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JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU 

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N º 009 DE 02 DE MAIO DE 2002 
 ANO XX – Nº 057º IPANGUAÇU/RN QUINTA-FEIRA, 19 DE MAIO  De 2022 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU – RIO GRANDE DO NORTE 

 

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 
VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO 

 
PODER EXECUTIVO 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO – PREFEITO 
MUNICIPAL MARA CARMELITA PESSOA LOPES E LOPES – 

VICE-PREFEITA  
 
 
 

PODER LEGISLATIVO 

 
ANTÔNIO JOSÉ DA 

COSTA BRÁULIO 
BRUNO DA COSTA 
DOEL SOARES DA 
COSTA FRANCISCO 
FONSECA FILHO 

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO 
SANTOS JOÃO BATISTA BERTOLDO 

GOMES 
JOSÉ UBIRATAN DE ALCÂNTARA 

JÚNIOR JOSIMAR LOPES MARCOS 
PAULO 

FILGUEIRA RAYRIS DE 
OLIVEIRA ALVES SILVANO 

DE SOUZA LOPES 

PODER JUDICIÁRIO 
 

ANA MARIA MARINHO DE BRITO 
Juíza - Vara Única da Comarca de 

Ipanguaçu 
 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

 
FERNANDA BEZERRA GUERREIRO 
LOBO 

Titular da Promotoria de 
Justiça de Ipanguaçu 

  ATOS DO PODER EXECUTIVO   

GABINETE DO  PREFEITO 

 

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA 

BASE LEGAL: art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93; Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – 

TCE/RN; e Decreto Municipal nº 004/2018. 

 

 VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO, Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, no uso de suas 

atribuições legais juntamente com a Secretária Municipal de Saúde e o Secretário Municipal de Finanças, vem a público 

informar, a quem possa interessar a quebra da Ordem Cronológica de Pagamento, 
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CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar a continuidade da prestação dos serviços públicos, notadamente no 

que se refere à prestação de serviços de reforma, readequação e ampliação das instalações da Unidade Básica de Saúde 

do Bairro Ilha Grande;  

 

CONSIDERANDO que mesmo durante a pandemia do novo Coronavírus a Secretaria Municipal de Saúde continua a 

desenvolver as suas atividades;  

 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo de despesa nº 108/2022, a ser efetuado se trata de despesa 

inadiável e imprescindível, pois, visa assegurar à continuidade dos serviços prestados a população ipanguaçuense, 

notadamente no que se a garantir melhorias nas estruturas de unidade de saúde para possibilitar um melhor atendimento 

a população; 

 

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e Decreto 

Municipal nº 004/2018 no tocante à ordem cronológica de pagamento; 

 

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de situação extraordinária; 

 

Fica justificada a quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de uma despesa referente a serviços de 

reforma, readequação e ampliação em UBS, notadamente da Municipal de Saúde, para o fornecedor: R C 

ENGENHARIA EIRELI, inscrito sob o CNPJ de nº 31.074.029/0001-41, referente aos empenhos de nº 121.007/2022 

e 121.008/2022, pagamento feito através de transferência bancária. 

Ipanguaçu/RN, 19 de maio de 2022. 

 

Valderedo Bertoldo do Nascimento  

Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 

 

 

Wanderly Bertoldo Nunes 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 

Joelton Ribeiro da Silva 
Secretário Municipal de Finanças 
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                                           COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 517001/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 
  

Em 17 de maio de 2022, a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, com sede à Avenida Luiz Gonzaga, 800 – 
centro - Ipanguaçu/RN, inscrita no CNPJ/MF n.º 08.085.318/0001-24, neste ato representada pelo 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO, Valderedo Bertoldo do Nascimento, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado em Ipanguaçu/RN, nos termos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014,  e subsidiariamente as 
normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações, conforme a classificação 
das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2022,  homologado em 13 de maio de 2022, 
resolve registrar o preço oferecido pela empresa, como segue: 
1.                  DO OBJETO 
1.1.             A presente Ata tem por objeto o Abertura de processo licitatório para a realização de Registro de preços 
para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção 
preventiva, corretiva e instalação de aparelhos refrigerados (ar condicionado, geladeira, freezers e bebedouros) e 
ventiladores das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN., conforme o Termo de Referência, 
anexo I do edital de Pregão Presencial nº 12/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 
2.                  DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
2.1.             O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas 
na(s) proposta(s) são as que seguem: 

Fornecedor: R. N. DA CUNHA JUNIOR 
CNPJ: 19.357.004/0001-50 Telefone:  Email:  
Endereço: AVENIDA PREFEITO WALTER DE SÁ LEITÃO, 31 , CENTRO, ASSU/RN, CEP: 59650-000 
Representante: RAIMUNDO NONATO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 056.346.854-86 

 

LOTE 1 ARES CONDICIONADOS 

Item Descrição Marca 
Unidade 
Medida 

Quant. 
Preço 

Unit.(R$) 
Vlr. 

Total(R$) 

1 0026801 - Serviço de manutenção corretiva e preventiva em ar 
condicionado tipo Split 7.000 Btus. 

 UND 20,00 70,000 1.400,00 

2 0026802 - Serviço de manutenção corretiva e preventiva em ar 
condicionado tipo Split 9.000 Btus. 

 UND 150,00 102,000 15.300,00 

3 0026803 - Serviço de manutenção corretiva e preventiva em ar 
condicionado tipo Split 12.000 Btus. 

 UND 180,00 105,000 18.900,00 

4 0026804 - Serviço de manutenção corretiva e preventiva em ar 
condicionado tipo Split 18.000 Btus. 

 UND 80,00 105,000 8.400,00 

5 0026805 - Serviço de manutenção corretiva e preventiva em ar 
condicionado tipo Split 24.000 Btus. 

 UND 60,00 108,000 6.480,00 

6 0026806 - Serviço de manutenção corretiva e preventiva em ar 
condicionado tipo Split 30.000 Btus. 

 UND 120,00 120,000 14.400,00 

7 0026807 - Serviço de manutenção corretiva e preventiva em cortina 
de ar. 

 UND 10,00 36,000 360,00 

8 0026809 - Instalação de ar- condicionado tipo Split 9.000 Btus.  UND 30,00 190,000 5.700,00 

9 0026810 - Instalação de ar condicionado tipo Split 12.000 Btus.  UND 30,00 200,000 6.000,00 

10 0026811 - Instalação de ar condicionado tipo Split 18.000 Btus.  UND 30,00 220,000 6.600,00 

11 0026812 - Instalação de ar condicionado tipo Split 24.000 Btus.  UND 20,00 230,000 4.600,00 

INTERESSE POPULAR 



 

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN 19/05/2022 EDIÇÃO 057/2022 

 

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN 19/05/2022 EDIÇÃO 057/2022 

 

 

12 0026813 - Instalação de ar condicionado tipo Split 30.000 Btus.  UND 30,00 260,000 7.800,00 

13 0026814 - Instalação de cortina de ar.  UND 10,00 70,000 700,00 

14 0026835 - Recarga de gás Tipo R410 (por equipamento)  UND 30,00 90,000 2.700,00 

15 0026836 - Recarga de gás Tipo R22 (por equipamento)  UND 30,00 78,000 2.340,00 

16 0026837 - Troca de capacitores da turbina.   UND 20,00 44,000 880,00 

17 0026838 - Troca de capacitores duplos da condensadora.   UND 30,00 48,000 1.440,00 

VALOR GLOBAL LOTE 1 ARES CONDICIONADOS 104.000,00 

 

LOTE 2 VENTILADORES 

Item Descrição Marca 
Unidade 
Medida 

Quant. 
Preço 

Unit.(R$) 
Vlr. 

Total(R$) 

18 0026815 - Serviço de manutenção corretiva e preventiva em 
ventilador de teto/parede. 

 UND 300,00 75,000 22.500,00 

19 0026816 - Instalação de ventilador teto/parede.  UND 100,00 108,000 10.800,00 

VALOR GLOBAL LOTE 2 VENTILADORES 33.300,00 

 

LOTE 3 FREEZER/GELADEIRA/REFRIFERADOR/BEBEDOURO 

Item Descrição Marca 
Unidade 
Medida 

Quant. 
Preço 

Unit.(R$) 
Vlr. 

Total(R$) 

20 0026817 - Serviço de manutenção corretiva e preventiva em 
freezer horizontal/vertical. 

 UND 150,00 186,000 27.900,00 

21 0026818 - Serviço de manutenção corretiva e preventiva em 
geladeira/refrigerador. 

 UND 150,00 186,000 27.900,00 

22 0026819 - Serviço de manutenção corretiva e preventiva em 
bebedouro. 

 UND 150,00 161,000 24.150,00 

23 0026839 - Recarga de gás R134 (por equipamento)  UND 30,00 185,000 5.550,00 

VALOR GLOBAL LOTE 3 FREEZER/GELADEIRA/REFRIFERADOR/BEBEDOURO 85.500,00 

 
3.       VALIDADE DA ATA 
3.1.             A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da data da sua 
publicação, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 
4.       REVISÃO E CANCELAMENTO 
4.1.             A Administração poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
4.2.             Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações 
junto ao(s) fornecedor(es). 
4.3.             Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, 
a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo 
mercado. 
4.4.             O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.4.1.       A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação original. 
4.5.             Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir 
o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.5.1.       Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 
e 
4.5.2.       Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
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4.6.             Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
4.7.             O registro do fornecedor será cancelado quando: 
4.7.1.       Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
4.7.2.       Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 
4.7.3.       Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; ou 
4.7.4.       Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o 
órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
4.8.             O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será formalizado por 
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
4.9.             O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
4.9.1.       Por razão de interesse público; ou 
4.9.2.       A pedido do fornecedor.  
5.       CONDIÇÕES GERAIS 
5.1.             As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as 
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se 
definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 
5.2.             É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e 
achada em ordem, vai assinada pelas partes. 
Ipanguaçu/RN,17 de maio de 2022 
 
 
 

  VALDEREDO BERTOLDO DO 
NASCIMENTO 

RAIMUNDO NONATO DA CUNHA 
JUNIOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPANGUAÇU 

R. N. DA CUNHA JUNIOR 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 517002/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 
  

Em 17 de maio de 2022, a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, com sede à Avenida Luiz Gonzaga, 800 – 
centro - Ipanguaçu/RN, inscrita no CNPJ/MF n.º 08.085.318/0001-24, neste ato representada pelo 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO, Valderedo Bertoldo do Nascimento, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado em Ipanguaçu/RN, nos termos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014,  e subsidiariamente as 
normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações, conforme a classificação 
das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16/2022,  homologado em 13 de maio de 2022, 
resolve registrar o preço oferecido pela empresa, como segue: 
1.                  DO OBJETO 
1.1.             A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN., conforme o 
Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão Presencial nº 16/2022, que é parte integrante desta Ata, assim 
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
2.                  DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
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2.1.             O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas 
na(s) proposta(s) são as que seguem: 

Fornecedor: WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 
CNPJ: 25.064.404/0001-70 Telefone: 8899098353 Email:  
Endereço: AV. JOÃO DA ESCÓSSIA, 0 , NOVA BETANIA, Mossoró/RN, CEP: 59607-330 
Representante: WILSON LEITE DUARTE JUNIOR - CPF: 489.505.724-00 

 

Item Descrição Marca 
Unidade 
Medida 

Quant. 
Preço 

Unit.(R$) 
Vlr. 

Total(R$) 

2 0028444 - Veículo tipo PASSEIO, original de fábrica, 5 lugares. 
modelo: 1.4 a 1.6, Dados técnicos: pneu sobressalente aro 14, trava 
elétrica, ar condicionado, limpador e lavador elétrico do vidro traseiro, 
painel de instrumento com conta-giros, hodometro parcial, marcador 
de nível de combustível e demais funções, transmissão manual de 5 
velocidades, trava elétrica das portas com acionamento em chave, 
vidro elétrico nas portas, banco do motorista com regulagem de altura, 
sensor de estacionamento traseiro, som automotivo rádio AM/FM, 
entrada USB, conexão bluetooth. O veículo deverá ser novo “ZERO 
QUILOMETRO ", antes do seu registro e licenciamento vendido por 
uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio 
Fabricante, nos termos da deliberação CONTRAN Nº 64/ de 30 de 
maio de 2008, e Lei Federal nº 6.729/1979 

RENAULT UND 1,00 94.900,000 94.900,00 

 
3.       VALIDADE DA ATA 
3.1.             A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da data da sua 
publicação, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 
4.       REVISÃO E CANCELAMENTO 
4.1.             A Administração poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
4.2.             Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações 
junto ao(s) fornecedor(es). 
4.3.             Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, 
a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo 
mercado. 
4.4.             O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.4.1.       A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação original. 
4.5.             Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir 
o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.5.1.       Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 
e 
4.5.2.       Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
4.6.             Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
4.7.             O registro do fornecedor será cancelado quando: 
4.7.1.       Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
4.7.2.       Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 
4.7.3.       Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; ou 



 

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN 19/05/2022 EDIÇÃO 057/2022 

 

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN 19/05/2022 EDIÇÃO 057/2022 

 

 

4.7.4.       Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o 
órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
4.8.             O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será formalizado por 
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
4.9.             O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
4.9.1.       Por razão de interesse público; ou 
4.9.2.       A pedido do fornecedor.  
5.       CONDIÇÕES GERAIS 
5.1.             As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as 
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se 
definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 
5.2.             É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e 
achada em ordem, vai assinada pelas partes. 
Ipanguaçu/RN, 17 de maio de 2022 
 
 
 
 
 
 

  VALDEREDO BERTOLDO DO 
NASCIMENTO 

WILSON LEITE DUARTE JUNIOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPANGUAÇU 

WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS 
LTDA 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 518002/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 
  

Em 18 de maio de 2022, a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, com sede à Avenida Luiz Gonzaga, 800 – 
centro - Ipanguaçu/RN, inscrita no CNPJ/MF n.º 08.085.318/0001-24, neste ato representada pelo 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO, Valderedo Bertoldo do Nascimento, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado em Ipanguaçu/RN, nos termos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014,  e subsidiariamente as 
normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações, conforme a classificação 
das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO N.º 17/2022,  homologado em 16 de maio de 2022, 
resolve registrar o preço oferecido pela empresa, como segue: 
1.                  DO OBJETO 
1.1.             A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA AS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
IPANGUAÇU/RN., conforme o Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão Presencial nº 17/2022, que é parte 
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
2.                  DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
2.1.             O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas 
na(s) proposta(s) são as que seguem: 

Fornecedor: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS 
CNPJ: 03.829.590/0001-58 Telefone: 4834333555 Email:  
Endereço: RUA INACIO SOARES, 316, 0 , BOSQUE DO PIRANHAS, São Bento/PB, CEP: 58865-000 
Representante: ADSON FABRIZIO OLIVEIRA DANTAS - CPF: 016.795.444-03 
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Item Descrição Marca 
Unidade 
Medida 

Quant. 
Preço 

Unit.(R$) 
Vlr. 

Total(R$) 

1 0028545 - Ar Condicionador, split hi-wall - 30.000 btus – frio – 
220v, com controle remoto, funções sleep/timer, serpentina de 
cobre, baixo nível de ruidos, turbo, reinicio automático, cor branca 
– selo procel A. Garantia 12 meses 

AGRATTO - 
CCS30F 

UND 30,00 4.297,000 128.910,00 

3.       VALIDADE DA ATA 
3.1.             A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da data da sua 
publicação, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 
4.       REVISÃO E CANCELAMENTO 
4.1.             A Administração poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
4.2.             Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações 
junto ao(s) fornecedor(es). 
4.3.             Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, 
a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo 
mercado. 
4.4.             O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.4.1.       A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação original. 
4.5.             Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir 
o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.5.1.       Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 
e 
4.5.2.       Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
4.6.             Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
4.7.             O registro do fornecedor será cancelado quando: 
4.7.1.       Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
4.7.2.       Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 
4.7.3.       Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; ou 
4.7.4.       Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o 
órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
4.8.             O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será formalizado por 
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
4.9.             O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
4.9.1.       Por razão de interesse público; ou 
4.9.2.       A pedido do fornecedor.  
5.       CONDIÇÕES GERAIS 
5.1.             As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as 
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se 
definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 
5.2.             É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e 
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achada em ordem, vai assinada pelas partes. 
Ipanguaçu/RN, 18 de maio de 2022 
 
 
 

  VALDEREDO BERTOLDO DO 
NASCIMENTO 

ADSON FABRIZIO OLIVEIRA DANTAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPANGUAÇU 

NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA 
DANTAS - ME 

 

 

 

ATO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2022 

 
O Prefeito Municipal de Ipanguaçu, no uso de suas atribuições legais, RATIFICA, ADJUDICA 

E HOMOLOGA o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 015/2022, acolhendo o parecer jurídico, para 

que surta os efeitos jurídicos e legais, para capacitação de servidores(inscrições constantes nos autos) no 

curso: GESTÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS POR MEIO DO SISTEMA E DO FUNDO NACIONAL DE 

SAÚDE (NATAL - RN), através da empresa RN SERVIÇOS, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, 

ASSESSORIA, E COMÉRCIO EIRELLI  - CNPJ: 26.791.857/0001-60, no valor total de R$ 2.400,00 (dois 

mil e quatrocentos reais) para o quantitativo de 02(dois) servidores para o objeto, tudo em conformidade 

com os documentos que instruem este Processo. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se 
 
 
Ipanguaçu/RN, 19 de maio de 2022 

 

 

 

 

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 
NASCIMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPANGUAÇU 

 

 

  LEIS E DECRETOS  

  PODER LEGISLATIVO  
(Sem matérias nesta edição) 

  COMARCA DE IPANGUAÇU  
(Sem matérias nesta edição) 
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 

ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES ENDEREÇO 
DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE 

IPANGUAÇU AVENIDA LUIZ GONZAGA, Nº 800 - 
CENTRO. 

IPANGUAÇU/RN CEP – 59508-000 
TELEFAX: (84) 3335-2540 

 

 

ESPAÇO 
EM 

BRANCO 
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