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CONTRATO Nº 133/2021
Processo nº 04410039.001145/2021-15
  
Unidade Gestora: FUERN

  

CONTRATO N° 133/2021
– SEI/FUERN. AQUISIÇÃO
DE VEÍCULO TIPO MICRO-
ÔNIBUS COM
ACESSIBILIDADE (23 LUGARES)
PARA FROTA DA FUERN, QUE
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, A FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE –
FUERN E, DO OUTRO, A
EMPRESA MASCARELLO
CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA.

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
– FUERN, Instituição de Ensino Superior incorporada à Administração Pública
do Estado do Rio Grande do Norte por via da Lei Estadual n.º 5.546, de 08 de janeiro
de 1987, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.258.295/0001-02, e com sede a BR 110,
Km 46, s/n, bairro Costa e Silva, 59.600-970, Mossoró-RN, neste ato, representada
por sua Presidente em Exercício, Profª. Drª. Fátima Raquel Rosado Morais,
brasileira, divorciada, professora universitária, residente e domiciliada na Rua Frei
Miguelinho, nº 1137, Apto. 103, Módulo II, Bloco B, Cond. Residencial Manoel
Negreiros, Bairro Doze Anos, Mossoró-RN, CEP: 59.603-350, inscrita no CPF sob o
nº 792.607.484-53, portadora da cédula de identidade nº 1.252.452 SSP/RN
doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e a empresa  MASCARELLO
CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA , com sede na Avenida Aracy Tanaka Biazetto, n°
16.450, Distrito Industrial Luiz Benjamin Crespi, inscrita no CNPJ sob o n°
05.440.065/0001-71, email: comercial.renato@mascarello.com.br, neste ato
representada pelo Sr. Renato Ianelli, portador da Carteira de Identidade n°
44.172.482-6 SSP-SP e CPF n° 229188288-07, doravante denominada apenas de
CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO, tendo
em vista o que consta no Processo Administrativo n° 04410039.001145/2021-15 –
SEI/FUERN (Adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/2021), em observância às
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante cláusulas e condições
que seguem:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Aquisição de veículo tipo
micro-ônibus com acessibilidade (23 lugares) para frota FUERN, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Discriminação do objeto:
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ITEM QUANT. UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

1 1 UND

Veículo tipo micro ônibus com acessibilidade,
marca MASCARELLO, modelo GRAN Micro S2,
de acordo com as características construtivas

mínimas indicadas no Pregão Eletrônico n°
9/2021 - 037FMAS.

R$
288.000,00

R$
288.000,00

VALOR
TOTAL:

R$
288.000,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 288.000,00 (duzentos
e oitenta e oito mil reais).
2.2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante
da proposta apresentada pela CONTRATADA  e na Cláusula Primeira deste
instrumento são meramente estimativos, não acarretando à Administração do
CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO AMPARO LEGAL
3.1. A lavratura do presente Contrato decorre da Adesão à Ata de Registro de
Preços nº 01/2021 - FUERN (Adesão à Ata n° 2021144 - Prefeitura Municipal de
Rondon do Pará - Pregão Eletrônico nº 9/2021-037 FMAS), realizado com
fundamento na Lei nº 8.666/93 e nas demais normas vigentes.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em
dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da FUERN, para o exercício de
2021, na classificação abaixo:
 
Unidade
Gestora 182021 – Fundação Universidade do Estado do RN – FUERN

Subação(ões) 157301 - Renovação e Ampliação da Frota de Veículos da FUERN             
                               

Fonte(s) 0.1.00 – Recursos Ordinários
Natureza(s) 4.4.90.52 – Equipamentos e materiais permanentes
Valor R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais).
5. CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO, CONDIÇÕES DO
RECEBIMENTO DO PRODUTO E FISCALIZAÇÃO
5.1. Os produtos/serviços deverão ser entregues no prazo máximo de até 60
(sessenta) dias, após recebimento da Ordem de Compra/Requisição autorizada pelo
responsável do órgão/setor requisitante.

5.1.1. Dentro do prazo estipulado a Contratada deverá entregar o veículo
na sede da Contratante.
5.1.2. A entrega técnica deverá acontecer no momento da entrega do
veículo à contratante.
5.1.3. O Prazo de entrega poderá ser estendido por igual período, desde
que a contratada o solicite e justifique os motivos.
5.1.4. O deferimento ou indeferimento do pedido ficará a cargo do gestor
do contrato.

5.2. Não será aceito produtos/serviços entregue em desacordo com a Ordem
de Compra.

5.2.1. O fornecedor deverá apresentar 01 nota fiscal para cada Ordem de
Compra recebida, esclarecendo-se que não serão aceitas rasuras ou
informações incorretas quanto ao histórico da mesma e dados do comprador, se
comprometendo em caso de erro, trocar a referida Nota Fiscal num prazo de 24
horas.

5.3. Caberá ao fiscal do contrato acompanhar e fiscalizar a entrega dos
produtos/serviços e para atuar de acordo com o Art. 67, § 1º da Lei nº 8.666/93.
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5.4. Além do acompanhamento e da fiscalização do fornecimento dos
produtos/serviços, o Fiscal do contrato, poderá, ainda sustar qualquer fornecimento
que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa
medida se tornar necessária.

5.4.1. Caberá ao fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com o fornecimento dos materiais mencionados,
determinando o que for necessário para regularização das faltas ou defeitos
observados.
5.4.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
servidor designado deverão ser solicitadas ao Ordenador de Despesas da
Unidade Gestora, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes,
5.4.3. Certificar as faturas correspondentes e encaminhá-las ao Órgão
Financeiro da CONTRATANTE após constatar o fiel cumprimento das condições
ajustadas.
5.4.4. Exigir da CONTRATADA o cumprimento rigoroso das obrigações
assumidas.

5.5. A Atestação das notas fiscais/faturas que comprovam o fornecimento
dos produtos/serviços, caberá ao Fiscal do contrato, e só após o recebimento
definitivo dos produtos/serviços deverá ser aceita e recebida a Nota Fiscal.
6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
6.1. O prazo de vigência da contratação será até o dia 31 de dezembro de
2021, contados da data da publicação do contrato no Diário Oficial do Estado do Rio
Grande do Norte e não poderá ser prorrogado na forma do art. 57, § 1°, da Lei n°
8.666/93.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
7.1. Caberá ao CONTRATANTE:

7.1.1. permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências
do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;
7.1.2. impedir que terceiros forneçam os produtos/serviços objeto deste
Contrato;
7.1.3. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
7.1.4. devolver os produtos que não apresentarem condições de serem
utilizados;
7.1.5. solicitar a troca dos materiais mediante comunicação a ser feita pelo
fiscal do contrato;
7.1.6. solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida
pelo Setor de Almoxarifado, o fornecimento dos materiais objeto deste Contrato;
7.1.7. comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento
dos materiais e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

8. CLÁUSULA OITAVA -  DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
8.1. Caberá à licitante vencedora, além dos encargos previstos nos Anexos
do Edital:

8.1.1. ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as
despesas decorrentes do fornecimento dos materiais objeto deste contrato, tais
como:
a) salários;
b) seguros de acidente;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

8.2. manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da
CONTRATANTE, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
8.3. manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho,
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devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado
inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;
8.4. responder pelos danos causados diretamente à Administração da
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;
8.5. responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos
bens de propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por
seus empregados durante a execução do contrato;
8.6. comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário.
9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E
FISCAIS
9.1. À CONTRATADA caberá, ainda:

9.1.1. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não
manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
9.1.2. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho,
quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando
do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em
dependência do CONTRATANTE;
9.1.3. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou
penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada
por prevenção, conexão ou continência; e
9.1.4. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e
comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

9.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos
estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento
à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato,
razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de
solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.
9.3. Cumprir com todas as obrigações contratuais de forma que o pactuado
seja realizado com esmero e perfeição.
9.4. Fornecer os produtos/serviços de acordo com a Ordem de
Compra/Requisição emitida pelo órgão/setor responsável.
9.5. Comunicar à Contratante, por escrito, as eventuais ocorrências que
possam prejudicar o fornecimento contratado, fixando prazo para sua regularização.
9.6. A Contratada deverá garantir o fornecimento, não deixando faltar em
seus estoques, os itens licitados.
9.7. Manter todas as certidões fiscais e licenças necessárias para o exercício
da atividade em vigência, durante a execução do contrato.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
10.1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

10.1.1. expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao
quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;
10.1.2. expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste
Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do
CONTRATANTE; e
10.1.3. vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento
do(s) produtos/serviços objeto deste Contrato.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DESPESA E DO PAGAMENTO
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11.1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a
cargo da dotação orçamentária (Cláusula Quarta).
11.2. A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento
da despesa, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da
obrigação.

11.2.1. O pagamento será creditado em favor da Contratada, através de
ordem bancária e/ou cheque nominal, contra qualquer banco indicado na
proposta ou informado juntamente com a Nota Fiscal, devendo ficar explicitado o
nome do banco, número da agência e o número da conta corrente em que
deverá ser efetuado o crédito.

11.3. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar
acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com o FGTS,
Trabalhista, a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
CONTRATADO.
11.4. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato
da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de
consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
11.5. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos
termos desta Ata.
11.6. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à
alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

11.6.1. A licitante vencedora fica obrigada a emitir Nota Fiscal com elemento
de despesa.
11.6.2. Na Nota Fiscal deverá conter o Número do Pregão e do Contrato,
condição exigida para emissão do Empenho.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO, DO AUMENTO
OU SUPRESSÃO
12.1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art.
65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da FUERN com a apresentação das
devidas justificativas adequadas a esta Adesão.
12.2. No interesse da FUERN, o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme
disposto no Artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

12.2.1. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários;
12.2.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite
estabelecido nesta condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre
as partes.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES
13.1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento
dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

13.1.1. advertência;
13.1.2. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no
caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
contado da comunicação oficial;
13.1.3. multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por
ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste
Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização
de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste
Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicação oficial;
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13.1.4. multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por
ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste
Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de
Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste
Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicação oficial;
13.1.5. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração da Unidade Gestora, por até 2 (dois) anos.

13.2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a
CONTRATADA que:

13.2.1. ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
13.2.2. não mantiver a proposta, injustificadamente;
13.2.3. comportar-se de modo inidôneo;
13.2.4. fizer declaração falsa;
13.2.5. cometer fraude fiscal;
13.2.6. falhar ou fraudar na execução do Contrato;
13.2.7. não celebrar o contrato;
13.2.8. deixar de entregar documentação exigida no certame;
13.2.9. apresentar documentação falsa.

13.3. 3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e,
no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
13.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente
justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos
eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das
penalidades mencionadas.
13.5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a
Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente
com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO
14.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão,
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
14.2. A rescisão do Contrato poderá ser:

14.2.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração do
CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da
Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de
10 (dez) dias;
14.2.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo
da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do
CONTRATANTE;
14.2.3. judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

14.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

14.3.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À
PROPOSTA DA CONTRATADA
15.1. Fica estabelecida a vinculação integral deste Contrato ao Edital da
licitação e seus anexos, conforme o inciso XI do art. 55 da Lei nº 8.666, de 1993.
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16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento,
por extrato, no Diário Oficial do Estado do RN, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de
1993.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1. É eleito o Foro da Justiça Estadual – Seção Judiciária da Comarca de
Mossoró/RN para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da
Lei nº 8.666/93.
 
E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter
sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Contrato é assinado
eletronicamente pelas partes.
 
Profª. Drª. Fátima Raquel Rosado Morais
Presidente em Exercício da FUERN

Renato Ianelli
Representante Legal da empresa contratada

Testemunhas:
Amábilis de Oliveira e Silva (073.107.604-41)
Elza Thays Farias de Lucena (094.813.504-28)

Documento assinado eletronicamente por Renato Ianelli, Usuário Externo,
em 21/09/2021, às 09:59, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Amábilis de Oliveira e Silva,
Técnico(a) Administrativo(a) da Unidade, em 21/09/2021, às 10:42,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº
27.685, de 30 de janeiro de 2018.
Documento assinado eletronicamente por Elza Thays Farias de Lucena,
Técnico(a) Administrativo(a) da Unidade, em 21/09/2021, às 10:43,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº
27.685, de 30 de janeiro de 2018.
Documento assinado eletronicamente por Fátima Raquel Rosado Morais,
Presidente(a) da Fuern em Exercício, em 22/09/2021, às 08:36, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de
30 de janeiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 11189257 e o código CRC 5ABBA255.

Referência: Processo nº 04410039.001145/2021-15 SEI nº 11189257
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26 22 DE SETEMBRO DE 2021Diário Oficial
RIO GRANDE DO NORTE

ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir das 8 horas do dia 06/09/2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 8 horas do dia 04/10/2021, momento em que se encerra a possibilidade de envio de novas
propostas.
INÍCIO DA DISPUTA (FASE DE LANCES): às 9 horas do dia 04/10/2021.
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br.
HORÁRIO DE REFERÊNCIA: Horário de Brasília/DF.
ME/EPP/COOP: Exclusivo.
O Pregoeiro do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte, designado pela Portaria - Dispensa e
Designação-SEI nº 232 - Gab/Cmdo-Geral, de 16 de fevereiro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado, edição nº 14.867,
de 19 de fevereiro de 2021, avisa aos interessados, que em virtude de inconsistências verificadas no edital, o certame foi remar-
cado para o dia 04/10/2021, às 8 horas, horário de Brasília/DF. Informamos ainda, que o Edital encontra-se à disposição no
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, no Portal de Compras do Estado do RN no sítio www.searh.rn.gov.br e no
http://sistemascbm.rn.gov.br/licitacoes. O credenciamento das interessadas se dará junto às agências do Banco do Brasil.
Dúvidas acerca do site licitacoes-e ligar para o 3003-0500 (Capitais e regiões metropolitanas) ou para o 0800-7290500 (demais
localidades). Para demais informações, disponibilizamos o contato através do e-mail: licitacbm@gmail.com ou no Quartel do
Corpo de Bombeiros Militar, na Avenida Prudente de Morais, 2410, Barro Vermelho, Natal/RN, ou ainda nos telefones (84)
3232-6871 e 98138-1482 (Whatsapp), no horário local das 8 às 13 horas.
MAGNO FLÔR DE SANTANA - 1º SGT QPBM
Pregoeiro do CBMRN

Processo nº 08810071.000610/2021-16 - SEI
Contrato: 43/2021 - CBMRN
Assunto: Prestação de serviços de agenciamento de viagens para cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias
nacionais 
Interessado: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN.
Contratada: FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 10.255.350/0001-52;
Contratante: Corpo de Bombeiros Militar do RN; Objeto: O objeto deste contrato é a prestação de serviços de agenciamento de
viagens para cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias nacionais para atender demandas do CBMRN; Vigência:
A vigência contratual será de até 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma do art.
57, § 1º, da Lei nº. 8.666/93, com eficácia a partir da publicação do seu instrumento no Diário Oficial do Estado; Valor: O valor
total é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), equivalente ao período contratual; Data: 20/09/2021; Assinaturas: Luiz Monteiro da
Silva Junior - Cel. BM - Comandante Geral/Contratante, Luiz Carlos Scherer Melo dos Reis - Sócio Administrador/Contratada;
Testemunhas: Erlon Penalva da Silva Filho e Ana Heloisy Pereira da Silva.

Secretaria de Estado da Educação, 
da Cultura, do Esporte e do Lazer

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO N° 47/2021
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN
Protocolo: 00410099.000893/2021-16
Convenentes: O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer
- SEEC e o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE /RN. Objetivo: assegurar o transporte escolar para 196 (cento e
noventa e seis) alunos pertencentes a rede Estadual de Ensino  Básico, todos residentes no município  de SÃO JOSÉ DO
CAMPESTRE /RN, subordinada a 3ª DIREC.
Valor Global: R$ 75.605,80(setenta e cinco mil, seiscentos e cinco reais e oitenta centavos).
Dotação orçamentária:os recursos destinados à realização da despesa especificada no processo em pauta encontram-se aloca-
dos no Orçamento Geral do Estado, conforme especificação:
Unidade Orçamentária: 18101.12.361 0100; Atividade: 239501 - Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental;
Natureza da Despesa: 33404103 contribuições - Transferências a Municípios - Pessoa Jurídica. Fonte: 0.1.00 - Recursos
Ordinários, no valor de R$ 29.341,00(vinte e nove mil, trezentos e quarenta e um reais).
Unidade Orçamentária: 18101.12.362 0100; Atividade: 214801 - Manutenção e Funcionamento do Ensino Médio; Natureza da
Despesa: 33404103 - Transferências a Municípios -Pessoa Jurídica. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários, no valor de R$
46.264,80 (quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos).
Vigência: O presente Termo de Adesão entra em vigor a partir da data de assinatura consolidada com a publicação no Diário
Oficial do Estado, até 31 de dezembro de 2024, podendo ser renovado por igual período de acordo com as conveniências das
partes.
Natal/RN, 17 de setembro de 2021.
GETÚLIO MARQUES FERREIRA
Secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Norte
JOSEILSON BORGES DA COSTA
Prefeito do Município de SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN
Testemunhas:
Luiz da costa
CPF: 086.670.124-69
Maria Helene Neves da Cruz
CPF: 086.817.864-07

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO N° 410/2021
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER  
MUNICÍPIO DE POÇO BRANCO /RN
Protocolo: 00410099.000875/2021-34
Convenentes: O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer
- SEEC e o MUNICÍPIO DE POÇO BRANCO /RN. Objetivo: assegurar o transporte escolar para 488 (quatrocentos e oitenta
e oito) alunos pertencentes à rede estadual de Ensino Básico, todos residentes no município de POÇO BRANCO /RN, subor-
dinada a 14ª DIREC.
Valor Global: R$ 234.728,00 (duzentos e trinta e quatro mil, setecentos e vinte e oito reais).
Dotação orçamentária:os recursos destinados à realização da despesa especificada no processo em pauta encontram-se aloca-
dos no Orçamento Geral do Estado, conforme especificação:
Unidade Orçamentária: 18101.12.361 0100; Atividade: 239501 - Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental;
Natureza da Despesa: 33404103 contribuições - Transferências a Municípios - Pessoa Jurídica. Fonte: 0.1.00 - Recursos
Ordinários, no valor de R$ 54.834,00 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais).
Unidade Orçamentária: 18101.12.362 0100; Atividade: 214801 - Manutenção e Funcionamento do Ensino Médio; Natureza da
Despesa: 33404103 - Transferências a Municípios -Pessoa Jurídica. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários, no valor de R$
179.894,00 (cento e setenta e nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais).
JUSTIFICATIVA: o valor global difere da soma das estimativas informadas nas unidades orçamentárias acima citadas, em vir-
tude do saldo reprogramado pelo Município. O qual pode ser observado na dotação orçamentária anexada nos altos do processo.
Vigência: O presente termo de Adesão entra em vigor a partir da data de assinatura consolidada com a publicação no Diário
Oficial do Estado, até 31 de dezembro de 2024, podendo ser renovado por igual período de acordo com as conveniências das
partes.
Natal/RN, 17 de setembro de 2021.
GETÚLIO MARQUES FERREIRA
Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer.
EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA
Prefeito do Município de POÇO BRANCO /RN
Testemunhas:
Daniel Rousseau de França
CPF: 034.432.794-90
Alex Costa Pereira
CPF: 055.703.034-04

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO N° 14/2021
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER  
MUNICÍPIO DE MONTANHAS/RN
Protocolo: 00410099.000894/2021-61
Convenentes: O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer
- SEEC e o MUNICÍPIO DE MONTANHAS /RN. Objetivo: assegurar o transporte escolar para 271 (duzentos e setenta e um)
alunos pertencentes à rede estadual de Ensino Básico, todos residentes no município de MONTANHAS/RN, subordinada a 3ª
DIREC.
Valor Global: R$ 100.381,00(cem mil, trezentos e oitenta e um reais).
Dotação orçamentária:os recursos destinados à realização da despesa especificada no processo em pauta encontram-se aloca-
dos no Orçamento Geral do Estado, conforme especificação:
Unidade Orçamentária: 18101.12.361 0100; Atividade: 239501 - Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental;
Natureza da Despesa: 33404103 contribuições - Transferências a Municípios - Pessoa Jurídica. Fonte: 0.1.00 - Recursos
Ordinários, no valor de R$ 43.771,00 (quarenta e três mil setecentos e setenta e um reais).
Unidade Orçamentária: 18101.12.362 0100; Atividade: 214801 - Manutenção e Funcionamento do Ensino Médio; Natureza da
Despesa: 33404103 - Transferências a Municípios -Pessoa Jurídica. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários, no valor de R$
56.610,00(cinquenta e seis mil, seiscentos e dez reais).
Vigência: O presente Termo de Adesão entra em vigor a partir da data de assinatura consolidada com a publicação no Diário
Oficial do Estado, até 31 de dezembro de 2024, podendo ser renovado por igual período de acordo com as conveniências das
partes.
Natal/RN, 20 de setembro de 2021.
GETÚLIO MARQUES FERREIRA
Secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Norte
MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito do Município de MONTANHAS/RN
Testemunhas:
Raquel Dias Mendes
CPF: 081.084.414-01
Rudiney Farias mendes
CPF: 083.484.574-10

Universidade do Estado  do Rio Grande do Norte - UERN

RESUMO DO CONTRATO N° 133/2021 - SEI/FUERN
Contratantes: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN (08.258.295/0001-02)
e MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA (05.440.065/0001-71). Objeto: aquisição de material de limpeza,
higiene e proteção. Aquisição de veículo tipo micro-ônibus com acessibilidade (23 lugares) para frota FUERN. Fundamento
legal: Leis n° 8.666/1993. Processo administrativo n° 04410039.001145/2021-15- SEI/FUERN. Adesão à Ata de Registro de
Preços nº 01/2021. Dotação orçamentária: Fontes: 0.1.00. Natureza da despesa: 4.4.90.52. Subações: 157301. Vigência: da pub-
licação no DOE até 31/12/2021. Assinaturas: Profª. Drª. Fátima Raquel Rosado Morais/Presidente em Exercício da FUERN
(792.607.484-53) e Renato Ianelli/Representante Legal da Empresa (229.188.288-07). Testemunhas: Elza Thays Farias de
Lucena (094.813.504-28) e Amábilis de Oliveira e Silva (073.107.604-41). Mossoró-RN, 21/09/2021. 

RESUMO DO CONTRATO N° 134/2021 - SEI/FUERN
Contratantes: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN (08.258.295/0001-02)
e MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA (05.440.065/0001-71). Objeto: aaquisição de veículo tipo micro-ônibus
(36 lugares) para frota FUERN. Valor total: R$ 434.900,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil e novecentos reais). Fundamento
legal: Leis n° 8.666/1993. Processo administrativo n° 04410039.001144/2021-62 - SEI/FUERN. Adesão à Ata de Registro de
Preços nº 02/2021. Dotação orçamentária: Fontes: 0.1.00. Natureza da despesa: 4.4.90.52. Subações: 157301. Vigência: da pub-
licação no DOE até 31/12/2021. Assinaturas: Profª. Drª. Fátima Raquel Rosado Morais/Presidente em Exercício da FUERN
(792.607.484-53) e Renato Ianelli/Representante Legal da Empresa (229188288-07). Testemunhas: Elza Thays Farias de
Lucena (094.813.504-28) e Amábilis de Oliveira e Silva (073.107.604-41). Mossoró-RN, 21/09/2021.

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - JUCERN

TERMO DE ADESÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2020
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DECLARO, para os devidos fins, que a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - Inscrita no
CNPJ Nº 08.234.841/0001-75, nos termos do art. 8º do Decreto Federal nº 22.201/11 e nº 22.263/11 e do art. 15 da Lei Federal
nº 8.666/93, adere a Ata de Registro de Preços nº 055/2020, referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2020-SRP Processo nº
002707/2020-01 da Prefeitura Municipal de Macau/RN, onde foi qualificada a empresa Fixa Serviços Técnicos Eireli, CNPJ
Nº 04.482.256/0001-33, para Prestação de Serviços de Locação de ar Condicionados, conforme especificações e quantidades
abaixo discriminadas.

Natal, 20 de Setembro de 2021
Carlos Augusto de Paiva Maia
Presidente - JUCERN

ANO 88                        EDIÇÃO Nº 15.020

ITEM 
 

DESCRIÇÃO QUANT. 
VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
GLOBAL 

01 

Locação, instalação e manutenção preventiva e corretiva de aparelho 
condicionador de ar, novo, capacidade de 9.000 BTU’S, tipo SPLIT parede, 
tensão 110/220V, faixa da classificação “a” no consumo de energia elétrica 
com certificação INMETRO 

05 R$ 140,00 R$ 700,00 

02 

Locação, instalação e manutenção preventiva e corretiva de aparelho 
condicionador de ar, novo, capacidade de 12.000 BTU’S, tipo SPLIT parede, 
tensão 110/220V, faixa da classificação “a” no consumo de energia elétrica 
com certificação INMETRO 

08 R$ 165,00 R$ 1.320,00 

03 

Locação, instalação e manutenção preventiva e corretiva de aparelho 
condicionador de ar, novo, capacidade de 18.000 BTU’S, tipo SPLIT parede, 
tensão 110/220V, faixa da classificação “a” no consumo de energia elétrica 
com certificação INMETRO 

06 R$ 210,00 R$ 1.260,00 

04 

Locação, instalação e manutenção preventiva e corretiva de aparelho 
condicionador de ar, novo, capacidade de 22.000 BTU’s, tipo SPLIT parede, 
tensão 110/220v, faixa de classificação “a” no consumo de energia elétrica 
com certificação INMETRO 

17 R$ 240,00 R$ 4.080,00 

05 

Locação, instalação e manutenção preventiva e corretiva de aparelho 
condicionador de ar, novo, capacidade de 30.000 BTU’S, tipo SPLIT parede, 
tensão 110/220V, faixa da classificação “a” no consumo de energia elétrica 
com certificação INMETRO 

05 R$320,00 R$ 1.600,00 

06 

Locação, instalação e manutenção preventiva e corretiva de aparelho 
condicionador de ar, novo, capacidade de 36.000 BTU’S, tipo SPLIT parede, 
tensão 110/220V, faixa da classificação “a” no consumo de energia elétrica 
com certificação INMETRO 

05 R$ 450,00 R$ 2.250,00 

07 

Locação, instalação e manutenção preventiva e corretiva de aparelho 
condicionador de ar, novo, capacidade de 60.000 BTU’S, tipo SPLIT parede, 
tensão 110/220V, faixa da classificação “a” no consumo de energia elétrica 
com certificação INMETRO 

09 R$ 580,00 R$ 5.220,00 

TOTAL GERAL...(dezesseis  mil quatrocentos e trinta reais) R$ 16.430,00 
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