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DESPACHO

Processo nº 04410039.001543/2021-23
  
Unidade Gestora: FUERN

  

CONTRATO N°
240/2021 – SEI/FUERN.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO
VAN PARA FROTA FUERN, QUE
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, A FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE –
FUERN E, DO OUTRO, A
EMPRESA HORUS COMERCIAL E
SERVIÇOS EIRELI.

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  HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI com sede
na Avenida Nadra Bufaiçal, nº 451, quadra 145, lote 09, Setor Faiçalville,
Goiânia/Goiás, CEP: 74.350-750, inscrita no CNPJ sob o n° 20.306.945/0001-43,
inscrição estadual n° 10601006-9, email: horuscomercial.04@gmail.com, neste ato
representada pelo Sr. Hugo Dellion Carlos Damas, inscrito no CPF n° 032.163.701-
19, doravante denominada apenas de CONTRATADA, têm entre si ajustado o
presente CONTRATO ADMINISTRATIVO, tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo n° 04410039.001543/2021-23 – SEI/FUERN (Adesão à Ata de Registro
de Preços nº 05/2021), 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 veículos
tipo van para frota FUERN, conforme especificações e quantitativos estabelecidos
no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Discriminação do objeto:

ITEM
ITEM
NA
ARP

QUANT. UNID. DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR
TOTAL

Veículo automotor (automóvel), de
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1 31 02 UND

passageiros, tipo van, zero quilômetro, -
Fabricação nacional ou nacionalizada -
cor: sólida branca - capacidade mínima
de 15 (quinze) passageiros + 1 (um)

motorista - Motor turbo diesel que
atenda ao PROCONVE P-7 - potência

mínima de 125 CV - combustível: óleo
diesel - Tração dianteira ou traseira - ar-

condicionado para motorista e
passageiro - direção hidráulica ou

elétrica - rádio e entrada USB frontal,
antena e caixas de som - coluna de

direção ajustável em altura e
profundidade - apoio de cabeça traseiro

- vidro traseiro com desembaçador -
tacógrafo diário - vidros elétricos com
função "um toque" para o motorista -

insulfilm laterais e traseiro com
transparência mínima prevista em lei -

espelhos retrovisores externos elétricos
- altura mínima interna (piso/ teto)

1,80m (um metro e noventa
centímetros - apara barro nas rodas
dianteiras e traseiras - suspensão
dianteira independente com barra
estabilizadora - conjunto de molas

transversais parabólicas e
amortecedores hidráulicos de duplo

efeito - suspensão traseira com barra
estabilizadora, rígida com molas

parabólicas e amortecedores hidráulicos
de duplo efeito - alarme antifurto - trava

elétrica - sensor de estacionamento
traseiro - Tapetes de borracha ou
polivinil carbono (PVC) nos locais

destinados aos ocupantes apoiarem os
pés - protetor de carter - Película

protetora e escurecedora dos vidros
laterais e traseiro (em conformidade

com a legislação em vigor).

R$ 242.800,00 R$ 485.600,00

02 35 01 UND

Veículo transporte de passageiros, tipo
VAN, com as seguintes características
ou superiores: - Fabricação nacional ou

nacionalizada - cor: sólida branca -
capacidade mínima de 15 (quinze)

passageiros + 1 (um) motorista - Motor
turbo diesel que atenda ao PROCONVE

P-7 - potência mínima de 125 CV -
combustível: óleo diesel - Tração

dianteira ou traseira - ar-condicionado
para motorista e passageiro - direção
hidráulica ou elétrica - rádio e entrada
USB frontal, antena e caixas de som -
coluna de direção ajustável em altura e
profundidade - apoio de cabeça traseiro

- vidro traseiro com desembaçador -
tacógrafo diário - vidros elétricos com
função "um toque" para o motorista -

insulfilm laterais e traseiro com
transparência mínima prevista em lei -

espelhos retrovisores externos elétricos
- altura mínima interna (piso/ teto)

1,80m (um metro e noventa
centímetros - apara barro nas rodas
dianteiras e traseiras - suspensão
dianteira independente com barra
estabilizadora - conjunto de molas

transversais parabólicas e
amortecedores hidráulicos de duplo

efeito - suspensão traseira com barra

R$ 242.800,00 R$ 242.800,00
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estabilizadora, rígida com molas
parabólicas e amortecedores hidráulicos
de duplo efeito - alarme antifurto - trava

elétrica - sensor de estacionamento
traseiro - Tapetes de borracha ou
polivinil carbono (PVC) nos locais

destinados aos ocupantes apoiarem os
pés - protetor de carter - Película

protetora e escurecedora dos vidros
laterais e traseiro (em conformidade

com a legislação em vigor).
VALOR
TOTAL:

R$
728.400,00

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO SUPORTE LEGAL E DA EXECUÇÃO
2.1. O presente Contrato decorre da Adesão à Ata de Registro de Preços nº
05/2021 - FUERN (Pregão Eletrônico n° 08/2021 - Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária - Embrapa).
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES
3.1. As partes se declaram sujeitas às normas da Lei Federal n.° 10.520/02
e Lei Federal n.° 8.666/93, além das cláusulas estabelecidas no presente contrato;
3.2. De modo supletivo, poderão ser utilizados princípios da Teoria Geral de
Contratos e as disposições de Direito Privado, em especial a Lei Federal nº 8.078/90
(Código de Proteção e Defesa do Consumidor).
4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
4.1. 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.
5. CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR
5.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 728.400,00
(setecentos e vinte e oito mil e quatrocentos reais).
5.2. É vedado qualquer reajuste nos preços, salvo as hipóteses previstas em
Lei mediante requerimento formal e motivado da CONTRATADA;
6. CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO
6.1. O produto deverá ser entregue no prazo máximo de até o dia 31 de
dezembro de 2021, mediante e em conformidade com a Autorização de
Fornecimento, devendo a CONTRATADA se programar para sua entrega no local e
horário indicado pelo CONTRATANTE;
6.2. Pelo fiel e perfeito fornecimento do objeto desta licitação, o
CONTRATANTE pagará o preço correspondente à quantia solicitada em Reais (R$),
condicionado a entrega da Nota Fiscal devidamente atestada/liquidada;
6.3. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes
a: salários, encargos sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, materiais,
serviços, fretes, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto;

6.3.1. A Nota Fiscal deverá conter no verso atestados firmados pelo
funcionário público designado pelo CONTRATANTE, comprovando a conferência
de regularidade quantitativa e qualitativa do objeto entregue;

6.3.1.1. A CONTRATADA deverá indicar no corpo da Nota Fiscal: número
e nome do banco, agência e número da conta, na qual deverá ser feito o
pagamento, via ordem bancária.

6.4. O pagamento será feito por meio de ordem bancária, tomada junto ao
Banco do Brasil S.A., endereçada ao banco discriminado na Nota Fiscal.
6.5. Ficará a cargo da CONTRATADA os tributos federais, estaduais e
municipais, conforme legislação vigentes, incidentes sobre o pagamento dos valores
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previstos neste instrumento contratual, podendo os mesmos serem retidos na fonte
de pagamento observada a legislação pertinente;
6.6. Para os casos de rejeição dos veículos fornecidos, será prorrogado
automaticamente o atestado de recebimento proporcionalmente ao prazo de
reposição, o que, consequentemente, provocará a prorrogação do pagamento da
respectiva Nota Fiscal, sem qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE;
6.7. Para o veículo rejeitado será dado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para
reposição do mesmo e a devolução dos materiais rejeitados será sem ônus para a
contratante.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. 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$ 728.400,00 (Setecentos e vinte e oito mil e quatrocentos reais).
8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES
8.1. Das obrigações do órgão gestor:

8.1.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante
vencedora possa executar o objeto dentro das especificações.
8.1.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.
8.1.3. Acompanhar a execução e fiscalização do fornecimento durante toda
a vigência do Contrato.
8.1.4. Notificar, por escrito, à Fornecedora, a ocorrência de eventuais
imperfeições no curso do fornecimento.
8.1.5. Acompanhar o fornecimento, podendo intervir durante a sua
execução, para fins de ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no
todo ou em parte, os materiais entregues com imperfeição.

8.2. Das obrigações da fornecedora:
8.2.1. Acatar as decisões e observações feitas pelo Órgão Gestor.
8.2.2. Realizar o fornecimento com estrita observância ao Edital e seus
anexos, devendo entregar os MATERIAIS com a marca indicada no respectivo
registro de preços, uma vez que não serão aceitos produtos com marcas
diferentes, ainda que com “princípios ativos” iguais e/ou qualitativos equivalentes.
8.2.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à
Administração e/ou a terceiros.
8.2.4. Aceitar nas mesmas condições os acréscimos ou supressões nos
termos do artigo 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93;
8.2.5. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de
habilitação e qualificação durante toda vigência do Contrato.
8.2.6. Cumprir os prazos de entrega de 90 (noventa) dias úteis, a contar do
recebimento da Autorização de Fornecimento, sob pena de aplicação de sanções
administrativas;
8.2.7. Como condição para emissão da Nota de Empenho, a licitante
vencedora deverá estar com a documentação obrigatória válida;
8.2.8. Se não comprovarem a situação regular da Fornecedora detentora
do Contrato quanto a sua documentação, o Órgão Gestor poderá negociar o
fornecimento segundo a ordem de classificação das demais empresas, nas
mesmas condições.
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8.2.9. A Fornecedora não poderá dar em garantia ou vincular, de qualquer
forma, total ou parcialmente os créditos financeiros do Contrato, a qualquer
pessoa física ou jurídica, sem a prévia e expressa autorização do Órgão Gestor;
8.2.10. Não será permitido subcontratação ou sub-rogação do objeto deste
certame a terceiros.
8.2.11. Entrega dos veículo no Almoxarifado da FUERN, situado no
Edifício Epílogo de Campos, Praça Miguel Faustino, s/n, Centro,
Mossoró/RN, CEP 59.610-200.
8.2.12. O primeiro emplacamento conforme CÓDIGO NACIONAL DE
TRÂNSITO será sob responsabilidade da fornecedora.
8.2.13. As revisões serão efetuadas no Município de Mossoró/RN, sem custo
de mão de obra.

9. CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO
CONTRATO
9.1. O CONTRATANTE promoverá a fiscalização do fornecimento contratado,
nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, competindo-lhe tomar todas as
providências, de modo assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos
deste Contrato de Fornecimento sujeitará a licitante vencedora as multas, consoante
o caput e §§ do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores,
incidentes sobre o valor total da Proposta Comercial vencedora, na forma seguinte:

10.1.1. Quanto à obrigação da assinatura do Contrato de Fornecimento no
prazo estabelecido:

10.1.1.1. Atraso até 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento);
10.1.1.2. A partir do 6° (sexto) até o limite do 10° (décimo) dia, multa de
4% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a
partir do 11° (décimo primeiro) dia de atraso.

10.1.2. Quanto às obrigações de solução de quaisquer problemas com os
itens adquiridos:

10.1.2.1. Atraso até 02 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento);
10.1.2.2. A partir do 3° (terceiro) até o limite do 5° (quinto) dia, multa de
4% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a
partir do 6° (sexto) dia de atraso.

10.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no artigo 87, incisos I, III e IV, da
Lei Federal nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto, a Administração
poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à licitante vencedora multa de até
10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta Comercial vencedora;
10.3. Se a Licitante vencedora se recusar a assinar o Contrato de
Fornecimento injustificadamente, garantida prévia e ampla defesa, além da multa
pecuniária, poderá, ainda, sofrer às seguintes penalidades:

10.3.1. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de
contratar com a FUERN, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
10.3.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública por até 05 (cinco) anos.

10.4. A CONTRATADA que deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa exigida para o fornecimento, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar durante o fornecimento,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla
defesa, ficará suspensa de licitar com esta Instituição pelo prazo de até 02 (dois)
anos ou ser declarada inidônea pelo prazo de 05 (cinco) anos, se for o caso, sem
prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.
10.5. A multa, eventualmente imposta à CONTRATADA, será automaticamente
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por
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cento) ao mês. Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber do
CONTRATANTE, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de
sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo
efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para
que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a Instituição proceder à cobrança
judicial da multa;
10.6. As multas previstas nesta seção não eximem a CONTRATADA da
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha
causar ao CONTRATANTE;
10.7. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar
sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação
e decisão superior, dentro do mesmo prazo.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DAS PRERROGATIVAS
11.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, relativos ao
presente contrato, a seguir especificado:

11.1.1. Modificá-lo unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do
interesse público, nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666 de 21.06.93,
respeitados os direitos da CONTRATADA;
11.1.2. Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do
artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93;
11.1.3. Aplicação das sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do
ajuste;
11.1.4. Fiscalização da execução do ajuste.
11.1.5. As prerrogativas dos direitos do CONTRATANTE na hipótese de
rescisão do artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VALIDADE E DA PUBLICAÇÃO
12.1. O CONTRATANTE, para fins de eficácia do presente Contrato e dos
eventuais termos de aditamentos, fará publicar na imprensa oficial do Estado do Rio
Grande do Norte, resumidamente, o seu extrato, de acordo com o artigo 61,
parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO
13.1. O presente contrato poderá ser rescindido, por acordo entre as partes,
mediante notificação expressa, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data
desejada para o encerramento, de conformidade com o artigo 79, inciso II, da Lei
Federal nº 8.666/93;

13.1.1. Em situações excepcionais, desde que o CONTRATANTE concorde, o
prazo de vigência contratual poderá ser diminuído.

13.2. O presente contrato também poderá ser rescindido, por conveniência
administrativa, sem que caiba à CONTRATADA o direito de indenização, demonstrada
a relevância do interesse público;
13.3. No caso de rescisão administrativa ou amigável, esta deverá ser
precedida de autorização escrita, fundamentada e autuada nos autos do processo.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições iniciais para contratação, inclusive
quanto à documentação de habilitação ao certame;
14.2. Não haverá nenhum vínculo empregatício entre o CONTRATANTE e os
funcionários e/ou prepostos da CONTRATADA, afastando daquele, quaisquer
encargos de ordem fiscal, social, trabalhista, previdenciário, tributário, inclusive
decorrentes de eventuais acidentes de trabalho.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
15.1. 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
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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. Cicília Raquel Maia Leite
Presidente da FUERN

Hugo Dellion Carlos Damas
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 HUGO DELLION CARLOS DAMAS,
Usuário Externo, em 18/11/2021, às 15:31, 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 18/11/2021, às 15:37,
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 18/11/2021, às 16:00, 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 18/11/2021, às 16:16,
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 12054963 e o código CRC BF4B7D6C.

Referência: Processo nº 04410039.001543/2021-23 SEI nº 12054963
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18 19 DE NOVEMBRO DE 2021Diário Oficial
RIO GRANDE DO NORTE

RESUMO DO CONTRATO N°  234/2021 - SEI/FUERN
Contratantes: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE - FUERN (08.258.295/0001-02) e AD INSTRUMENTOS
CIRÚRGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (06.276.904/0001-20).
Objeto: aquisição equipamentos para os ambulatórios da FACS (Emenda Estadual)
(2ª Publicação). Valor: R$ 1.056,60 (um mil cinquenta e seis reais e sessenta cen-
tavos). Fundamento legal: Lei n° 8.666, de 21/06/1993, Lei nº 10.520, de
17/07/2002, e Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. Processo
administrativo n° 04410022.001345/2021-49 - SEI/FUERN. Pregão Eletrônico n°
046/2021 - FUERN. Dotação orçamentária: Fontes: 0.1.00; 0.1.00 - Recursos
Ordinários (Emenda Estadual nº. 241 - Dep. Estadual Dr. Bernardo Amorim) Pré-
Empenho 002 e 003. Natureza da despesa: 3.3.90.30; 4.4.90.52. Subações: 100901;
229501. Vigência: até 31.12.2021, não prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei
n° 8.666/93, tendo seu início a partir da devida publicação no DOE/RN.
Assinaturas: Profª. Drª. Cicília Raquel Maia Leite/Presidente da FUERN
(037.778.574-16) e Daniel Fabiano Ferreira Dutra/Representante Legal da Empresa
(250.951.408-37). Testemunhas: Elza Thays Farias de Lucena (094.813.504-28) e
Amábilis de Oliveira e Silva (073.107.604-41). Mossoró-RN, 18/11/2021.

RESUMO DO CONTRATO N°  238/2021 - SEI/FUERN
Contratantes: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE - FUERN (08.258.295/0001-02) e VITEC TECNOLOGIA EM PRO-
DUTOS AUDIOVISUAIS LTDA EPP (08.144.355/0001-66). Objeto: aquisição de
móveis e equipamentos. Valor: R$ 152.700,00 (cento e cinquenta e dois mil e sete-
centos reais). Fundamento legal: Lei n° 8.666, de 21/06/1993, Lei nº 10.520, de
17/07/2002, e Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. Processo
administrativo n° 04410022.001302/2021-63 - SEI/FUERN. Pregão Eletrônico n°
041/2021 - FUERN. Dotação orçamentária: Fontes: 0.1.00. Natureza da despesa:
4.4.90.52. Subações: 100901. Vigência: até 31.12.2021, não prorrogável na forma
do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93, tendo seu início a partir da devida publicação
no DOE/RN. Assinaturas: Profª. Drª. Cicília Raquel Maia Leite/Presidente da
FUERN (037.778.574-16) e Marcela Ribeiro Vieira Borba/Representante Legal da
Empresa (284.744.998-10). Testemunhas: Elza Thays Farias de Lucena
(094.813.504-28) e Amábilis de Oliveira e Silva (073.107.604-41). Mossoró-RN,
17/11/2021.

RESUMO DO CONTRATO N°  235/2021 - SEI/FUERN
Contratantes: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE - FUERN (08.258.295/0001-02) e GEINE H C CUNHA EIRELI - ME
(GFX COMÉRCIO E SERVIÇOS) (28.207.226/0001-87). Objeto: aquisição de
móveis e equipamentos. Valor: R$ 501.000,00 (quinhentos e um mil reais).
Fundamento legal: Lei n° 8.666, de 21/06/1993, Lei nº 10.520, de 17/07/2002, e Lei
nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. Processo administrativo n°
04410022.001302/2021-63 - SEI/FUERN. Pregão Eletrônico n° 041/2021 -
FUERN. Dotação orçamentária: Fontes: 0.1.00. Natureza da despesa: 4.4.90.52.
Subações: 100901. Vigência: até 31.12.2021, não prorrogável na forma do art. 57,
§ 1°, da Lei n° 8.666/93, tendo seu início a partir da devida publicação no DOE/RN.
Assinaturas: Profª. Drª. Cicília Raquel Maia Leite/Presidente da FUERN
(037.778.574-16) e Geine Hellene Carvalho Cunha/Representante Legal da
Empresa (926.701.723-34). Testemunhas: Elza Thays Farias de Lucena
(094.813.504-28) e Amábilis de Oliveira e Silva (073.107.604-41). Mossoró-RN,
17/11/2021. 

RESUMO DO CONTRATO N°  236/2021 - SEI/FUERN
Contratantes: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE - FUERN (08.258.295/0001-02) e JORGE LUIZ DE GUSMÃO
BUARQUE EIRELI (COMERCIAL BUARQUE) (31.157.789/0001-12). Objeto:
aquisição de móveis e equipamentos. Valor: R$ 1.210.093,75 (um milhão, duzentos
e dez mil noventa e três reais e setenta e cinco centavos). Fundamento legal: Lei n°
8.666, de 21/06/1993, Lei nº 10.520, de 17/07/2002, e Lei nº 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor. Processo administrativo n°
04410022.001302/2021-63 - SEI/FUERN. Pregão Eletrônico n° 041/2021 -
FUERN. Dotação orçamentária: Fontes: 0.1.00. Natureza da despesa: 4.4.90.52.
Subações: 100901. Vigência: até 31.12.2021, não prorrogável na forma do art. 57,
§ 1°, da Lei n° 8.666/93, tendo seu início a partir da devida publicação no DOE/RN.
Assinaturas: Profª. Drª. Cicília Raquel Maia Leite/Presidente da FUERN
(037.778.574-16) e Jorge Luiz de Gusmão Buarque Junior/Representante Legal da
Empresa (008.313.204-00). Testemunhas: Elza Thays Farias de Lucena
(094.813.504-28) e Amábilis de Oliveira e Silva (073.107.604-41). Mossoró-RN,
17/11/2021.

*RESUMO DO PRIMEIRA TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 037/2020 -
FUERN
CONTRATANTES: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE - FUERN (08.258.295/0001-02) e LUX ENERGIA E
SERVIÇOS LTDA (32.185.141/0001-12). Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze)
meses, do prazo de vigência do Contrato nº 037/2020 - FUERN. Fundamento legal:
artigo 57, II da Lei 8.666/1993. Processo administrativo n° 04410035.001775/2021-
11- SEI/FUERN. Assinaturas: Profa. Dra. Cicília Raquel Maia Leite/Presidente da
FUERN (037.778.574-16) e Luana Carolinne Duarte de Paula Lima Castro
(096.660.974-35)/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, 17/11/2021.
*Republicado por incorreção.

RESUMO DO CONTRATO N°  240/2021 - SEI/FUERN
Contratantes: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE - FUERN (08.258.295/0001-02) e HORUS COMERCIAL E
SERVIÇOS EIRELI (20.306.945/0001-43). Objeto: Aquisição de veículos tipo van
para frota FUERN. Valor: R$ 728.400,00 (setecentos e vinte e oito mil e quatro-
centos reais). Fundamento legal: Lei n° 8.666, de 21/06/1993, Lei nº 10.520, de
17/07/2002, e Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. Processo
administrativo n° 04410039.001543/2021-23 - SEI/FUERN. Adesão à Ata n°
05/2021. Dotação orçamentária: Fontes: 0.1.00; Natureza da despesa: 4.4.90.52;
Subações: 157301. Vigência: até 31.12.2021, não prorrogável na forma do art. 57,
§ 1°, da Lei n° 8.666/93, tendo seu início a partir da devida publicação no DOE/RN.
Assinaturas: Profª. Drª. Cicília Raquel Maia Leite/Presidente da FUERN
(037.778.574-16) e Hugo Dellion Carlos Damas/Representante Legal da Empresa
(032.163.701-19). Testemunhas: Elza Thays Farias de Lucena (094.813.504-28) e
Amábilis de Oliveira e Silva (073.107.604-41). Mossoró-RN, 18/11/2021. 

Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
AVISO
TOMADA DE PREÇOS N° 018/2021 - SIN
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO, EM REGIME DE EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL.
PROCESSO: Nº 11910024.002458/2020-11
OBJETO: REFORMA PARCIAL E RECUPERAÇÃO DE PARTE DA COBER-
TURA DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGAALGUMAS DAS ATIVIDADES OFER-
ECIDAS PELA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE. NOME DA OBRA - REFORMA ACADEPOL MOVI-
MENTO SAÚDE, LOCALIZADA NA AV. INTERVENTOR MÁRIO CÂMARA,
2550, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL/RN.
A Comissão Permanente de Licitação - CPL/SIN, no uso de suas atribuições, torna
público, a quem interessar, que, DECIDE por:  HABILITAR, CLASSIFICAR e
DECLARAR vencedora do certame a licitante, HB ENGENHARIA LTDA - inscri-
ta no CNPJ sob o n.º 16.992.154/0001-47, com o valor apresentado de R$
345.633,09 (trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta e três mil, e nove
centavos), por cumprir as exigências do processo licitatório.
Natal, 18 de novembro de 2021.
MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 039/2021 - SIN
PROCESSO: Nº 00410094.000194/2021-16
A Secretaria de Estado da Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Norte-SIN,
através da sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, com Sede no Centro
Administrativo, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN, torna público à quem inter-
essar possa que a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 039/2021-
SIN, do tipo menor preço unitário, em regime de empreitada por preço unitário,
tendo como Objeto: CONSTITUI O PRESENTE OBJETO A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ESTUDOS DE SONDAGEM E
ABSORÇÃO DE SOLO, NOS TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE NOVOS
CENTROS DE EDUCAÇÃO (CEEP'S), LOCALIZADOS NAS CIDADES DE
NATAL, TOUROS, SÃO JOSÉ DE MIPIBU, UMARIZAL, SANTANA DO
MATOS, ANGICOS, SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, CAMPO GRANDE, AREIA
BRANCA OU BARAÚNA, MOSSORÓ, SÃO TOMÉ, TANGARÁ OU SÃO JOSÉ
DO CAMPESTRE, NO RIO GRANDE DO NORTE, o qual se regerá pelas dis-
posições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.
O recebimento e abertura dos envelopes de Documentos de Habilitação e Proposta
de Preços dar-se-ão no dia 09 de dezembro de 2021, às 10h (dez horas) - horário de
Brasília, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, na Sede da Secretaria, no
endereço acima.
O Edital e seus anexos poderão ser solicitados exclusivamente através do E-mail:
cplsinrn@gmail.com, das 8 h às 14 horas, de segunda a sexta-feira.
Natal, 18 de novembro de 2021.
MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CPL

RESULTADO DA ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇOS
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2021-SIN
PROCESSO: Nº 08810071.000790/2020-55
TIPO: DO TIPO MENOR PREÇO, EM REGIME DE EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGEN-
HARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DO 1º GRUPA-
MENTO DE BOMBEIROS DO RIO GRANDE DO NORTE.
A Comissão Permanente de Licitação - CPL/SIN, no uso de suas atribuições, torna
público, a quem interessar, que, DECIDE por: DESCLASSIFICAR a licitante "F
DOIS ENGENHARIA LTDA", por não cumprir as exigências do Edital, apresen-
tando valores acima do estipulado em suas planilhas de preços.  CLASSIFICAR as
licitantes na seguinte ordem: 1ª colocada "MVP ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES", 2ª colocada  "HB ENGENHARIA LTDA", 3ª Colocada "IM
ENGENHARIA LTDA", 4ª colocada "ENGEVAC ENGENHARIA LTDA", 5ª
colocada "R. DE PAULA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA".   
Em razão de ter sido verificado que houve empate ficto entre as licitantes 1ª colo-
cada MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES e 2ª colocada HB ENGENHARIA
LTDA, sendo a segunda enquadrada como EPP, de acordo com a Lei 123/2006, esta
Comissão faculta o direito de apresentação de nova proposta de preços pela mesma,
no prazo de 24 horas, a contar desta publicação.
Considerando o prazo recursal disposto no art. 109, I, alínea a da Lei 8.666/93, o
processo encontra-se com vistas às interessadas para requererem o que couber, na
forma da lei.
Natal/RN, 02 de agosto 2021.
MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO
Presidente da CPL/SIN

TERMO DE REINÍCIO DE OBRA
Considerando o que consta da instrução dos autos do Processo Administrativo n°
02210140.001227/2021-24, autorizo, a partir de 01/11/2021, o reinício das obras de
"DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO
ELEVADO E UMA SUBESTAÇÃO NA COMPLEXO PENAL AGRÍCOLA DR.
MÁRIO NEGÓCIO, EM MOSSORÓ/RN.", objeto do Contrato n° 006/2021 - SIN,
firmado entre Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária (SEAP), e a sociedade empresária IM ENGENHARIA
LTDA,  com interveniência da Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIN).
No que lhe concerne, a presente ordem de reinício redefine a contagem dos prazos
de vigência contratual e de execução dos serviços, devendo-se, para tanto, observar
o saldo de prazo para a vigência do contrato e o saldo de prazo para a execução dos
serviços quando da paralisação formalizada nos autos do processo administrativo nº
02210140.001227/2021-24.
Dessa forma, restam 108 (cento e oito) dias para a vigência contratual, contados de
19/12/2021 até 05/04/2022, e 48 (quarenta e oito) dias para a execução dos serviços,
contados de 20/10/2021 à 06/12/2021.
Natal/RN, 01 de novembro de 2021.
GUSTAVO FERNANDES ROSADO COÊLHO 
Secretário de Estado da Infraestrutura 

Departamento Estadual de Trânsito

Secretaria de InfraEstrutura.  Departamento Estadual do Rio Grande do Norte.
Extrato do 6º Termo Aditivo ao Contrato 017/2016 celebrado com: CEIA
REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA-ME. CNPJ: 40.811.101/0001-67. Endereço: Rua
Rosa Fernandes da Silva, nº 113, CEP: 59.144-210. Objeto: reequilíbrio econômi-
co-financeiro do contrato administrativo nº 017/2016 - 6º Termo Aditivo, com
Reajuste de 28,94% (vinte e oito vírgula noventa e quatro por cento) nos valores
unitários das refeições prontas (almoço e jantar) fornecidos ao Comando de
Policiamento Rodoviário Estadual - CPRE. Valor Total:  R$ 306.588,62 (trezentos
e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos). Valor
Mensal: de abril/2021 à novembro/2021 - R$ 22.550,11 (vinte e dois mil, quinhen-
tos e cinquenta reais e onze centavos), de dezembro/2021 à março/2022 - R$
25.546,93 (vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e três cen-
tavos). Vigência: 01/04/2021 à 31/03/2022. Dotação Orçamentaria:
25.203.26.181.4009.1266.126601- Fiscalização do Trânsito, Fonte: 0.2.53.000000 -
Recursos Diretamente Arrecadados - Multas, Elemento de Despesa: 33.90.39.41 -
Fornecimento de Alimentação. Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico SRP
04/2015 - Instituto Federal Sergipe - Campus Aracaju. Fundamento Legal: Art. 65,
§ 8º, da Lei nº 8.666/1993. Data da Assinatura: 18/11/2021. Assinatura: JONIEL-
SON PEREIRA DE OLIVEIRA - Diretor Geral do Detran/RN e WBIRANILTON
LINHARES DE ARAUJO - Representante Legal. Processo:
02910037.001282/2021-13.

Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico

Junta Comercial do Estado do
Rio Grande do Norte - JUCERN

EXTRATO DO 3 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2019
Número do Processo: 04110006.001359/2019-11
Contratante: Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte. CNPJ:
08.234.841/0001-75.
Contratado: Meru Viagens Eireli - Epp. CNPJ: 09.215.207/0001-58.
Objeto: O presente termo aditivo ao contrato tem por objetivo a alteração da cláusu-
la Segunda do contrato original, que trata da vigência, cuja redação passará ser a
seguinte: O presente contrato tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados
a partir de 06 de novembro de 2021 a 05 de novembro de 2022. Podendo ser pror-
rogado por iguais períodos limitados a 60 (sessenta) meses, se manifestamente van-
tajoso à CONTRATANTE. Com eficácia com a sua publicação no Diário Oficial do
Estado.  E alteração da cláusula Terceira, do contrato original, que trata do Preço,
cuja redação passará ser a seguinte: O valor estimado global do presente contrato é
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Sendo o valor estimado de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) para o exercício de 2021 e o valor estimado de R$ 35.000,00 (trinta e
cinco mil reais) para o exercício de 2022. Correspondente a 12 (doze) meses de con-
trato.
Assinam:
Pela Contratante: Daltro Freire de Paiva.
Pela Contratada: Gabriel Severo Pereira Gomes.
Data de assinatura: 03 de novembro de 2021.
Daltro Freire de Paiva. Presidente - JUCERN.

Secretaria de Estado do
Planejamento e das Finanças

EXTRATO DO CONTRATO Nº 119/2021.
Modalidade: Pregão eletrônico
Processo nº: 00210038.004457/2021-41
Beneficiário: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças- SEPLAN.
Financiador: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD.
Contratada: MTB TECNOLOGIA LTDA-EPP; CNPJ: 01.405.834/0001-40
Objeto: AQUISIÇÃO DE LOTE 05 ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL
Dotação orçamentária: EXERCÍCIO DE 2021
Dotação Orçamentária 1 19131 04 122 0021 140901 0.1.48 44.90   
Subação:  140901  Fortalecimento do Sistema Único de Saúde
Fonte  0.1.48 Operações de Crédito Externas em moeda
44.90.52- Equipamento e Material Permanente     
Do Preço: R$ 124.800,00 (cento e vinte e quatro mil e oitocentos reais)
Do prazo: vigência de 07 (sete) meses
Amparo Legal: Artigo 42, § 5°, da Lei 8.666/93 e Diretrizes de Seleção e
Contratação de Bens e Serviços Técnicos Financiados por Empréstimos do BIRD e
Créditos & Doações da AID, pelos Mutuários do Banco Mundial, edição de janeiro
de 2011.
Data de assinatura: 17/11/2021
Assinaturas: Fernando Wanderley Vargas da Silva, pela Contratante, e Erick Yuki
Hiratsuka, pela Contratada.

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 120/2021.
Modalidade: Shopping
Processo nº: 00210038.005511/2021-76 
Beneficiário: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças- SEPLAN. 
Financiador: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD. 
Contratada: WM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI - EPP
(CNPJ: 10.376.724/0001-98)
Objeto: complementação dos sistemas de abastecimento de água em comunidade
rurais, localizados em Comunidades Rurais do Território do Rio Grande do Norte,
referente ao LOTE 01: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA
CABACEIRA, conforme edital Shopping n° 380/2021
Dotação orçamentária: 
Dotação Orçamentária  19131 04 122 0026 141101 0.1.48 44.90.

Subação: 141101 Desenvolvimento Regional Sustentável - Governo Cidadão
Fonte 0.1.48 Operações de Crédito Externas em moeda
44.90.51 - Obras e Instalações     
Do valor: R$ 566.212,85 (quinhentos e sessenta e seis mil, duzentos e doze reais e
oitenta e cinco centavos)
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