 11 - Fica determinado na rede básica de saúde
o atendimento priorizado para pessoas com sinais e
sintomas do COVID-19, pacientes acima de 60 (sessenta) anos ou portadores de doenças crônicas.

Art. 8º - Todo servidor municipal que retornar do
exterior, dos Estados de São Paulo ou Rio de Janeiro, ou de localidades em que há transmissão comunitária do novo coronavírus (COVID-19), deverá
dar comunicação imediata à Secretaria de Saúde do
Município e permanecer em isolamento domiciliar
por 14 (quatorze) dias, mesmo que não apresente
qualquer sintoma relacionado ao COVID-19, devendo aguardar orientações da referida pasta.
§1º Os que apresentem sintomas (sintomáticos) de
contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19)
deverão ser afastados do trabalho, sem prejuízo de
sua remuneração, pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias ou conforme determinação médica;
§2º Os que não apresentem sintomas
(assintomáticos) de contaminação pelo novo

Parágrafo único. Fica suspenso por 15 (quinze) dias
o atendimento para apresentação de exames eletivos para indivíduos sadios fora do grupo de risco do
coronavírus ou assintomáticos para a doença.
Art. 12 – Fica suspenso por 30 (trinta) dias o atendimento odontológico eletivo, ressalvados os atendimentos de urgência.
Art. 13 – No âmbito da Atenção Básica:
I – Fica suspenso por 15 (quinze) dias o atendimento eletivo aos programas Crescimento e Desenvolvimento, os exames citopatológicos, ressalvado aos
pacientes hipertensos e diabéticos que estejam
com tratamento adequado e controlados a garantia
de renovação de receitas para aquisição de remédios através de familiares;
II – As visitas domiciliares serão realizadas de acor-
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do com as orientações de necessidade da equipe de
saúde;
III – Os agendamentos de consultas pré-natal serão
mantidas com horários individuais e em turma exclusiva para esse público;
IV – Fica suspenso por 15 (quinze) dias qualquer atividade de grupo de caráter de promoção de saúde;
V – As salas de vacina deverão funcionar exclusivamente com atendimentos agendados;
CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Art. 14 - Fica a Secretaria Municipal de Saúde, nos
termos do art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, dispensada da licitação para a
aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do
coronavírus.
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o
caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas
enquanto perdurar a emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus, com base em ato publicado pelo Ministério
da Saúde, observando-se, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993.
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas
com fulcro neste Decreto devem ser imediatamente
disponibilizadas no sítio oficial da Prefeitura de
Assú/RN, na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no art. 8º, § 3º, da Lei Federal nº
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do
contratado, o número de sua inscrição na Receita
Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.
Art. 15 - Fica autorizada a abertura de créditos extraordinários, em favor da Secretaria Municipal de
Saúde, para o custeio das medidas previstas neste
Decreto.
Art. 16 - Fica autorizada a requisição de bens móveis e imóveis e de serviços de pessoas naturais e
jurídicas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19), em favor do
interesse da saúde pública, assegurado o direito à
justa indenização.
CAPÍTULO IV
DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO
Art. 17 - A medida de isolamento objetiva a separação de pessoas sintomáticas ou assintomáticas,
em investigação clínica e laboratorial, de maneira a
evitar a propagação da infecção e transmissão local.
§ 1º A medida de isolamento somente poderá
ser determinada por prescrição médica ou
por recomendação do agente de vigilância
epidemiológica, por um prazo máximo de 14
(quatorze) dias, podendo se estender por até
igual período, conforme resultado laboratorial que
comprove o risco de transmissão.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO ASSÚ

Página

ANO XVI – Nº 3869 – Assú-RN, sexta-feira, 20 de março de 2020

§ 2º A medida de isolamento prescrita por ato
médico deverá ser efetuada, preferencialmente, em
domicílio, podendo ser feita em hospitais públicos
ou privados, conforme recomendação médica, a
depender do estado clínico do paciente.
§ 3º Não será indicada medida de isolamento
quando o diagnóstico laboratorial for negativo para
o SARSCOV2-, causador da COVID19-.
§ 4º A determinação da medida de isolamento
por prescrição médica deverá ser acompanhada
do termo de consentimento livre e esclarecido do
paciente, conforme modelo estabelecido no Anexo
I da Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do
Ministério da Saúde.
§ 5º A medida de isolamento por recomendação
do agente de vigilância epidemiológica ocorrerá no
curso da investigação epidemiológica e abrangerá
somente os casos de contactantes próximos a
pessoas sintomáticas ou portadoras assintomáticas,
e deverá ocorrer em domicílio.
§ 6º A medida de isolamento por recomendação
será feita por meio de notificação expressa à
pessoa contactante, devidamente fundamentada,
observado o modelo previsto no Anexo II da Portaria nº 356, de 2020, do Ministério da Saúde.
§ 7º Fica estabelecido o isolamento domiciliar
preventivo voluntário, pelo prazo de 14 (quatorze)
dias, a todos os viajantes assintomáticos que
retornarem de localidades afetadas pela COVID19-,
devendo ser procurado o serviço de saúde mais
próximo (Unidade Básica de Saúde, Unidade de
Pronto Atendimento ou Serviços de Urgência
e Emergência), públicos ou privados, diante do
surgimento de qualquer sintoma característico.
Art. 18 - O descumprimento das medidas de isolamento e quarentena previstas neste Decreto acarretará a responsabilização civil e penal, nos termos
previstos em lei.
CAPÍTULO V
DAS RECOMENDAÇÕES
Art. 19 - Recomenda-se às instituições privadas, tais
como academias, cinemas, museus, teatros, bibliotecas e centros culturais, a suspensão de eventos,
independentemente de aglomeração mínima;
Art. 20 - Recomenda-se aos cidadãos que retornarem do exterior, dos estados de São Paulo ou Rio de
Janeiro, ou de localidades em que há transmissão
comunitária do novo coronavírus (COVID-19), comunicação imediata à Secretaria de Saúde do Município através do aplicativo de mensagens whatsapp
nº (8564-99894 )84 e permanecer em isolamento
domiciliar por 14 (quatorze) dias, mesmo que
não apresente qualquer sintoma relacionado ao
COVID19-.
Art. 21 - Como medidas individuais recomenda-se
que pacientes com sintomas respiratórios fiquem
restritos ao domicílio e que pessoas idosas e pacientes de doenças crônicas sem complicações clínicas,
exceto falta de ar, evitem circulação em ambientes
com aglomeração de pessoas.
Art. 22 - As instituições de longa permanência para
idosos e congêneres devem limitar, na medida do
possível, as visitas externas, além de adotar os pro-

tocolos de higiene dos profissionais e ambientes e o
isolamento dos sintomáticos respiratórios.
Art. 23 - Os locais de grande circulação de pessoas,
tais como terminais urbanos, shopping centers, academias, cinemas e comércio em geral devem reforçar medidas de higienização de superfície e disponibilizar álcool gel 70% (setenta por cento) para os
usuários, em local sinalizado.
§ 1º Devem ser disponibilizadas informações
visíveis sobre higienização de mãos, sabonete
líquido e papel toalha descartável nos lavatórios de
higienização de mãos.
§ 2º As empresas de transporte coletivo devem
reforçar as medidas de higienização no interior de
seus veículos.
Art. 24 - Os serviços de alimentação tais como restaurantes, lanchonetes e bares, deverão adotar medidas de prevenção para conter a disseminação da
COVID-19:
I - disponibilizar álcool gel 70% na entrada do estabelecimento para uso dos clientes;
II - dispor de anteparo salivar nos equipamentos de
bufê;
III - observar na organização de suas mesas a distância mínima de um metro e meio entre elas;
IV - aumentar frequência de higienização de superfícies;
V - manter ventilados ambientes de uso dos clientes.
Art. 25 - O uso de bebedouros de pressão deve observar os seguintes critérios:
I - lacrar as torneiras a jato que permitem a ingestão de água diretamente dos bebedouros, de forma
que se evite o contato da boca do usuário com o
equipamento;
II - garantir que o usuário não beba água diretamente do bebedouro, para evitar contato da boca com a
haste (torneira) do bebedouro;
III - caso não seja possível lacrar ou remover o sistema de torneiras com jato de água, o bebedouro
deverá ser substituído por equipamento que possibilite retirada de água apenas em copos descartáveis ou recipientes de uso individual;
IV - caso o estabelecimento possua implantado em
sua rotina a utilização de utensílios permanentes
(canecas, copos, etc.), estes deverão ser de uso exclusivo de cada usuário, devendo ser higienizados
rigorosamente;
V - higienizar frequentemente os bebedouros.
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Art. 27 - Os prazos de suspensões previstos neste
Decreto poderão ser prorrogados sucessivamente
por igual período de acordo com a situação epidemiológica do município.
Art. 28 - Cabe à Secretaria Municipal de Saúde, editar atos orientativos suplementares.
Art. 29 - Aplica-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições dos decretos estaduais nº
29.512 e 29.513, ambos de 13 de março de 2020,
e o decreto estadual nº 29.524, de 17 de março de
2020.
Art. 30 - Ficam revogadas as alíneas ‘e’ e ‘f’ do Decreto nº 023, de 11 de julho de 2019.
Art. 31 - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de Assú, “Palácio Francisco Augusto Caldas de Amorim”, aos 20 de março de 2020.
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
(*Republicado por Incorreção)
LEI Nº 709, DE 17 DE MARÇO DE 2020.
DENOMINA AS RUAS PROJETADAS “1”, “2”, “3”,
“4”, “5”, “6”, “7”, “8” e “9”, NO CONDOMÍNIO
GREEN VALLEY, NO MUNICÍPIO DE ASSÚ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSÚ, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e ele sanciona a presente Lei:
Art. 1º - Ficam denominadas as ruas projetadas “1”,
“2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8” e “9”, no condomínio
Green Valley, localizado na Av. João Carlos Wanderley, nº 520, Bairro Mons Amours, em conformidade
com a planta em anexo:
I - RUA PROJETADA 1 – Avenida Xique-xique; ao Norte com as quadras A. B, C, D, E, F, G; ao Sul com a
quadra H; ao Leste ainda com a quadra H; ao Oeste
a Av. Deputado João Carlos Wanderley;
II - RUA PROJETADA 2 – Rua Algodão; ao Norte com
a Rua Jornalista Celso Dantas de Oliveira; ao Sul
com a quadra H; ao Leste com a quadra A; ao Oeste
com terreno do condomínio Green Valley;

Art. 26 - No caso específico de aumento injustificado de preços de produtos de combate e proteção
ao COVID-19, será cassado, como medida cautelar
prevista no parágrafo único do art. 56, da Lei Federal n 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o Alvará de Funcionamento de estabelecimentos que incorrerem em práticas abusivas ao direito
do consumidor, previamente constatado pelos fiscais do PROCON.

III - RUA PROJETADA 3 – Rua Eucalipto; ao Norte
com a Rua Jornalista Celso Dantas de Oliveira; ao
Sul com a quadra H; ao Leste com a quadra B; ao
Oeste com a quadra A;

Parágrafo único. A penalidade prescrita no caput
deste artigo será imposta sem embargo de outras
previstas na legislação.

V - RUA PROJETADA 5 – Rua Juremas; ao Norte com
a Rua Jornalista Celso Dantas de Oliveira; ao Sul
com a quadra H; ao Leste com a quadra D; ao Oeste
com a quadra C;

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

IV - RUA PROJETADA 4 – Rua Juazeiro; ao Norte com
a Rua Jornalista Celso Dantas de Oliveira; ao Sul
com a quadra H; ao Leste com a quadra C; ao Oeste
com a quadra B;

VI - RUA PROJETADA 6 – Rua Macambiru; ao Norte
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com a Rua Jornalista Celso Dantas de Oliveira; ao
Sul com a quadra H; ao Leste com a quadra D; ao
Oeste com a quadra E;
VII - RUA PROJETADA 7 – Rua Mandacaru; ao Norte
com a Rua Jornalista Celso Dantas de Oliveira; ao
Sul com a quadra H; ao Leste com a quadra E; ao
Oeste com a quadra F;
VIII - RUA PROJETADA 8 – Rua Pereiro; ao Norte com
a Rua Jornalista Celso Dantas de Oliveira; ao Sul
com a quadra H; ao Leste com a quadra F; ao Oeste
com a quadra G;
IX - RUA PROJETADA 9 – Rua Umbuzeiro; ao Norte
com a Rua Jornalista Celso Dantas de Oliveira; ao
Sul com a quadra H; ao Leste com a quadra G; ao
Oeste com a quadra H;
Art. 2º - As denominações fazem referência à flora
da região e do nordeste.
Art. 3º - A presente Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Prefeitura Municipal de Assú, “Palácio Francisco Augusto Caldas de Amorim”, aos 17 de março de 2020.
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL DO ASSÚ
LEI Nº 710, DE 17 DE MARÇO DE 2020.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
CELEBRAR CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO COM O
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, PARA O FIM
DE ESTABELECER UMA COOPERAÇÃO FEDERATIVA
DA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSÚ, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e ele sanciona a presente Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Convênio de Cooperação com o Estado do Rio
Grande do Norte, com fundamento no art. 241
da Constituição da República e na Lei Federal nº
11.445/2007, para o fim de estabelecer cooperação
federativa na regulação e fiscalização dos serviços
públicos municipais de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário, objetivando o seguinte:
I – À transferência, por delegação, para o Estado do
Rio Grande do Norte, das competências de regulação e fiscalização dos serviços públicos municipais
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, através da Agência Reguladora de Serviços
Públicos do Estado do Rio Grande do Norte – ARSEP;
§1º.
O Convênio de Cooperação, a que se
refere o caput, será celebrado pelo prazo de 30
(trinta) anos, prorrogável por igual período, acordado entre as partes.
Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar
Convênio de Delegação com a Agência Reguladora
de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte – ARSEP, com o objetivo de conceder, com regime de exclusividade, a competência para regular e fiscalizar
os serviços públicos municipais de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário, conforme previsto no art. 8º da Lei Federal nº 11.445/2007.
Art. 3º. O convênio de Cooperação, a que se refere
o art. 1º desta Lei, deverá estabelecer:
I. Os meios e instrumentos para o exercício
das competências de regulação e fiscalização e
prestação delegada;
II. Os direitos e obrigações do Município;
III. Os direitos e obrigações do Estado, e

IV. As obrigações comuns ao Município e ao
Estado.
Art. 4º - A presente Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Prefeitura Municipal de Assú, “Palácio Francisco Augusto Caldas de Amorim”, aos 17 de março de 2020.
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL DO ASSÚ
LEI Nº 711, DE 19 DE MARÇO DE 2020
DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A
SER APLICADO COMO BASE DO FUNCIONALISMO
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSÚ, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e ele sanciona a presente Lei:
Art. 1º - Fica definido o valor de R$ 1.045,00 (mil e
quarenta e cinco reais) para o salário base do funcionalismo público municipal, em conformidade
com o definido para o salário mínimo em âmbito
nacional.
Art. 2º - Constitui recurso para cobrir as despesas
decorrentes da presente Lei, a dotação específica
na rubrica de pessoal constante do Orçamento Geral do Município, em execução.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Assú, “Palácio Francisco Augusto Caldas de Amorim”, aos 19 de março de 2020.
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL DO ASSÚ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 132/2020
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 WEVERTON DE
SOUZA FERREIRA, para exercer o cargo de Assistente de Secretaria, de provimentos em comissão, símbolo CC-4, 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, 20 de
março de 2020.
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 678/2020
NOME: MANOEL SARAIVA DE GOIS
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 23 de março de 2020
VALOR R$: 50,00

EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 681/2020
NOME: JOSÉ NAZARENO ALVES BEZERRA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 23 de março de 2020
VALOR R$: 50,00

EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 679/2020
NOME: ANTONIO ROBERTO DA SILVA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 23 de março de 2020
VALOR R$: 50,00

EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 682/2020
NOME: FRANCISCO WENDEL DE SOUZA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: MOSSORÓ/RN
DATA DA VIAGEM: 23 de março de 2020
VALOR R$: 40,00

EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 680/2020
NOME: ALVARO PAULO FERNANDES DE CASTRO
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 23 de março de 2020
VALOR R$: 50,00

EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 683/2020
NOME: JOSÉ ANTONIO FRUTUOSO
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 23 de março de 2020
VALOR R$: 50,00
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EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 684/2020
NOME: HENRIQUE FLÁVIO RIBEIRO CACHINA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 23 de março de 2020
VALOR R$: 50,00
EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 685/2020
NOME: FRANCISCO ALBERTO RIBEIRO
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 23 de março de 2020

VALOR R$: 50,00
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QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 23 de março de 2020
VALOR R$: 50,00

EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 686/2020
NOME: KADSON BEZERRA ALBANO
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 23 de março de 2020
VALOR R$: 50,00

EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 688/2020
NOME: LUIZ RIBEIRO DE SOUZA NETO
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 23 de março de 2020
VALOR R$: 75,00

EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 687/2020
NOME: EDWILSON DE ALMEIDA TORRES

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 002/2020- TOMADA DE
PREÇOS
TERMO DE CONTRATO Nº 062/2020.
TERMO DE CONTRATO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, que entre si fazem a
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ, e a Empresa:
RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI FAZEM 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, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional
Sr. GUSTAVO MONTENEGRO SOARES, brasileiro,
solteiro, capaz, residente e domiciliado à Rua Maria da Glória Ferreira Pessoa, 164, Novo Horizonte,
Condomínio do Vale – Assú/RN, portador do CPF nº
026.005.894-73, doravante denominado de CONTRATANTE, e do outro lado a empresa RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP, inscrito no
CNPJ nº 08.487.196/0001-00, com sede à Rua Monsenhor Júlio Alves Bezerra, 1459 – Centro – Assú/RN
– CEP 59.650-000, neste ato representado pelo seu
titular Sr. Evilácio Freire da Silva Bezerra, brasileiro,
residente e domiciliado na Rua 16 de outubro, 676
– Centro – Assú/RN – CEP 59.650-000, inscrito no
CPF nº. 009.121.514-55 e RG n.º 1.967.810 SSP/RN,
doravante denominado (a) de CONTRATADO (A),
os quais têm justo a contratação de acordo com as
cláusulas que se segue:
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela
Lei Federal N° 8.666, de 21/07/1993 e suas alterações, e demais exigências deste Edital e seus Anexos.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. O contrato tem por objeto a execução de obra
de engenharia referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA
E REDE DE DISTRIBUIÇÃO NA COMUNIDADE BOA
VISTA, NO MUNICÍPIO DE ASSÚ/RN. Conforme a
planilha de intervenções anexa ao edital, cuja proposta ganhadora é representada pelo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos do Processo Administrativo
anexo ao presente, o Projeto Básico de Engenharia,
dele fazendo parte integrante, para todos os fins de
direito, independentemente de transcrição, con-

forme especificações e demais elementos técnicos
constantes no Edital e seus anexos.
1.0.1. Integra
o
presente
contrato,
independentemente de transcrição, o Edital da
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, com seus
Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.
2. CLÁUSULA
EXECUÇÃO

SEGUNDA

–

DO

REGIME

DE

2.1. A obra será realizada por execução indireta, sob
o regime de empreitada por preço global.
2.2. E terá início a partir da data de emissão da
Ordem de Serviço ou documento equivalente.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS
3.1. O prazo máximo previsto para execução dos
serviços será de acordo com o cronograma feito
pela licitante vencedora.
3.2. O prazo previsto para o término das obras (de
acordo com o cronograma feito, e ora já apresentado pela licitante vencedora) poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pelo
CONTRATADO, durante o seu transcurso, desde que
ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela CONTRATANTE, observado o disposto no artigo 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. O CONTRATADO deve registrar no Diário de
Obras todas as ocorrências diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em execução,
devendo a FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro.
3.3.1. A abertura do Diário de Obras deverá ser feita juntamente com a FISCALIZAÇÃO no dia de início
dos serviços.
3.3.2. Será tolerado o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diário de Obras durante a execução do objeto, podendo, a partir desse prazo, serem
aplicadas as sanções cabíveis.
3.4. O CONTRATADO deverá providenciar e entregar à FISCALIZAÇÃO, cópias do “as built” de todos os
projetos executivos, conforme estabelecido no Caderno de – Especificações Técnicas desta licitação.
3.5. O CONTRATADO deverá apresentar a ART –
Anotação de Responsabilidade Técnica dos serviços
objeto deste contrato, no prazo de até 10 (dez) dias,
contado do recebimento da Ordem de Serviço.
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA
4.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da
mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos,

ferramentas e utensílios necessários para a
perfeita execução dos serviços e demais atividades
correlatas, obriga-se a:
4.1.1. Fornecer
os
projetos
executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarão
um conjunto de documentos técnicos, gráficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados
de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas
as possíveis interferências capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou
temporário, à execução da obra, de maneira
a abrangê-la em seu todo, compreendendo a
completa caracterização e entendimento de todas
as suas especificações técnicas, para posterior
execução e implantação do objeto garantindo a
plena compreensão das informações prestadas,
bem como sua aplicação correta nos trabalhos.
4.1.1.1. A elaboração dos projetos executivos
deverá partir das soluções desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no anexo do Projeto
Básico, apresentando o detalhamento dos
elementos construtivos e especificações técnicas,
incorporando as alterações exigidas pelas mútuas
interferências entre os diversos projetos;
4.1.2. Providenciar junto ao CREA as Anotações
de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos da Lei nº 6.496, de 1977;
4.1.3. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao
projeto ou serviço técnico especializado, para que
a Administração possa utilizá-lo de acordo com o
previsto no Projeto Básico, nos termo do artigo 111
da Lei n° 8.666, de 1993;
4.1.3.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial
de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio,
a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de
todos os dados, documentos e elementos de
informação pertinentes à tecnologia de concepção,
desenvolvimento, fixação em suporte físico de
qualquer natureza e aplicação da obra;
4.1.4. Assegurar à CONTRATANTE:
4.1.4.1. O direito de propriedade intelectual
dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem
a ser realizadas, logo após o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo
à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitações;
4.1.4.2. Os direitos autorais da solução, do projeto,
de suas especificações técnicas, da documentação
produzida e congêneres, e de todos os demais
produtos gerados na execução do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
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ficando proibida a sua utilização sem que exista
autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena
de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais
cabíveis.
4.1.5. Promover a organização técnica e
administrativa dos serviços, de modo a conduzilos eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificações que integram o
Contrato, no prazo determinado.
4.1.6. Conduzir os trabalhos com estrita observância
às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo
o local dos serviços sempre limpo e nas melhores
condições de segurança, higiene e disciplina.
4.1.7. Atentar, em relação ao material, para todas
as disposições e especificações constantes no
Projeto Básico.
4.1.8. Submeter previamente, por escrito, à
CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às
especificações do memorial descritivo.
4.1.9. Elaborar o Diário de Obra, incluindo
diariamente,
pelo
Engenheiro
preposto
responsável, as informações sobre o andamento
da obra, tais como, número de funcionários, de
equipamentos, condições de trabalho, condições
meteorológicas, serviços executados, registro de
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como
os comunicados à Fiscalização e situação da obra
em relação ao cronograma previsto.
4.1.10. Refazer, às suas expensas, os trabalhos
executados em desacordo com o estabelecido neste
instrumento e as especificações constantes no
projeto básico e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissão do Termo de
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se
constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.
4.1.11. Observar as diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção civil estabelecidos na Resolução nº 307,
de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente – CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°
e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
a. O gerenciamento dos resíduos originários da
contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil apresentado ao órgão competente,
conforme o caso;
b. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução
CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
deverá providenciar a destinação ambientalmente
adequada dos resíduos da construção civil
originários da contratação, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:
b.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis
como agregados): deverão ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados
a áreas de aterro de resíduos da construção civil,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização
ou reciclagem futura;
b.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras
destinações): deverão ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a áreas de armazenamento
temporário, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilização ou reciclagem futura;
b.3. Resíduos Classe C (para os quais não
foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a
sua
reciclagem/recuperação):
deverão
ser

armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas específicas;
b.4. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados
ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas específicas.
c. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá
dispor os resíduos originários da contratação
aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota
fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e
áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não
licenciadas;
d. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento
do Programa Municipal de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil,
conforme o caso, a contratada comprovará, sob
pena de multa, que todos os resíduos removidos
estão acompanhados de Controle de Transporte
de Resíduos, em conformidade com as normas da
Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.
4.1.12. Observar as seguintes diretrizes de caráter
ambiental:
a. Qualquer instalação, equipamento ou processo,
situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva,
utilizado na execução contratual, deverá respeitar
os limites máximos de emissão de poluentes
admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com
o poluente e o tipo de fonte;
b. Na execução contratual, conforme o caso, a
emissão de ruídos não poderá ultrapassar os
níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR10.151 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 – Níveis de Ruído
para conforto acústico, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT, nos termos da Resolução
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;
c. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverão
ser utilizados, na execução contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relação aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formação de preços os custos correspondentes;
4.1.13. Responder por qualquer acidente de
trabalho na execução dos serviços, por uso
indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou
de força maior, por qualquer causa de destruição,
danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou
dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários
ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública
junto à obra.
4.1.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência
anormal ou acidente que se verifique no local dos
serviços.
4.1.15. Prestar todo esclarecimento ou informação
solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos serviços, bem como aos
documentos relativos à execução da reforma.
4.1.16. Paralisar,
por
determinação
da
CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou
que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens
de terceiros.
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4.1.17. Responsabilizar-se
pelos
encargos
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato.
4.1.18. Responder pelo pagamento dos salários
devidos aos empregados e encargos trabalhistas,
bem como pelos registros, seguros contra riscos de
acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes
à execução dos serviços ora contratados.
4.1.19. Arcar com todos os tributos incidentes sobre
este Contrato, bem como sobre a sua atividade,
devendo efetuar os respectivos pagamentos na
forma e nos prazos determinados por lei.
4.1.20. Adotar as providências e precauções
necessárias, inclusive consulta nos respectivos
órgãos, se necessário for, a fim de que não venham
a ser danificadas as redes hidros sanitárias, elétricas
e telefônicas.
4.1.21. Promover a guarda, manutenção e
vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessário à execução dos serviços, durante a
vigência da obra.
4.1.22. Manter
seu
pessoal
devidamente
identificado através de crachás, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de
Proteção Individual - EPI’s;
4.1.23. Manter sediado junto à Administração,
durante os turnos de trabalho, preposto capaz de
tomar decisões compatíveis com os compromissos
assumidos;
4.1.24. Cumprir, além dos postulados legais
vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal,
as normas de segurança da Administração;
4.1.25. Instruir os seus empregados, quanto à
prevenção de incêndios nas áreas da Administração;
4.1.26. Prestar os serviços dentro dos parâmetros
e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensílios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observância às recomendações aceitas pela
boa técnica, normas e legislação;
4.1.27. Realizar, conforme o caso, por meio
de laboratórios previamente aprovados pela
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios,
exames e provas necessárias ao controle de
qualidade dos materiais, serviços e equipamentos
a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto no Projeto Básico;
4.1.28. Regularizar, quando notificada pela
CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na
execução dos serviços fora das suas especificações;
4.1.29. Responder por qualquer prejuízo ou
danos causados diretamente à Administração ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, procedendo imediatamente
aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo
o ônus decorrente;
4.1.30. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer
fatos ou circunstâncias detectadas por seus
empregados quando da execução dos serviços, que
prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade
dos serviços ou comprometer à integridade do
patrimônio público;
4.1.31. Providenciar, conforme o caso, as ligações
definitivas das utilidades previstas no projeto (água,
esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem
como agendar, junto aos órgãos federais, estaduais
e municipais e concessionárias de serviços públicos,
vistorias com vistas à obtenção de licenças e
regularização dos serviços e obras concluídos
(Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);
4.1.32. Não transferir a terceiros, por qualquer
forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
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assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Projeto Básico ou neste
contrato;
4.1.33. Não permitir a utilização de qualquer
trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilização do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;
4.1.34. Manter, durante o período de vigência do
contrato, todas as condições que ensejaram a sua
habilitação e qualificação no certame licitatório;
4.1.35. Fornecer mensalmente, ou sempre que
solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes
do cumprimento das obrigações previdenciárias, do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,
e do pagamento dos salários e benefícios dos
empregados utilizados na execução dos serviços.
5. CLÁUSULA QUINTA – DA DISCRIMINAÇÃO DO
SERVIÇO
5.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto Básico e seus anexos que faz parte integrante do edital.
5.2. A prestação dos serviços deverá seguir rigorosamente as especificações técnicas, sob pena, no
caso de descumprimento, dos produtos e serviços
não serem medidos, para efeito de pagamento.
5.3. Os serviços serão solicitados pela Secretaria
requisitante através de Boletins (Autorização de
Serviços) a serem executados, contendo as devidas
instruções sobre os tipos de serviços com as respectivas quantidades e especificações.
5.4. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários
nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Básico e de acordo com os termos
da proposta, promovendo, quando requerido, sua
substituição.
6. CLÁUSULA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO
6.16.É permitida a subcontratação parcial, nos
termos do Projeto Básico, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor total do contrato, para
os seguintes serviços:
6.2. A subcontratação depende de autorização
prévia por parte do Contratante, ao qual cabe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificação técnica necessários para a execução
dos serviços, bem como verificar os demais
requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis,
dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.
6.3. Em qualquer hipótese de subcontratação,
permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execução contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação
das atividades da subcontratada, bem como
responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigações contratuais.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
7.2. Cumprir fielmente as disposições do Contrato;
7.2.1. Exercer a fiscalização dos serviços por
servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n° 8.666/93;
7.2.2. Responsabilizar-se pela comunicação, em
tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em

interrupção na execução do Contrato;
7.2.3. Efetuar o pagamento nas condições e preços
pactuados no Contrato;
7.2.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas
na execução do serviço para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessárias;
7.2.5. Fornecer por escrito as informações
necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do contrato;
7.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações
assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
7.3.1. Zelar pelo cumprimento das obrigações da
CONTRATADA relativas à observância das normas
ambientais vigentes;
7.3.2. Proporcionar todas as condições para que
a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços
de acordo com as determinações do Contrato, do
Edital, especialmente do Projeto Básico e seus
anexos;
7.3.3. Zelar para que durante toda a vigência do
contrato sejam mantidas, em compatibilidade com
as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.
8. CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DO CONTRATO
8.1. Para execução do objeto do presente instrumento, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o
Valor Global de R$ 82.082,66 (oitenta e dois mil
oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos).
8.1.1. Os serviços serão pagos conforme as
medições realizadas, conforme Proposta de Preços
anexa ao processo administrativo.
8.2. 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.
9. CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA
9.1. Ficará a critério da Administração a exigência
de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, como garantia de execução, a qual será liberada
após o Recebimento Definitivo, salvo se houver motivo justificado para a sua retenção.
9.2. A garantia poderá ser prestada nas seguintes
modalidades:
a. Caução em dinheiro;
b. Seguro-garantia; ou
c. Fiança bancária.
9.2.1. Não será aceita a prestação de garantia
que não cubra todos os riscos ou prejuízos
eventualmente decorrentes da execução do
contrato, tais como a responsabilidade por multas e
obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais.
9.3. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado no Banco do Brasil, mediante depósito identificado a crédito da Contratante - conta
corrente nº 28652-4 agência 0214-3 - BANCO DO
BRASIL.
9.4. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do contrato.
9.5. No caso de garantia na modalidade de fiança
bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
9.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou
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prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser
readequada ou renovada nas mesmas condições.
9.7. Se o valor da garantia for utilizado, total
ou parcialmente, pela CONTRATANTE, para
compensação de prejuízo causado no decorrer da
execução contratual por conduta da CONTRATADA,
esta deverá proceder à respectiva reposição no
prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da data em
que tiver sido notificada.
9.8. Após a execução do contrato, constatado o
regular cumprimento de todas as obrigações a
cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada
será liberada ou restituída e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente, deduzidos eventuais
valores devidos à CONTRATANTE.
10. CLÁUSULA DECIMA – DA VIGÊNCIA
1.1. O prazo de vigência do Contrato será de até
31 de dezembro de 2020, iniciando-se a partir da
data da assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município.
1.1.1. O prazo previsto no item anterior
(elaborado pelo licitante vencedor) poderá ser
excepcionalmente prorrogado, quando solicitado
pelo CONTRATADO, durante o seu transcurso,
desde que ocorra motivo justificado, devidamente
comprovado e aceito pela CONTRATANTE,
observado o disposto no artigo 57 da Lei nº
8.666/1993.
11. CLÁUSULA
PAGAMENTO

DÉCIMA

PRIMEIRA

–

DO

11.1. O pagamento será efetuado por medições
(mensais) dos serviços efetivamente executados,
Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta)
dias após a execução dos serviços.
11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas
cujos valores não ultrapassem o montante de R$
8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada
dos demais documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações da CONTRATADA, nos
termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
11.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela
CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:
1.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no orçamento, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços
executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
11.2.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente
concluída quando os serviços previstos para aquela
etapa estiverem executados em sua totalidade.
1.1.1.2. No caso de etapas não concluídas, sem
prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo
a Contratada regularizar o cronograma na etapa
subsequente.
1.1.1.3.
A aprovação da medição prévia
apresentada pela CONTRATADA não a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem
implica aceitação definitiva dos serviços executados.
1.1.1.
Após a aprovação, a CONTRATADA
emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição
definitiva aprovada, acompanhada da planilha
de medição de serviços e de memória de cálculo
detalhada.
1.2. O pagamento somente será efetuado após
o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
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Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA,
acompanhada dos demais documentos exigidos
neste Edital.
1.2.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica
condicionado à verificação da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA
com os serviços efetivamente executados, bem
como às seguintes comprovações, que deverão
obrigatoriamente acompanhá-la:
a. Do pagamento da remuneração e das
contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Previdência Social), correspondentes
ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida,
quanto aos empregados diretamente vinculados à
execução contratual, nominalmente identificados;
b. Da regularidade fiscal, constatada mediante
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no artigo 29 da Lei n°
8.666, de 1993; e
c. Do cumprimento das obrigações trabalhistas,
correspondentes à última nota fiscal ou fatura que
tenha sido paga pela Administração.
1.3. Havendo erro na apresentação de qualquer
dos documentos exigidos nos subitens anteriores
ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciarse-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a
CONTRATANTE.
1.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta online, se necessário, aos sítios oficiais,
para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser
impresso, autenticado e juntado ao processo de
pagamento.
1.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável,
nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11
de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, alterado pela Instrução Normativa n°
1244/2012, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n°
8.212, de 1991.
1.5.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o
disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e
legislação municipal.
1.5.2.
A Contratada regularmente optante
pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12
da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições
abrangidos pelo referido regime, em relação às suas
receitas próprias, desde que, a cada pagamento,
apresente a declaração de que trata o artigo 6° da
Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, alterado pela Instrução Normativa n°
1244/2012.
1.6. O pagamento será efetuado por meio de
Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento
bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro
meio previsto na legislação vigente.
1.7. Será considerado como data do pagamento o
dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
1.8. A CONTRATANTE não se responsabilizará
por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido
acordada no contrato.
1.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido
de alguma forma para tanto, o valor devido deverá

ser acrescido de encargos moratórios proporcionais
aos dias de atraso, apurados desde a data limite
prevista para o pagamento até a data do efetivo
pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao
valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
I=

(6 / 100)

365
N = Número de dias entre a data limite prevista para
o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso.
11.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO
RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 Quando as obras e/ou serviços contratados
forem concluídos, caberá à CONTRATADA
apresentar comunicação escrita informando o fato
à fiscalização da CONTRATANTE, a qual competirá,
no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos
serviços executados, para fins de recebimento
provisório.
1.1.1. O recebimento provisório também ficará
sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
1.1.
A CONTRATANTE realizará inspeção
minuciosa de todos os serviços e obras executadas,
por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados
pela obra, com a finalidade de verificar a
adequação dos serviços e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisões finais que se fizerem
necessários.
1.1.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de
Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização,
relatando as eventuais pendências verificadas.
1.1.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados,
cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas
todas as eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisório.
1.2.
O Termo de Recebimento Definitivo das
obras e/ou serviços contratados será lavrado em
até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de
Recebimento Provisório, por servidor ou comissão
designada pela autoridade competente, desde
que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigências da fiscalização quanto às pendências
observadas, e somente após solucionadas todas
as reclamações porventura feitas quanto à falta
de pagamento a operários ou fornecedores de
materiais e prestadores de serviços empregados na
execução do contrato.
1.2.1.
Na hipótese de a verificação a que
se refere o parágrafo anterior não ser procedida
tempestivamente, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo, desde que o fato seja
comunicado à CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias
anteriores à exaustão do prazo.
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1.2.2.
O
recebimento
definitivo
do
objeto licitado não exime a CONTRATADA, em
qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por
força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406,
de 2002).
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS PREÇOS
13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
14.1. A despesa decorrente da contratação correrá
por conta da seguinte Dotação Orçamentária:
A. Unidade Orçamentária:

005 – SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS

B. Fonte de Recursos:

0.0.100.10000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

C. Programa e Trabalho:

0011 – MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

D. Proj./Ativ./Denominação:

3008 – CONSTRUÇÃO DE CACIMBÃO AQUISIÇÃO DE BOMBA
IMPL REDE HIDRÁULICA

E. Elemento de Despesa:

0208 - 44905100000 – OBRAS E
INSTALAÇÕES
0209 - 44905200000 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO
15.1. A execução dos serviços ora contratados será
objeto de acompanhamento, controle, fiscalização
e avaliação por representante da CONTRATANTE,
para este fim especialmente designado, com as
atribuições específicas determinadas na Lei n°
8.666, de 1993, conforme detalhado no Projeto
Básico.
1.1.1.
O representante da CONTRATANTE
deverá ser profissional habilitado e com
a experiência técnica necessária para o
acompanhamento e controle da execução da obra.
1.1.
O acompanhamento, o controle, a
fiscalização e avaliação de que trata este item não
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e
nem confere à CONTRATANTE responsabilidade
solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades ou danos na execução dos serviços
contratados.
1.2.
A CONTRATANTE se reserva o direito
de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora
contratados, prestados em desacordo com o
presente Edital e seus Anexos e com o contrato.
1.3.
As determinações e as solicitações
formuladas pelo representante da CONTRATANTE
encarregado da fiscalização do contrato deverão
ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito.
15.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS
ALTERAÇÕES DO CONTRATO
15.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666,
de 1993, a Contratada ficará 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.
15.1.1. As supressões resultantes de acordo
celebrado entre os contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).
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15.1.2. O conjunto de acréscimos e o conjunto
de supressões serão calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensação entre eles, os limites de alteração
acima estabelecidos.
15.2. A diferença percentual entre o valor global
do contrato e o obtido a partir dos custos unitários
do sistema de referência utilizado na elaboração
do orçamento-base da licitação não poderá ser
reduzida, em favor da Contratada, em decorrência
de aditamentos que modifiquem a planilha
orçamentária (artigo 125, § 5°, I, da Lei n° 12.465,
de 2011).
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS INFRAÇÕES
E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. O atraso injustificado na execução do contrato
sujeitará a CONTRATADA, após regular processo
administrativo, à penalidade de:
a. Multa moratória de até 1,0 % (um por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da
contratação, até o limite de 15 (quinze) dias.
1.1.1.
A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.
1.1.
A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres
elencados no Edital e no contrato, sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, sem prejuízo
da responsabilidade civil e criminal, às penalidades
de:
a. Advertência por faltas leves, assim entendidas
como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b. Multa compensatória de até 5,0 % (cinco por
cento) sobre o valor total da contratação;
c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar
com o a PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ (RN)
pelo prazo
d. de até dois anos;
d.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de
licitar e impedimento de contratar com qualquer
órgão ou entidade da Administração Pública, seja
na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou
municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/
CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU
e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª
Câmara do TCU.
e. 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, que
será concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da penalidade de suspensão do
subitem anterior.
1.1.1.
A recusa injustificada da Adjudicatária
em assinar o Contrato, após devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, equivale à inexecução total do
contrato, sujeitando-a às penalidades acima
estabelecidas.
1.1.2.
A aplicação de qualquer penalidade não
exclui a aplicação da multa.
1.2.
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:
1.2.1.
Tenham sofrido condenações definitivas

por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;
1.2.2.
Tenham praticado atos ilícitos visando a
frustrar os objetivos da licitação;
1.2.3.
Demonstrem não possuir idoneidade
para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
1.3.
A aplicação de qualquer das penalidades
previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa
observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784,
de 1999.
1.4.
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.
1.5.
As multas devidas e/ou prejuízos
causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do
Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do
Município e cobrados judicialmente.
1.5.1.
Caso a CONTRATANTE determine, a
multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
1.6.
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo
de outras medidas cabíveis.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS MEDIDAS
ACAUTELADORAS
18.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999,
a Administração Pública poderá motivadamente
adotar providências acauteladoras, inclusive
retendo o pagamento, como forma de prevenir
a ocorrência de dano de difícil ou impossível
reparação.
19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA RESCISÃO
CONTRATUAL
19.1. São motivos para a rescisão do presente
Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de
1993:
I. o não cumprimento de cláusulas contratuais,
especificações, projetos ou prazos;
II. O cumprimento irregular de cláusulas
contratuais, especificações, projetos e prazos;
III. A lentidão do seu cumprimento, levando a
Administração a comprovar a impossibilidade da
conclusão do serviço, nos prazos estipulados;
IV. O atraso injustificado no início do serviço;
V. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia
comunicação à Administração;
VI. A subcontratação total ou parcial do seu objeto,
a associação da CONTRATADA com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como
a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no
Contrato;
VII. O desatendimento às determinações regulares
da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus
superiores;
VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua
execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da
Lei nº 8.666, de 1993;
IX. A decretação de falência, ou a instauração de
insolvência civil;
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X. A dissolução da sociedade, ou falecimento da
CONTRATADA;
XI. A alteração social ou a modificação da finalidade
ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a
execução do Contrato;
XII. Razões de interesse público, de alta relevância
e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administrativa a
que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas
no processo administrativo a que se refere o
Contrato;
XIII. A supressão, por parte da Administração, de
serviços, acarretando modificação do valor inicial
do Contrato além do limite permitido no § 1º do art.
65 da Lei nº 8.666, de 1993;
XIV. A suspensão de sua execução, por ordem
escrita da Administração, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna,
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatório de indenização
pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações, mobilizações e outras previstas,
assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o direito
de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas, até que seja normalizada a
situação;
XV. O atraso superior a 90 (noventa) dias
dos pagamentos devidos pela Administração,
decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas
destes, já recebidos ou executados, salvo em caso
de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, assegurada à CONTRATADA o
direito de optar pela suspensão de cumprimento
de suas obrigações, até que seja normalizada a
situação;
XVI. A não liberação, por parte da Administração,
do objeto para execução do serviço, nos prazos
contratuais;
XVII. A ocorrência de caso fortuito ou de força
maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do Contrato;
XVIII. O descumprimento do disposto no inciso V do
art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis.
19.2. Os casos da rescisão contratual serão
formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
1.1.1.
A rescisão deste Contrato poderá ser:
1.1.2.
Determinada por ato unilateral e escrito
da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII desta cláusula;
1.1.3.
Amigável, por acordo entre as partes,
reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniência para a Administração;
1.1.4.
Judicial, nos termos da legislação.
1.2.
A rescisão administrativa ou amigável
deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
1.3.
Quando a rescisão ocorrer com base nos
incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa
da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:
1.3.1.
Devolução da garantia;
1.3.2.
Pagamentos devidos pela execução do
Contrato até a data da rescisão.
1.4.
A rescisão por descumprimento das
cláusulas contratuais acarretará a execução
da garantia contratual, para ressarcimento
da CONTRATANTE, e dos valores das multas e
indenizações a ela devidos, bem como a retenção
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dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite
dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das
sanções previstas neste instrumento.
1.5.
O termo de rescisão deverá indicar,
conforme o caso:
19.6.1 Balanço dos eventos contratuais já
cumpridos ou parcialmente cumpridos;
1.5.1.
Relação dos pagamentos já efetuados e
ainda devidos;
1.5.2.
Indenizações e multas.

independentemente de suas transcrições.

19.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS CASOS
OMISSOS

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

20.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas
nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela
CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, na
Lei Complementar nº 123, de 2006, na Instrução
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2003,
e na Lei nº 8.666, de 1993, bem como nos demais
regulamentos e normas administrativas federais,
que fazem parte integrante deste Contrato,

1.1.
Fica eleito o foro da Comarca de Assú,
Estado do Rio Grande do Norte, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir quaisquer questões oriundas do presente
Contrato.
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente Contrato em 04 (quatro)
vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na
presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Assu/RN, 17 de março de 2020.

20.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA
PUBLICAÇÃO
21.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a
publicação do extrato deste Contrato na Imprensa
Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
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PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
CONTRATANTE
RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP
CNPJ nº 08.487.196/0001-00
CONTRATADA
Evilácio Freire da Silva Bezerra
CPF nº 009.121.514-55
Representante Legal
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Nuilson Pinto Medeiros
TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:
Nome:
CPF:

PODER LEGISLATIVO
(*) ATO da MESA Nº 02/2020
Dispõe sobre o funcionamento da Câmara Municipal do Assú
.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL do
Assú, no uso de suas atribuições legais, amparada
o artigo 17 do Regimento Interno;
CONSIDERANDO a confirmação do primeiro caso
de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) no
Rio Grande do Norte e a elevação do número de
suspeitas;
CONSIDERANDO a declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
e a situação de emergência em saúde pública reconhecida pelos Poderes Executivos Estaduais e Municipais, nos Decretos, Estadual n° 29.524, de 17 de
março de 2020 e Municipal n° 015, de 18 de março
de 2020.
CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público reduzir
as possibilidades de contágio do novo Coronavírus
(COVID-19) bem como zelar pela saúde dos servidores;
RESOLVE:

Art. 1° Suspender todas as atividades legislativas e
administrativas do Poder Legislativo por 15 (quinze)
dias, a partir de 23 de março de 2020.
§ 1° Ficam excetuados da suspensão as atividades
do setor financeiro que sejam indispensáveis ao
mínimo funcionamento administrativo da Câmara
Municipal bem como os procedimentos licitatórios.
§ °2 O prazo de suspensão poderá ser
prorrogado, conforme razão superveniente, por
ato do Presidente da Casa, ad referendum da
Mesa, nos termos do art. 17,do Regimento Interno.

convocados em caráter extraordinário, quando necessário.
Art. 5° Ao fim do prazo de suspensão das atividades, ficam mantidas as recomendações e protocolos previstos no Ato da Mesa n° 01, de 17 de março
de 2020.
Art. 6° Este Ato da Mesa entre em vigor na data de
sua publicação.
PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do
Assú, 19 de março de 2020.

Art. 2° Durante a suspensão de que trata este Ato,
o Plenário poderá se reunir excepcionalmente, por
convocação do Presidente, para a deliberação de
matérias que exijam o pronunciamento urgente do
Poder Legislativo ou que possuam elevada importância para o Município e seus cidadãos.

Francisco de Assis Souto
Presidente da Câmara.
Francisco Matheus Cunha Dantas
1º Secretário

Art. 3º interrupção dos trabalhos legislativos será
compensada, se necessária, com sessões extraordinárias.
Art. 4° Os servidores e parlamentares poderão ser

PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
MARCOS ANTONIO DA SILVA
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES

Secretário de Comunicação e Ouvidoria

Rua Vereador José Bezerra de Sá,

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO ASSÚ

nº 588 – Bairro Bela Vista – Assú – RN

Prefeito Municipal

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

Delkiza Alves Cavalcante
2ª Secretária
(*Republicado por Incorreção)
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CENTRO

PLANTÃO DE FARMÁCIA MARÇO DE 2020
DIA DIA DA SEMANA

FARMÁCIA

ENDEREÇO

BAIRRO

TELEFONE OBSERVAÇÃO

01 Domingo

FARMACIA PAGUE MENOS

Av. Senador João Câmara, 994

Centro

3331-5160

02 Segunda-feira

FARMACIA DOS TRABALHADORES

Praça Pedro Velho,

Centro

3331-4348

03 Terça-feira

DROGARIA CONTINENTAL

Av. Senador João Câmara, 264

Centro

3331-2717

04 Quarta-feira

FARMÁCIA POTENGY

Praça Pedro Velho, 17

Centro

3331-2019

05 Quinta-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA

Praça do Rosário, 21

Centro

3331-2461

06 Sexta-feira

FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL
Praça do Rosário, 62

Centro

3331-1225

07 Sábado

FARMACIA SÃO RAFAEL

Av. Senador João Câmara, 425

Centro

3331-1420

08 Domingo

FARMACIA PAGUE MENOS

Av. Senador João Câmara, 994

Centro

3331-5160

09 Segunda-feira

FARMACIA DOS TRABALHADORES

Praça Pedro Velho,

Centro

3331-4348

10 Terça-feira

DROGARIA CONTINENTAL

Av. Senador João Câmara, 264

Centro

3331-2717

11 Quarta-feira

FARMÁCIA POTENGY

Praça Pedro Velho, 17

Centro

3331-2019

12 Quinta-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA

Praça do Rosário, 21

Centro

3331-2461

13 Sexta-feira

FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL
Praça do Rosário, 62

Centro

3331-1225

14 Sábado

FARMACIA SÃO RAFAEL

Av. Senador João Câmara, 425

Centro

3331-1420

15 Domingo

FARMACIA PAGUE MENOS

Av. Senador João Câmara, 994

Centro

3331-5160

16 Segunda-feira

FARMACIA DOS TRABALHADORES

Praça Pedro Velho,

Centro

3331-4348

17 Terça-feira

DROGARIA CONTINENTAL

Av. Senador João Câmara, 264

Centro

3331-2717

18 Quarta-feira

FARMÁCIA POTENGY

Praça Pedro Velho, 17

Centro

3331-2019

19 Quinta-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA

Praça do Rosário, 21

Centro

3331-2461

20 Sexta-feira

FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL
Praça do Rosário, 62

Centro

3331-1225

21 Sábado

FARMACIA SÃO RAFAEL

Av. Senador João Câmara, 425

Centro

3331-1420

22 Domingo

FARMACIA PAGUE MENOS

Av. Senador João Câmara, 994

Centro

3331-5160

23 Segunda-feira

FARMACIA DOS TRABALHADORES

Praça Pedro Velho,

Centro

3331-4348

24 Terça-feira

DROGARIA CONTINENTAL

Av. Senador João Câmara, 264

Centro

3331-2717

25 Quarta-feira

FARMÁCIA POTENGY

Praça Pedro Velho, 17

Centro

3331-2019

26 Quinta-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA

Praça do Rosário, 21

Centro

3331-2461

27 Sexta-feira

FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL
Praça do Rosário, 62

Centro

3331-1225

28 Sábado

FARMACIA SÃO RAFAEL

Av. Senador João Câmara, 425

Centro

3331-1420

29 Domingo

FARMACIA PAGUE MENOS

Av. Senador João Câmara, 994

Centro

3331-5160

30 Segunda-feira

FARMACIA DOS TRABALHADORES

Praça Pedro Velho,

Centro

3331-4348

31 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 MARÇO DE 2020
DIA DIA DA SEMANA

FARMÁCIA

ENDEREÇO

BAIRRO

TELEFONE

OBSERVAÇÃO

01 Domingo

DROGARIA SANTA CLARA II

Rua Ver. José Bezerra de Sá, 576

Bela Vista

3331-1232 Plantão 24 horas

02 Segunda-feira

DROGARIA GABRIEL

Rua Luiz Correia de Sá Leitão, 265

Vertentes

3331-2848

03 Terça-feira

DROGARIA SANTA CLARA II

Rua Ver. José Bezerra de Sá, 576

Bela Vista

3331-1232

04 Quarta-feira

DROGARIA TAMIRES

Rua Madre Cristina Wlarsmike,74

Frutilandia

99679-4368

05 Quinta-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA II

Rua Dr. Luis Carlos, 105

Dom Elizeu

3331-2404

06 Sexta-feira

DROGARIA EMILLY

Av. Senador João Câmara, 1312

Dom Elizeu

3331-4221

07 Sábado

FARMÁCIA FARMASSU

Rua Dr. Luis Carlos, 1387

Vertentes

3331-2539

08 Domingo

DROGARIA TAMIRES

Rua Madre Cristina Wlarsmike,74

Frutilandia

99679-4368 Plantão 24 horas

09 Segunda-feira

DROGARIA GABRIEL

Rua Luiz Correia de Sá Leitão, 265

Vertentes

3331-2848

10 Terça-feira

DROGARIA SANTA CLARA II

Rua Ver. José Bezerra de Sá, 576

Bela Vista

3331-1232

11 Quarta-feira

DROGARIA TAMIRES

Rua Madre Cristina Wlarsmike,74

Frutilandia

99679-4368

12 Quinta-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA II

Rua Dr. Luis Carlos, 105

Dom Elizeu

3331-2404

13 Sexta-feira

DROGARIA EMILLY

Av. Senador João Câmara, 1312

Dom Elizeu

3331-4221

14 Sábado

FARMÁCIA FARMASSU

Rua Dr. Luis Carlos, 1387

Vertentes

3331-2539

15 Domingo

DROGARIA SANTA CECÍLIA II

Rua Dr. Luis Carlos, 105

Dom Elizeu

3331-2404 Plantão 24 horas

16 Segunda-feira

DROGARIA GABRIEL

Rua Luiz Correia de Sá Leitão, 265

Vertentes

3331-2848

17 Terça-feira

DROGARIA SANTA CLARA II

Rua Ver. José Bezerra de Sá, 576

Bela Vista

3331-1232

18 Quarta-feira

DROGARIA TAMIRES

Rua Madre Cristina Wlarsmike,74

Frutilandia

99679-4368

19 Quinta-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA II

Rua Dr. Luis Carlos, 105

Dom Elizeu

3331-2404

20 Sexta-feira

DROGARIA EMILLY

Av. Senador João Câmara, 1312

Dom Elizeu

3331-4221

21 Sábado

FARMÁCIA FARMASSU

Rua Dr. Luis Carlos, 1387

Vertentes

3331-2539

22 Domingo

DROGARIA EMILLY

Av. Senador João Câmara, 1312

Dom Elizeu

3331-4221 Plantão 24 horas

23 Segunda-feira

DROGARIA GABRIEL

Rua Luiz Correia de Sá Leitão, 265

Vertentes

3331-2848

24 Terça-feira

DROGARIA SANTA CLARA II

Rua Ver. José Bezerra de Sá, 576

Bela Vista

3331-1232

25 Quarta-feira

DROGARIA TAMIRES

Rua Madre Cristina Wlarsmike,74

Frutilandia

99679-4368

26 Quinta-feira

DROGARIA SANTA CECÍLIA II

Rua Dr. Luis Carlos, 105

Dom Elizeu

3331-2404

27 Sexta-feira

DROGARIA EMILLY

Av. Senador João Câmara, 1312

Dom Elizeu

3331-4221

28 Sábado

FARMÁCIA FARMASSU

Rua Dr. Luis Carlos, 1387

Vertentes

3331-2539

29 Domingo

FARMÁCIA FARMASSU

Rua Dr. Luis Carlos, 1387

Vertentes

3331-2539 Plantão 24 horas

30 Segunda-feira

DROGARIA GABRIEL

Rua Luiz Correia de Sá Leitão, 265

Vertentes

3331-2848

31 Terça-feira

DROGARIA SANTA CLARA II

Rua Ver. José Bezerra de Sá, 576

Bela Vista

3331-1232

