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CONTRATO N° 239/2021 –
S E I / F U E R N . CONTRATO
DE AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA
RETOMADA DAS ATIVIDADES
PRESENCIAIS DA UERN, QUE
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, A FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE –
FUERN E, DO OUTRO, A
EMPRESA PN COMÉRCIO E
SERVIÇO 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 nº 5.546, de 08 de janeiro de 1987,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.258.295/0001-02, com sede à Rua Almino Afonso nº
478, Centro, CEP nº 59.610-210, Mossoró/RN, representada neste ato por sua
Presidente a Professora Doutora Cicília Raquel Maia Leite, brasileira, casada,
portadora da cédula de identidade n.º 1662-428-SSP/RN, inscrita no CPF sob o n.º
037.778.574-16, residente e domiciliada na Av. Francisco Mota, 4222, Ninho
Residencial, Casa e1-24, Rincão, Mossoró, doravante denominada simplesmente de
CONTRATANTE e a empresa PN COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA , com sede à Rua
Professor Severino Bezerra, 1016, Tirol/Natal, CEP 59.014-630, inscrita no CNPJ sob
o n.º 32.173.778/0001-99,  e-mail: pncomercioservicos2021@gmail.com,
licitacoes@grupoultrarn.com.br, pedrogomes12@gmail.com, neste ato representado
pelo seu diretor comercial, o Sr. Pedro Gomes do Nascimento Neto, portador do RG
nº 002503613/RN e do CPF nº 075.171.464-08, doravante denominada apenas de
CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO, tendo
em vista o que consta no Processo Administrativo n° 04410042.002828/2021-22 –
SEI/FUERN (Adesão à Ata nº 05/2021), sujeitando-se aos termos da Lei 10.520, de 17
de Julho de 2002, Lei Complementar 123/2006 (com inclusões e alterações
introduzidas pelas Leis Complementares 128/2008, 139/2011, 147/2014 e 155/2016),
do Decreto 20.103/2007, de 19 de outubro de 2007, Decreto 21.008 de 12 de janeiro
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de 2009, e da Lei Complementar Estadual 675/2020 (estabelece tratamento
diferenciado e favorecido às MEs e EPPs), e legislações correlatas, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como pelas
condições estabelecidas em seus anexos, mediante cláusulas e condições que
seguem:
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de bens de
consumo - EPI's para retomada das atividades presenciais, visando atender por meio
do Sistema de Registro de Preços as eventuais necessidades da UERN, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Ata, identificada no
preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Discriminação do objeto:

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QTD.
VALOR

UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

21

Totem dispenser de álcool gel, em
chapa (metálica, acrílico,

poliestireno ou MDF, nas laterais),
com pedal de acionamento,

reservatório com capacidade para
5 litros. Medidas de 1,40 X 0,40
mt, podendo variar até 10 cm. O
Totem constará na parte frontal,

logo da instituição que será
posteriormente enviado ao

fornecedor. O produto deverá
estar de acordo com as normas
técnicas atuais vigentes: ABNT,
INMETRO, ANVISA ou qualquer

órgão nacional, com comprovada
credibilidade. (Cota Reservada

25% do lote 20).

TOP
ULTRA Unid. 50 R$ 155,00 R$ 7.750,00

VALOR TOTAL R$ 7.750,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1. Conforme artigo 55, inciso XII, da Lei Federal 8.666/1993, o presente
contrato fundamenta-se nas legislações descritas no preâmbulo deste instrumento,
bem como à proposta da Contratada. Nos casos omissos, em que não sejam
encontradas soluções na legislação prefalada, as questões serão resolvidas nos
termos da Cláusula 17 do presente Termo.
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO,
DEFINITIVO, DA EXECUÇÃO
3.1. O objeto deverá ser entregue no Órgão Requisitante, conforme endereço
especificado no contrato.
3.2.  Recebimento Provisório:

3.2.1. no ato da entrega, pelo servidor fiscal do contrato ou comissão,
designada para tanto com efeito de posterior verificação da conformidade do
material com a especificação, oportunidade em que se observarão apenas as
informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a
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respectiva nota de empenho feita a partir da proposta. Na oportunidade será
dado recebido na Nota Fiscal ou Fatura.
3.2.2. os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na
Proposta de Preços, devendo ser substituídos no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades.

3.3. Recebimento Definitivo:
3.3.1. os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias
úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade dos produtos e consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.

3.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da futura contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato, bem como as seguintes condições:

3.4.1. O descarregamento do material ficará a cargo do fornecedor,
devendo ser providenciada a mão de obra necessária.
3.4.2. conforme disciplinado nos artigos 12 a 17 da Lei Federal 8.078/1990,
o aceite/aprovação do material pelo órgão requisitante não exclui a
responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do
material ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas,
posteriormente, garantindo-se ao Estado do Rio Grande do Norte as faculdades
previstas no artigo 18 da mesma lei.
3.4.3. a aceitação definitiva do objeto desta licitação somente será efetivada
após ter sido o mesmo considerado satisfatório, por um servidor ou comissão
de recebimento, de no mínimo 03 (três) membros, designado(s) especialmente
para este fim, ficando a empresa fornecedora obrigada a substituí-lo sempre que
ocorrer falha, em tempo hábil.
3.4.4. o órgão requisitante (servidor gestor do contrato responsável pelo
recebimento) rejeitará, no todo ou em parte, o que for fornecido em desacordo
com o contrato ou instrumento equivalente, e o colocará à disposição da
contratada para substituição, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, devendo estes
entregar os novos no mesmo endereço do órgão requisitante que fez a recusa.
3.4.5. enquanto não ocorrer a substituição do material rejeitado, a futura
contratada fica sujeita às consequências da mora. Ocorrendo pela terceira vez a
rejeição do material, o contrato poderá ser rescindido com ônus para o
fornecedor.
3.4.6. as recusas do objeto não justificarão atrasos nos prazos de entrega
fixados no contrato.

3.5. Nos termos do art. 67 Lei Federal 8.666/1993, será designado
representante ou comissão de, no mínimo, 03 (três) membros, para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização
de falhas ou defeitos observados.
3.6. A fiscalização de que trata este item não exclui a responsabilidade da
futura contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não
implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei Federal 8.666, de 1993.
3.7. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
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ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que
for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
3.8. Os produtos terão sua conformidade constatada de acordo com as
referências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital (id 11190055).
 
4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR
4.1. Conforme o artigo 55, inciso III, da Lei Federal 8.666/1993, a
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos materiais/mercadorias/bens ora
adquiridos o valor total de R$ 7.750,00 (sete mil setecentos e cinquenta
reais).
5. CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem
bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
Logo após, a documentação será enviada ao setor competente no Órgão para que
se proceda ao pagamento, por meio de depósito na conta- corrente da futura
Contratada, através de ordem bancária, mediante apresentação de Nota Fiscal/
Fatura, estando a Nota de Empenho liberada pela Controladoria Geral do Estado.
5.2. Para execução do pagamento de que trata este item, a futura Contratada
deverá fazer constar da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasura, em
letra bem legível em nome da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE – FUERN, CNPJ n.º 08.258.295/0001-02, informando o
número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência em que
deverá ser efetivado o crédito.
5.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto”
pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.
5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para o órgão requisitante.
5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancária para pagamento.
5.6. Antes de cada pagamento à futura contratada, será realizada consulta ao
SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
5.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da futura
contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de
05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do órgão
requisitante.
5.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada
improcedente, o órgão requisitante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da futura contratada, bem
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
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5.9. Persistindo a irregularidade, o órgão requisitante deverá adotar as
medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à futura contratada a ampla defesa.
5.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não
regularize sua situação junto ao SICAF.
5.11. A futura contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar Estadual 675, de 06 de novembro de 2020, não sofrerá
a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário
favorecido previsto na referida Lei Complementar.
5.12. Ao órgão requisitante reserva-se o direito de suspender o pagamento se
os produtos forem entregues em desacordo com as especificações constantes do
Edital que faz parte o contrato.
5.13. Nenhum pagamento será efetuado à futura Contratada, enquanto
pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência.
5.14. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das
seguintes comprovações:

5.14.1. Certificado de Registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), expedido pela Receita Federal;
5.14.2. Certidão Negativa de Débito – CND, fornecida pelo Instituto Nacional
de Seguro Social – INSS;
5.14.3. Certificado de Regularidade de Situação – CRS, relativo ao FGTS,
emitido pela Caixa Econômica Federal;
5.14.4. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e
à Dívida Ativa da União;
5.14.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela
Justiça do Trabalho;
5.14.6. Para as empresas sediadas no Estado do Rio Grande do Norte:

5.14.6.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos
Tributos Estaduais e à Dívida Ativa do Estado, expedida pela Secretaria
Estadual de Tributação;

5.14.7. Para as empresas sediadas nos demais Estados:
5.14.7.1. Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos
Estaduais e à Dívida Ativa do Estado, da sede da licitante;

5.14.8. Certidão Negativa de Tributos do Município, da sede da Licitante.
5.15. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/ Fatura, ou dos
documentos exigidos como condição para pagamento por parte da futura
Contratada, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da
obrigação do órgão requisitante.
5.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa
de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
5.17. EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios; N = Número de
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dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da
parcela a ser paga. I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim
apurado:

I = (TX) I = 6 /100 I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6% 365

6. CLÁUSULA SEXTA – DA REVISÃO DE PREÇOS
6.1. Não haverá revisão de preços na presente Contratação.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS DE ENTREGA
7.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato terá início na data de
publicação no Diário Oficial do RN e encerramento em 31/12/2021, e não poderá ser
prorrogado na forma do artigo 57, parágrafo primeiro, da Lei nº 8.666/1993.
7.2. O material, objeto desta licitação, definido no item I deste Edital, deverá
ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, mediante solicitação de
cada Órgão requisitante, indicando o quantitativo e o local onde os mesmos serão
entregues.

7.2.1. O endereço para entrega dos objetos é Praça Miguel Faustino, s/n,
Centro, Mossoró/RN, CEP 59.610-220.

7.3. Não configura motivo para prorrogação do prazo de entrega a
justificativa de débitos da contratante em relação a contratada ou a outro órgão
estadual, sendo incorrido em mora, sujeito as sanções administrativas previstas
neste instrumento contratual, o atraso ou a não entrega da mercadoria adquirida
 
8. CLÁUSULA OITAVA – DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
8.1. 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) 229501 - Manutenção e funcionamento da FUERN                                 
            

Fonte(s)

0.1.00 – Recursos Ordinários
0.2.50 - Recursos Diretamente Arrecadados
4.2.50 - Recursos Diretamente Arrecadados (Superávit Financeira)
0.2.90 - Recursos Diversos
4.2.90 - Recursos Diversos (Superávit Financeira)

Natureza(s) 3.3.90.30 – Material de consumo
Valor R$ 7.750,00 (sete mil, setecentos e cinquenta reais).
 
9. CLÁUSULA NONA – DOS ENCARGOS DAS PARTES
9.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste
contrato, conforme as especificações e quantitativos apresentada na cláusula
primeira, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
9.2.  São obrigações do CONTRATANTE:

9.2.1. Efetuar o pagamento à futura contratada de acordo com o prazo e
as condições estabelecidas no contrato, após cumprida todas as formalidades
legais;
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9.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
9.2.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas
ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido;
9.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da
CONTRATADA, através de comissão/servidor especialmente designado;
9.2.5. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com
o Contrato, Edital e seus anexos;
9.2.6. Expedir a ordem de fornecimento;
9.2.7. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias a fim de que
possa desempenhar normalmente o fornecimento do material contratado,
inclusive prestando todas as informações e esclarecimentos que eventualmente
venham a ser solicitados para fiel execução do contrato;
9.2.8. Receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de
funcionamento da unidade responsável pelo recebimento;
9.2.9. Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a
substituição do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções;
9.2.10. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do
contrato, em especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações do
mesmo;
9.2.11. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;
9.2.12. Promover a inscrição na Dívida Ativa do Estado das dívidas
contraídas pela CONTRATADA, decorrentes da inexecução total ou parcial deste
termo de contrato, que não forem saldadas nos prazos legais, na forma da lei
Federal 8.666/1993.
9.2.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução
do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

9.3. São obrigações da CONTRATADA:
9.3.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no
Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os
riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
9.3.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes na Cláusula 7.2.1, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca,
fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
9.3.3. A CONTRATADA é responsável direta pelo fornecimento do objeto
deste contrato e, consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos
os danos e prejuízos que, na execução dele venha direta ou indiretamente, a
provocar ou causar para o órgão contratante ou para terceiros;
9.3.4. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento do material
contratado, nos termos da legislação vigente, e garantir o cumprimento das
atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua realização e com
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as especificações constantes no orçamento apresentado;
9.3.5. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse do órgão
requisitante ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução
do objeto do contrato, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa;
9.3.6. Manter durante toda a execução do contrato todas as condições
exigidas para sua habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme prevê
o inciso XIII, do artigo 55, do regimento licitatório, estando a empresa em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas;
9.3.7. Reparar, ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, as
mercadorias que vierem danificadas ou impróprias para uso, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
requisitante, podendo ser descontado o valor a ser ressarcido de fatura
vincenda, ou ainda, ser cobrado em juízo;
9.3.8. Reportar-se ao gestor/fiscal do contrato quando necessário,
adotando as providências pertinentes para a correção das falhas detectadas;
9.3.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem
prévia e expressa anuência do órgão requisitante.

 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALIZAÇÃO
10.1. Nos termos do art. 67 Lei 8.666, de 1993, será designado representante
para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
10.2. O representante da administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
10.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e,
na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei 8.666, de 1993.
10.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que
for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
11.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei
Federal 8.666/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a
apresentação das devidas justificativas.
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO
OBJETO CONTRATUAL
12.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, o acréscimo ou supressão que se fizer no objeto deste contrato, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, conforme permissivo legal do
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artigo 65, parágrafo primeiro do Regimento Licitatório.
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS DE RESCISÃO
13.1. Conforme artigo 55, inciso IX da Lei Federal 8.666/1993, a inexecução
total ou parcial deste Contrato, por parte da CONTRATADA, além das sanções
previstas na Cláusula Décima Terceira, poderá ensejar também a sua rescisão
unilateral por parte da CONTRATANTE, com as consequências previstas na Lei.
13.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento art. 77, Lei Federal
8.666/93.
13.3. Constituem motivos de rescisão contratual os casos previstos no artigo
78 da Lei Federal 8.666/1993, em sua atual redação:

13.3.1. O não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações ou
prazos, mediante notificação através de ofício à CONTRATADA;
13.3.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e
prazos, mediante notificação através de ofício à CONTRATADA;
13.3.3. A lentidão de seu cumprimento, levando a Administração a
comprovar a impossibilidade do fornecimento, nos prazos estipulados;
13.3.4. O atraso injustificado no início da obra ou fornecimento;
13.3.5. A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicação à Administração;
13.3.6. 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 edital e neste contrato.
13.3.7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus
superiores;
13.3.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução;
13.3.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
13.3.10. A dissolução da sociedade ou falecimento da contratada;
13.3.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execução do contrato;
13.3.12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificado e determinado pela máxima autoridade da esfera
administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo
administrativo a que se refere este contrato;
13.3.13. A supressão, por parte da Administração, de compras, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo 1º
do art. 65, da Lei Federal 8.666/1993 – 25%;
13.3.14. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração,
por prazo superior a 90 (noventa) dias, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo;
13.3.15. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrente do fornecimento, ou parcelas deste, já recebido, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
assegurado a contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de
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suas obrigações até que seja normalizada a situação;
13.3.16. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto
para o fornecimento, nos prazos contratuais;
13.3.17. A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do contrato;
13.3.18. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal
8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

13.4. O não cumprimento, sem motivo justificado, de qualquer outra cláusula
ou condição contratual, sujeitará a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento), do
valor total do contrato, a partir da ocorrência do fato.
13.5. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei
Federal 8.666/93, podendo ser:

13.5.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos
enumerados nas alíneas a) a l) e q) do item 12.3;
13.5.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no
processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
13.5.3. Judicial, nos termos da legislação.

13.6. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até
o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados;
13.7. Nos casos de rescisão pelos motivos descritos nas alíneas l) a q) do item
12.2., sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a: devolução – garantia;
pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e/ou
pagamentos do custo da desmobilização.
13.8. Conforme parágrafo único do inciso XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, no
procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA
terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem
prejuízo da possibilidade de a Contratante adotar, motivadamente, providências
acauteladoras.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA REVISÃO DE PREÇOS
14.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados
serão fixos e irreajustáveis.
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Caso a CONTRATADA, quando convocada dentro do prazo de validade da
sua proposta de preços, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e
contratar com o Estado do Rio Grande do Norte e, será descredenciado no SICAF, ou
nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações
legais, conforme determina o CAPUT, do art. 26, Decreto Estadual 20.103, de
19/10/2007.

a) Apresentação de documentação falsa;
b)Retardamento da execução do objeto;
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c) Falhar na execução do contrato;
d)Fraudar na execução do contrato;
e) Comportamento inidôneo;
f) Declaração falsa;
g)Fraude fiscal.

15.2. Para condutas descritas nos itens a, d, e, f e g serão aplicadas multa de
no máximo 10% (dez por cento) do valor do contrato.
15.3. Para os fins do item b, será aplicada multa nas seguintes condições: 02%
(dois por cento) sobre o valor total do pedido, por dia de atraso injustificado, até o
limite de 10 (dez) dias, e 5% (cinco por cento) sobre o valor total do pedido, por dia
de atraso injustificado a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso até o 30º
(trigésimo), caracterizando inexecução parcial do contrato;
15.4. Para os fins do item c), será aplicada multa nas seguintes condições:
10% (dez por cento) sobre o valor total do pedido, por dia de atraso injustificado, a
partir do 30º (trigésimo) dia de atraso, caracterizando inexecução total do contrato;
15.5. 10% (dez por cento) sobre o valor dos itens não entregues do pedido,
em caso de entrega parcial dos produtos, aplicada por ocorrência;

15.5.1. A ocorrência de entrega parcial dos produtos em um pedido
poderá configurar a inexecução parcial do contrato, sendo que, a partir da
3ª (terceira) ocorrência configurar-se-á a inexecução total do contrato.
15.5.2. Para os fins do item (e), reputar-se-ão inidôneos atos tais como
os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da
Lei Federal 8.666/1993.

15.6. Outras multas previstas:
15.6.1. Até o máximo de 5% (cinco por cento) do valor do contrato no caso
de inexecução parcial do contrato ou de descumprimento de obrigação
contratual;
15.6.2. De 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecução
total do contrato.
15.6.3. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar
ou retirar o instrumento equivalente ou não entregar os produtos dentro do
prazo estabelecido pela Administração caracteriza o descumprimento total das
obrigações assumidas, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas no
dispositivo legal e a multa de 05% (cinco por cento) do valor do contrato.
15.6.4. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo órgão.
15.6.5. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser
efetuado a Contratada, tanto da Nota Fiscal/ Fatura como crédito existente em
favor da CONTRATADA.
15.6.6. Se o valor a ser pago a CONTRATADA ou o valor do crédito não for
suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garantia
contratual (quando houver).
15.6.7. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado
da comunicação oficial.
15.6.8. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido
pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em
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dívida ativa.
15.7. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração, além das
multas previamente descritas poderá aplicar as seguintes sanções, cumulativamente
ou não:

15.7.1. Advertência;
15.7.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração por período não superior a cinco (05) anos;
15.7.3. 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 depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada.

15.8. As penalidades serão registradas no Cadastro da Secretaria de Estado da
Administração, e no caso de suspensão do direito de licitar, a licitante deverá ser
descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no contrato e
das demais cominações legais.
15.9. A aplicação das sanções previstas no contrato não exclui a possibilidade
de aplicação de outras, previstas na Lei Federal 8.666/1993 inclusive
responsabilização da contratada por eventuais perdas e danos causados à
Administração. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
15.6.
15.10. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a
CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, no prazo de 10 (dez) dias.
15.11. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração
caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a as
penalidades legalmente estabelecidas.
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
16.1. A publicação, em extrato, do presente contrato no Diário Oficial do
Estado do Rio Grande do Norte (DOE/RN), que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pela CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único, do
Art. 61, da Lei nº 8.666/1993.
 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS
17.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais
normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
18.1. Elegem as partes o foro da Comarca de Mossoró, no Estado do Rio
Grande do Norte, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir as dúvidas e questões oriundas do presente contrato.
 
E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido
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juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Contrato é assinado eletronicamente pelas
partes.
 
 
Profª. Drª. Cicília Raquel Maia Leite
Presidente da FUERN

Pedro Gomes do Nascimento Neto
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 PEDRO GOMES DO NASCIMENTO
NETO, Usuário Externo, em 14/12/2021, às 13:34, 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 16/12/2021, às 08:23,
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 16/12/2021, às 08:24,
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 Cicília Raquel Maia Leite,
Presidente(a) da FUERN, em 16/12/2021, às 11:43, 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 12047267 e o código CRC C2F076E6.

Referência: Processo nº 04410042.002828/2021-22 SEI nº 12047267
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Diário Oficial
RIO GRANDE DO NORTE

3317 DE DEZEMBRO DE 2021

26, ESCOLA ESTADUAL PROF. MARIA LAURETÂNIA ROLIM BEZERRA
DO VALE DE ACORDO COM A LEI Nº 9.353 DE 19/08/2010, ALTERADA
PELA LEI ESTADUAL Nº 9.737, DE 26.06.2013, E ALTERADA PELA LEI Nº
10.149 DE 24 DE JANEIRO DE 2017.
DISCIPLINA: ATIVIDADE POLIVALENTE
CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
O presente contrato terá vigência de 25.11.2021 a 24.11.2022
CLAUSULA SEGUNDA - REMUNERAÇÃO O CONTRATANTE obriga-se a
pagar, como retribuição pelos serviços prestados pelo (a) o valor mensal de R$
3.031,18(Três mil e trinta e um reais e dezoito centavos) até o décimo dia do mês
subsequente ao vencido.
Natal/RN 16/12/2021
GETÚLIO MARQUES FERREIRA
Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer
Testemunhas:
CPF nº 597.877.244-49 - CPF nº 672.464.944-72

EXTRATO DE CONTRATO Nº 00410040.003263/2021-79 12ª DIREC
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E
DO LAZER E OLINDINA REGIS CÂMARA CPF 054.870.194-60, ESCOLA
ESTADUAL PROF. SOLON MOURA DE ACORDO COM A LEI Nº 9.353 DE
19/08/2010, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.737, DE 26.06.2013, E
ALTERADA PELA LEI Nº 10.149 DE 24 DE JANEIRO DE 2017.
DISCIPLINA: GEOGRAFIA
CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
O presente contrato terá vigência de 23.11.2021 a 22.11.2022
CLAUSULA SEGUNDA - REMUNERAÇÃO O CONTRATANTE obriga-se a
pagar, como retribuição pelos serviços prestados pelo (a) o valor mensal de R$
3.031,18(Três mil e trinta e um reais e dezoito centavos) até o décimo dia do mês
subsequente ao vencido.
Natal/RN 16/12/2021
GETÚLIO MARQUES FERREIRA
Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer
Testemunhas:
CPF nº 967.965.374-91 - CPF nº 597.877.244-49

EXTRATO DE CONTRATO Nº 00410040.003288/2021-72 12ª DIREC
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E
DO LAZER E KADIDJA IANNE DO VALE ALMEIDA CPF 700.293.474-08,
ESCOLA ESTADUAL CÔNEGO ESTEVAM DANTAS DE ACORDO COM A
LEI Nº 9.353 DE 19/08/2010, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.737, DE
26.06.2013, E ALTERADA PELA LEI Nº 10.149 DE 24 DE JANEIRO DE 2017.
DISCIPLINA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
O presente contrato terá vigência de 25.11.2021 a 24.11.2022
CLAUSULA SEGUNDA - REMUNERAÇÃO O CONTRATANTE obriga-se a
pagar, como retribuição pelos serviços prestados pelo (a) o valor mensal de R$
3.031,18(Três mil e trinta e um reais e dezoito centavos) até o décimo dia do mês
subsequente ao vencido.
Natal/RN 16/12/2021
GETÚLIO MARQUES FERREIRA
Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer
Testemunhas:
CPF nº 032.935.974-67 - CPF nº 597.877.244-49

EXTRATO DE CONTRATO Nº 00410133.000787/2021-79 1ª DIREC
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E
DO LAZER E JOSIVÂNIA OLIVEIRA MARTINS CPF 012.348.794-33, ESCO-
LA ESTADUAL DOM JOSÉ ADELINO DANTAS DE ACORDO COM A LEI Nº
9.353 DE 19/08/2010, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.737, DE
26.06.2013, E ALTERADA PELA LEI Nº 10.149 DE 24 DE JANEIRO DE 2017.
DISCIPLINA: GEOGRAFIA
CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
O presente contrato terá vigência de 01.12.2021 a 30.11.2022
CLAUSULA SEGUNDA - REMUNERAÇÃO O CONTRATANTE obriga-se a
pagar, como retribuição pelos serviços prestados pelo (a) o valor mensal de R$
3.031,18(Três mil e trinta e um reais e dezoito centavos) até o décimo dia do mês
subsequente ao vencido.
Natal/RN 16/12/2021
GETÚLIO MARQUES FERREIRA
Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer
Testemunhas:
CPF nº 150.368.124-68 - CPF nº 025.891.024-02

EXTRATO DE CONTRATO Nº 00410041.001692/2021-00 14ª DIREC
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E
DO LAZER E MARIA AILKA DA SILVA NOGUEIRA CPF 011.107.664-16,
ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL PAULO ABÍLIO LEI Nº 9.353
DE 19/08/2010, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.737, DE 26.06.2013, E
ALTERADA PELA LEI Nº 10.149 DE 24 DE JANEIRO DE 2017.
DISCIPLINA: ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO
CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
O presente contrato terá vigência de 25.11.2021 a 24.11.2022
CLAUSULA SEGUNDA - REMUNERAÇÃO O CONTRATANTE obriga-se a
pagar, como retribuição pelos serviços prestados pelo (a) o valor mensal de R$
3.031,18(Três mil e trinta e um reais e dezoito centavos) até o décimo dia do mês
subsequente ao vencido.
Natal/RN 16/12/2021
GETÚLIO MARQUES FERREIRA
Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer
Testemunhas:
CPF nº 011.783.274-00
CPF nº 874.927.504-63

EXTRATO DE CONTRATO Nº 00410030.002637/2021-58 2ª DIREC
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E
DO LAZER E WALTECIO DA SILVA TRINDADE CPF 094.180.114-41, ESCO-
LA ESTADUAL PROF. JOSÉ MAMEDE ENS. FUND E MÉDIO LEI Nº 9.353 DE
19/08/2010, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.737, DE 26.06.2013, E
ALTERADA PELA LEI Nº 10.149 DE 24 DE JANEIRO DE 2017.
DISCIPLINA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
O presente contrato terá vigência de 24.11.2021 a 23.11.2022
CLAUSULA SEGUNDA - REMUNERAÇÃO O CONTRATANTE obriga-se a
pagar, como retribuição pelos serviços prestados pelo (a) o valor mensal de R$
3.031,18(Três mil e trinta e um reais e dezoito centavos) até o décimo dia do mês
subsequente ao vencido.
Natal/RN 16/12/2021
GETÚLIO MARQUES FERREIRA
Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer
Testemunhas:
CPF nº 029.560.034-96
CPF nº 035.010.774-24

EXTRATO DE CONTRATO Nº 00410147.000395/2021-51 5ª DIREC
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E
DO LAZER E EVÂNIA MARIA BARBOZA CPF 030 355 644-77, ESCOLA
ESTADUAL IMACULADA CONCEIÇÃO LEI Nº 9.353 DE 19/08/2010, ALTER-
ADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.737, DE 26.06.2013, E ALTERADA PELA LEI
Nº 10.149 DE 24 DE JANEIRO DE 2017.
DISCIPLINA: ATIVIDADE POLIVALENTE 
CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
O presente contrato terá vigência de 06.12.2021 a 05.12.2022
CLAUSULA SEGUNDA - REMUNERAÇÃO O CONTRATANTE obriga-se a
pagar, como retribuição pelos serviços prestados pelo (a) o valor mensal de R$
3.031,18(Três mil e trinta e um reais e dezoito centavos) até o décimo dia do mês
subsequente ao vencido.
Natal/RN 16/12/2021
GETÚLIO MARQUES FERREIRA
Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer
Testemunhas:
CPF nº 792.360.224-72 CPF nº 792.330.664-87

EXTRATO DE CONTRATO Nº 00410043.005921/2021-37 15ª DIREC
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E
DO LAZER E RITA DE CASSIA SILVA MAIA DE ABRANTES CPF
490.616.584-20, ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR DINARTE MARIZ LEI
Nº 9.353 DE 19/08/2010, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.737, DE
26.06.2013, E ALTERADA PELA LEI Nº 10.149 DE 24 DE JANEIRO DE 2017.
DISCIPLINA: ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO 
CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
O presente contrato terá vigência de 07.12.2021 a 06.12.2022
CLAUSULA SEGUNDA - REMUNERAÇÃO O CONTRATANTE obriga-se a
pagar, como retribuição pelos serviços prestados pelo (a) o valor mensal de R$
3.031,18(Três mil e trinta e um reais e dezoito centavos) até o décimo dia do mês
subsequente ao vencido.
Natal/RN 16/12/2021
GETÚLIO MARQUES FERREIRA
Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer
Testemunhas:
CPF nº 008.318.884-31
CPF nº 779.567.614-68

EXTRATO DE CONTRATO Nº 00410043.005723/2021-73 15ª DIREC
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E
DO LAZER E FRANCISCO RIVALDO DA COSTA CPF 092.703.284-81, ESCO-
LA ESTADUAL CID ROSADO LEI Nº 9.353 DE 19/08/2010, ALTERADA PELA
LEI ESTADUAL Nº 9.737, DE 26.06.2013, E ALTERADA PELA LEI Nº 10.149
DE 24 DE JANEIRO DE 2017.
DISCIPLINA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
O presente contrato terá vigência de 02.12.2021 a 01.12.2022
CLAUSULA SEGUNDA - REMUNERAÇÃO O CONTRATANTE obriga-se a
pagar, como retribuição pelos serviços prestados pelo (a) o valor mensal de R$
3.031,18(Três mil e trinta e um reais e dezoito centavos) até o décimo dia do mês
subsequente ao vencido.
Natal/RN 16/12/2021
GETÚLIO MARQUES FERREIRA
Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer
Testemunhas:
CPF nº 008.318.884-31
CPF nº 779.567.614-68

EXTRATO DE CONTRATO Nº 00410043.005795/2021-11 15ª DIREC
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E
DO LAZER E FRANCISCA RENATA FERNANDES NUNES CPF 089.778.304-
27, ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDINO FERNANDES LEI Nº 9.353
DE 19/08/2010, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.737, DE 26.06.2013, E
ALTERADA PELA LEI Nº 10.149 DE 24 DE JANEIRO DE 2017.
DISCIPLINA: ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO
CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
O presente contrato terá vigência de 02.12.2021 a 01.12.2022
CLAUSULA SEGUNDA - REMUNERAÇÃO O CONTRATANTE obriga-se a

pagar, como retribuição pelos serviços prestados pelo (a) o valor mensal de R$
3.031,18(Três mil e trinta e um reais e dezoito centavos) até o décimo dia do mês
subsequente ao vencido.
Natal/RN 16/12/2021
GETÚLIO MARQUES FERREIRA
Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer
Testemunhas:
CPF nº 008.318.884-31
CPF nº 779.567.614-68

EXTRATO DE CONTRATO Nº 00410147.000400/2021-25 5ª DIREC
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E
DO LAZER E ERIBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 021.877.834-13,
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARTA MARIA CASTANHO ALMEIDA
PERNAMBUCO LEI Nº 9.353 DE 19/08/2010, ALTERADA PELA LEI ESTAD-
UAL Nº 9.737, DE 26.06.2013, E ALTERADA PELA LEI Nº 10.149 DE 24 DE
JANEIRO DE 2017.
DISCIPLINA: MATEMÁTICA
CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
O presente contrato terá vigência de 06.12.2021 a 05.12.2022
CLAUSULA SEGUNDA - REMUNERAÇÃO O CONTRATANTE obriga-se a
pagar, como retribuição pelos serviços prestados pelo (a) o valor mensal de R$
3.031,18(Três mil e trinta e um reais e dezoito centavos) até o décimo dia do mês
subsequente ao vencido.
Natal/RN 16/12/2021
GETÚLIO MARQUES FERREIRA
Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer
Testemunhas:
CPF nº 025.616.124-06
CPF nº 792.360.224-72

Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte - UERN

RESUMO DO CONTRATO N°  239/2021 - SEI/FUERN
Contratantes: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE - FUERN (08.258.295/0001-02) e PN COMÉRCIO E SERVIÇO
LTDA (32.173.778/0001-99). Objeto: aquisição de bens de consumo - EPI's para
retomada das atividades presenciais, visando atender por meio do Sistema de
Registro de Preços as eventuais necessidades da UERN (Totem dispenser de álcool
gel). Valor: R$ 7.750,00 (sete mil setecentos e cinquenta reais). Fundamento legal:
Lei n° 8.666, de 21/06/1993, Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e na Lei nº 8.078, de
1990. Processo administrativo n° 04410042.002828/2021-22 - SEI/FUERN.
Adesão à Ata nº 05/2021. Dotação orçamentária: Fontes: 0.1.00; 0.2.50; 4.2.;
0.2.90; 4.2.90. Natureza da despesa: 3.3.90.30. Subações: 229501. Vigência: início
na data da publicação do extrato do contrato na imprensa oficial e encerramento em
31/12/2021 e não poderá ser prorrogado na forma do art. 57, § 1°, da Lei n°
8.666/93. Assinaturas: Profª. Drª. Cicília Raquel Maia Leite/Presidente da FUERN
(037.778.574-16) e Pedro Gomes do Nascimento Ne-to/Representante Legal da
Empresa (075.171.464-08). Testemunhas: Elza Thays Farias de Lucena
(094.813.504-28) e Amábilis de Oliveira e Silva (073.107.604-41). Mossoró-RN,
16/12/2021.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 050/2021
Às 16:21 horas do dia 16 de dezembro de 2021, após constatada a regularidade dos
atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. CICILIA RAQUEL MAIA
LEITE, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº04410035002768,
Pregão nº 00050/2021.
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO
ITEM; FORNECEDOR; CNPJ; VALOR: 3 - D. A. DANTAS MENDON-
CA/30.729.998/0001-20. 44,59.
ITENS DESERTOS: (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8).
Mossoró/RN, 16 de dezembro de 2021.
Professora. Drª. CICILIA RAQUEL MAIA LEITE
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA FUERN

RESUMO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO 001/2021 - FUERN
Contratantes: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE - FUERN (08.258.295/0001-02) e D. A. DANTAS MENDONÇA
(30.729.998/0001-20). Objeto: cessão não onerosa de uso de espaços físicos para
exploração comercial de lanchonetes nos campi da UERN localizados na Faculdade
de Enfermagem - FAEN/Mossoró/RN e Faculdade de Ciências da Saúde -
FACS/Mossoró/RN. Fundamento legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de
2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017. Processo
administrativo n° 04410035.002319/2021-99 - SEI/FUERN. Assinaturas: Profa.
Dra. Cicília Raquel Maia Leite/Presidente da FUERN (037.778.574-16) e Douglas
Andreolly Dantas Mendonça (088.892.404-66)/Representante da Empresa
Contratada. Testemunhas: Elza Thays Farias de Lucena (094.813.504-28) e
Amábilis de Oliveira e Silva (073.107.604-41). Mossoró-RN, 16/12/2021.

Fundação José Augusto - FJA

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 250/2021
PROCESSO Nº. 03610043.005536/2021-95 
O Processo abaixo relacionado de interesse da Fundação José Augusto, teve recon-
hecida sua inexigibilidade de licitação.                
OBJETO: Contratação do    coralista MAURICIO MORAIS MOTA para na apre-
sentação na Igreja do Galo junto com a Camerata de Vozes do RN que ocorrerá no
dia 10 de de novembro de 2021 as 19:30.
JUSTIFICATIVA: Justifica-se a contratação direta por inexigibilidade de licitação,
tendo em vista que:  MAURICIO MORAES MOTTA CPF: 723.748.297-15. Opera
com exclusividade os serviços.
Informamos que as despesas do presente processo, no valor R$ 1.250,00 (mil e
duzentos e cinquenta reais), tem nesta data a seguinte Dotação Orçamentária:
18.201.13.392.022.117901 - Criação Promoção, Fomento e Divulgação a Artistas,
Conteúdos e Grupos Artísticos, Elemento de Despesa: 3390.36.90 -  Serviço de
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