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CONTRATO Nº 003/2020 - SEI
Processo nº 04410160.000364/2020-92
  
Unidade Gestora: FUERN

  

TERMO DE CONTRATO N°
003/2020 - SEI/FUERN.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E
COPEIRAGEM, QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, A
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE - FUERN E, DO OUTRO, A
EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LTDA.

Termo de Contrato de prestação de serviços terceirizados para limpeza, conservação
e copeiragem nos Campi e Dependências da Fundação Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte - FUERN, localizados na cidade de Mossoró/RN, que entre si fazem,
de um lado, 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° 5.546, de 08 de janeiro
de 1987, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.258.295/0001-02, e com sede a BR 110,
Km 46, s/n, bairro Costa e Silva, 59.600-970, Mossoró/RN, representada, neste ato,
por seu Presidente, Prof. Dr. Pedro Fernandes Ribeiro Neto, brasileiro, casado,
professor universitário, residente e domiciliado à Rua Zélia Rodrigues Rocha Bezerra,
n° 190, Ed. Cristais do Alto, 302, Bairro Presidente Costa e Silva, CEP 59.625-627,
Mossoró/RN, portador da cédula de identidade n° 817847 - SSP/RN, inscrito no
CPF/MF sob o n° 638.740. 914-49, doravante denominada simplesmente de
CONTRATANTE e, do outro, a empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
LTDA, com sede à Rua Antônio Mariano de Souza, n° 775, Ipiranga, São José/SC,
CEP 88.111-510, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.482.840/0001-38, neste ato
representada pelo seu Diretor Comercial, o Sr. Willian Lopes de Aguiar,  inscrito no
CPF/MF sob o n.º 028.383.199-57 e RG. nº 3.975.588 – SSP/SC, doravante
denominada apenas de CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente
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CONTRATO ADMINISTRATIVO ao amparo da Lei no 10.520/2002, pela Lei no

8.666/1993, pelo Decreto Estadual no 17.144/2003 e demais legislações e condições
do Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico n.º 030/2017 – FUERN
(processo n.º 2934/2017 – FUERN) e da Dispensa de Licitação n°  013/2020 - FUERN,
que se regerá pelas Cláusulas e Condições seguintes:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
Constitui objeto deste termo a contratação de empresa  para prestação de serviços
terceirizados para limpeza, conservação e copeiragem nos Campi e Dependências da
Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - FUERN, localizados na
cidade de Mossoró/RN, de acordo com as necessidades da FUERN. 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO:
A prestação dos serviços observará a demanda da FUERN.
2.1. Os serviços deverão ser prestados conforme exigências, horários e
endereços previstos no ITEM 3 e ITEM 7 do TERMO DE REFERÊNCIA.
2.2. A CONTRATADA se obriga a fornecer todos os serviços obedecendo
rigorosamente as técnicas apropriadas, utilizando-se sempre, para tal efeito, de
pessoal qualificado, tudo em conformidade com o que consta no TERMO DE
REFERÊNCIA.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
Na execução do objeto do presente contrato, envidarão as partes todo o empenho e
dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe forem
confiados, obrigando-se, ainda, ao cumprimento das atribuições e responsabilidades
estabelecidas para a CONTRATADA  e para a CONTRATANTE, conforme ITEM 4 E
ITEM 5 do TERMO DE REFERÊNCIA.
4. CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E DA COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA:
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o montante exclusivamente equivalente
aos serviços efetivamente executados, correspondentes ao valor das notas fiscais
emitidas.
4.1. O valor global estimado para o presente contrato é de R$ 439.937,18
(quatrocentos e trinta e nove mil novecentos e trinta e sete reais e dezoito centavos),
correspondente ao período proporcional da vigência remanescente do Contrato nº.
086/2019-FUERN, conforme valores abaixo.
 

CIDADE FUNÇÃO QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
MENSAL

MOSSORÓ/RN

Supervisor 1 R$
3.466,28

R$
3.466,28

Faxineiro/servente de limpeza
(insalubridade) 12 R$

3.417,66
R$

41.011,92
Faxineiro/servente de limpeza 36 R$

2.572,73
R$

92.618,28
Copeiro 6 R$

2.728,33
R$

16.369,98
 

TOTAL MENSAL (A) R$
153.466,46
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 153.466,46
VALOR PROPORCIONAL  (01/11 A 26/11) (B)

 
R$

133.004,26
 

VALOR TOTAL DO CONTRATO (A*2 + B)*
R$

439.937,18
* O valor total do contrato compreende os meses de Setembro e Outubro (A*2) somados
ao valor correspondente a vinte e seis dias do mês de Novembro (B).
4.2. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante a apresentação das
respectivas faturas e estará condicionado ao atesto, pelo CONTRATANTE, a
conformidade da execução do serviço com as obrigações estipuladas nas cláusulas
constantes deste termo contratual, do edital de licitação e do respectivo termo de
referência.
4.3. O pagamento estará condicionado as condições constantes no ITEM 4 e
no ITEM 11 demais exigências contidas no TERMO DE REFERÊNCIA.
4.4. O pagamento será creditado na conta-corrente da CONTRATADA,
através de ordem bancária contra de qualquer instituição bancária indicada na
proposta, devendo, para isso, ficar explicitado: banco, agência, localidade e conta-
corrente em que deverá ser efetuado o crédito.
4.5. O pagamento somente será liberado para a CONTRATADA após o
recolhimento de eventuais multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de
inadimplência contratual e apresentação do demonstrativo dos fornecimentos e/ou
prestação de serviços efetuados.
4.6. A critério da CONTRATANTE, o valor das multas porventura aplicadas,
bem como das indenizações a terceiros, por culpa ou dolo da CONTRATADA, serão
descontadas dos faturamentos a que CONTRATADA fizer jus.
4.7. Nenhum pagamento será realizado pela CONTRATANTE sem a prévia e
necessária consulta à sua regularidade fiscal, inclusive quanto ao recolhimento das
contribuições sociais – FGTS e Previdência Social – correspondentes ao mês da última
competência vencida.
4.8. Qualquer erro ou omissão na documentação fiscal ou na fatura da
CONTRATADA deverá ser por ela prontamente corrigido, suspendendo-se o prazo
de pagamento até que a correção seja realizada.
4.9. À CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento, dos
serviços prestados em desacordo com as especificações constantes do TERMO DE
REFERÊNCIA.
4.10. A CONTRATANTE pagará tão somente pelos serviços efetivamente
realizados, de acordo com o preço ofertado no presente pregão.
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em
dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de 2020, na
classificação abaixo:
Unidade
Gestora 182021 – Fundação Universidade do Estado do RN – FUERN

Subação(ões) 229501 - Manutenção e funcionamento                                                 
             

Fonte(s) 0.1.00 – Recursos ordinários
Natureza(s) 3.3.90.37 – Locação de Mão de Obra
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5.2. As despesas decorrentes da execução do objeto do presente contrato
em exercícios futuros, por parte da CONTRATANTE, correrão à cota de suas
dotações orçamentárias reservadas para o respectivo exercício, devendo ser
registradas por simples apostila a indicação dos créditos e empenhos para sua
cobertura, na forma do disposto no Art. 65, § 8° da Lei n° 8.666/93.
6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO DO VALOR
Os preços contratados poderão ser revistos, para mais ou para menos, desde que
observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data da
apresentação das propostas, ou da data da última repactuação, ou, ainda, para
corrigir o desequilíbrio econômico-financeiro ocorrido por fato superveniente e com
demonstração analítica da variação dos comportamentos dos custos deste.
6.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde
que solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de doze meses
contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado neste
Termo de Contrato será repactuado, competindo à CONTRATADA justificar e
comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas
apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE, na forma
instituída, nas disposições aplicáveis da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de
2008.
6.2. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da
categoria profissional: a partir da data da vigência do acordo, dissídio ou convenção
coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada
categoria profissional abrangida pelo contrato;
6.3. De acordo com Art. 40, § 4º da Instrução Normativa nº 03/2009, as
repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de
apostilamento, e não poderão alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos
contratos, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que
deverão ser formalizadas por aditamento.
6.4. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data
da prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção
coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional
abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso
não haja prorrogação.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo de Contrato entrará em vigor na data de publicação no Diário
Oficial do Estado, expirando sua validade em 26 de novembro de 2020, podendo ser
prorrogado, desde que obedecidas as determinações legais e consideradas as
mesmas condições estipuladas no Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº.
030/2017 - FUERN.
 
8. CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES
O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular
de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento)
para os seus acréscimos, nos termos dos §§ 1º e 2º do Art. 65, da Lei nº
8.666/1993.
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SUBCLÁUSULA ÚNICA: Fica vedado o aditamento do presente contrato com o
intuito de alterar o seu objeto, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do
agente que o praticou.
9. CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E DA
FISCALIZAÇÃO
As condições de recebimento e fiscalização do instrumento contratual estão
estabelecidas no ITEM 3 e ITEM 10 do TERMO DE REFERÊNCIA, além do que dispõe a
Lei n.º 8.666/93.
 
10.  CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES
10.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Termo de
Contrato dentro do prazo estabelecido pela FUERN, caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades estabelecidas no artigo 87
da Lei n° 8.666/93.
10.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a licitante
vencedora à multa de mora de 2% (dois por cento) por dia de atraso, até o máximo
de 10% (dez por cento), sobre o objeto não fornecido.
10.3. As multas a que se refere esta cláusula serão descontadas dos
pagamentos eventualmente devidos pela FUERN, ou, quando for o caso, cobradas
judicialmente.
10.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a FUERN poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do objeto
não fornecido, no caso de inexecução total ou parcial do objeto;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo Único – A aplicação da sanção prevista na alínea “a” não prejudica a
incidência cumulativa das penalidades das alíneas “b” e “c”, principalmente, sem
prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto
licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais,
expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05
(cinco) dias úteis.
10.5. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência da
FUERN, devendo ser respeitados, em quaisquer hipóteses, o contraditório e a ampla
defesa.
10.6. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações
contratuais assumidas, ou a infringência dos preceitos legais pertinentes, ensejará a
aplicação das seguintes sanções previstas de acordo com a legislação vigente, desde
que devidamente motivadas nos autos do processo, assegurados o contraditório e a
ampla defesa.
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
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11.1. Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou
extrajudiciais, constitui motivos para a rescisão do presente contrato a ocorrência de
qualquer uma das situações previstas no art. 78 da Lei 8.666/93, observadas as suas
ulteriores alterações.
11.2. A rescisão deste contrato poderá ser procedida consensualmente pelas
partes, ressalvados os seus respectivos direitos e responsabilidades.
11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos
do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL
Este termo foi celebrado com fundamento nas disposições do presente edital e da Lei
nº 8.666/1993, sobretudo no que dispõe o Capítulo III (DOS CONTRATOS). Será
aplicada a legislação em vigor, relativos à mão de obra utilizada na execução do
objeto do contrato, bem como aqueles decorrentes da responsabilidade civil em
geral, obedecendo aos prazos fixados em lei;
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
Fica estabelecida a vinculação integral deste contrato ao presente edital e seus
anexos, conforme o inciso XI do art. 55 da Lei nº 8.666/1993.
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA COMPATIBILIDADE COM AS
OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS
Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante a execução deste contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as suas condições de
habilitação e qualificação, exigidas no presente edital, conforme o inciso XIII do art.
55 da Lei nº 8.666/1993.
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA
15.1. A CONTRATADA deverá apresentar comprovante de prestação de
garantia no valor de R$ 21.996,85 (vinte e um mil novecentos e noventa e seis reais e
oitenta e cinco centavos) na modalidade escolhida, correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total contratado e servirá para suportar todas as obrigações
assumidas pela CONTRATADA, inclusive multas previstas e aplicadas em
conformidade com os termos deste contrato. A contratada terá um prazo de 05 dias
úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE, contado da
assinatura do contrato.
15.2. A validade da garantia apresentada deverá ultrapassar o prazo de 03
(três) meses após a data prevista para o término deste contrato, devendo ser
renovada a cada prorrogação de vigência efetivada no contrato.
15.3. A critério da CONTRATADA, a garantia ocorrerá mediante uma das
seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro, ou títulos da dívida pública (desde que tenham sido emitidos
em prazo inferior a 20 (vinte) anos, exceto títulos da dívida agrária que não serão
aceitos sob hipótese alguma);
b) Fiança bancária;

Contrato 5 (6658566)         SEI 04410160.000364/2020-92 / pg. 6



c) Seguro-garantia.
15.4. Em se tratando da garantia na modalidade de depósito bancário, prevista
nesta cláusula, o depósito deverá ser obrigatoriamente efetuado no Banco do Brasil;
a) Em se tratando da garantia na modalidade de títulos da dívida pública, prevista
nesta cláusula, estes deverão ser de emissão recente, exceto os títulos da dívida
agrária que não serão aceitos sob hipótese alguma;
b) Em se tratando da garantia na modalidade prevista nesta cláusula, deverá constar
do Instrumento de Fiança a expressa renúncia por parte do fiador aos benefícios do
Art. 1.491 do código Civil Brasileiro, na forma do Art. 827 do Código Civil Brasileiro,
na forma do Art. 828, I, do mesmo código.
15.5. Após a execução do contrato, será verificado o pagamento das verbas
rescisórias decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da
Contratada em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a
interrupção do contrato de trabalho.
15.6. Caso a Contratada não logre efetuar uma das comprovações acima
indicadas até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a
Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para realizar o pagamento
direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução contratual,
conforme arts. 19-A inciso IV e 35 da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 3, de 2009
e autorização expressa a ser concedida pela Contratada no momento da assinatura
do contrato.
15.7. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento), e o atraso superior
a 30 (trinta) dias autoriza a Contratante a promover a retenção dos pagamentos
devidos à Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato
a título de garantia, a serem depositados junto ao Banco do Brasil, com correção
monetária, em favor da Contratante.
15.8. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:
a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;
b) prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;
c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;
d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não
honradas pela Contratada.
15.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
15.10. Será considerada extinta a garantia:
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de
declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as cláusulas do contrato;
b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Administração
não comunique a ocorrência de sinistros.
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16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
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.Mossoró-RN, 25 de agosto de 2020.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
Elegem as partes a 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 como prova de assim haverem livremente pactuado, firmam o presente
instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma.
 
Prof. Dr. Pedro Fernandes Ribeiro Neto
Presidente da FUERN                       
                                                                           
Willian Lopes de Aguiar
Representante legal da Contratada

 

Testemunhas:
 
Neylson de Jesus Gonçalves Moreno                                                      José Victor
Pinheiro Azevedo
CPF nº 081.890.174-89                                                                                    CPF n°
051.464.504-04

 

Documento assinado eletronicamente por Willian Lopes de Aguiar, Usuário
Externo, em 31/08/2020, às 08:37, 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 Neylson de Jesus Gonçalves
Moreno, Técnico(a) Administrativo(a) da Unidade, em 31/08/2020, às
10:20, 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 Pedro Fernandes Ribeiro Neto,
Presidente(a), em 31/08/2020, às 10:23, 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 Jose Victor Pinheiro Azevedo -
05146450404, Técnico(a) Administrativo(a) da Unidade, em 31/08/2020,
às 10:29, 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
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verificador 6658566 e o código CRC 21EAB613.

Referência: Processo nº 04410160.000364/2020-92 SEI nº 6658566

Contrato 5 (6658566)         SEI 04410160.000364/2020-92 / pg. 9



14 01 DE SETEMBRO DE 2020Diário Oficial
RIO GRANDE DO NORTE

VALOR TOTAL DE: R$ 176.756,80 (cento e setenta e seis mil, setecentos e
cinquenta e seis reais e oitenta centavos ). 
DATA/LOCAL: Natal/RN, 25 de agosto de 2020.
ASSINATURAS: Osmir de Oliveira Monte, Secretário Adjunto da Segurança
Pública e da Defesa Social (CONTRATANTE) e Eduardo Minghell e Marcelo
Bervian pela empresa TAURUS ARMAS S.A. (CONTRATADA).
TESTEMUNHAS: Caroline Rafael Lopes, CPF nº 014.877.800-36 e Leonardo da
Silva Romeiro, CPF nº 045.357.034-85 

Corpo de Bombeiros Militar

2º AVISO AO PE Nº 006/2020 - Republicação de Aviso
PREGÃO ELETRÔNICO: PE nº 006/2020 - CBMRN.
PROCESSO: Protocolo sei nº 08810071.000454/2020-11
Nº LICITAÇÃO: 832446
OBJETO: Aquisição de Cones de Sinalização.
TIPO: Menor preço por Lote.
ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir das 08h00min do dia 29/08/2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h00min do dia 15/09/2020, momento em
que se encerra a possibilidade de envio de novas propostas.
INÍCIO DA DISPUTA (FASE DE LANCES): às 09h00min do dia 15/09/2020.
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 através da portaria SEI nº 167/2020 - GAB CMDO de 18 de agosto de
2020, publicada no Diário Oficial do Estado edição nº 14.739 de 19 de agosto de
2020, avisa aos interessados que no 1º Aviso publicado no Diário Oficial do Estado
do Rio Grande do Norte, edição 14747 do dia 29 de agosto de 2020, onde consta PE
nº 006/2019, Leia-se: PE nº 006/2020, mantendo-se todos os prazos.  Para demais
informações, disponibilizamos o contato através dos e-mail: cpl_cbmrn@hot-
mail.com ou no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, na Avenida Prudente de
Morais, 2410, Barro Vermelho, Natal/RN, ou ainda no telefone (84) 98138-1482
(Whatsapp), no horário local de 08 às 13 horas.
Quartel em Natal/RN, 31 de agosto de 2020.
JOSINALDO COSTA DE LIMA - CB QPBM
Pregoeiro do CBMRN

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

Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte - UERN

RESUMO DO CONTRATO N° 003/2020-SEI/FUERN
Contratantes: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE-FUERN (08.258.295/0001-02) e LIDERANÇA LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LTDA (00.482.840/0001-38). Objeto: prestação de serviços ter-
ceirizados para limpeza, conservação e copeiragem nos Campi e Dependências da
Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - FUERN, localizados
na cidade de Mossoró/RN. Valor do Contrato: R$ 439.937,18 (Quatrocentos e trin-
ta e nove mil, novecentos e trinta e sete reais e dezoito centavos). Vigência: A par-
tir da data de publicação no Diário Oficial do Estado, expirando sua validade em 26
de novembro de 2020. Dotação orçamentária: UG: 182021; Subação: 229501;
Fonte: 0.1.00; Natureza da despesa: 3.3.90.37. Fundamento legal: Lei no
8.666/1993 e Lei n° 10.520/2002, conforme Dispensa de Licitação n° 013/2020-
FUERN (Processo n° 04410160.000364/2020-92 - SEI). Assinaturas: Prof. Dr.
Pedro Fernandes Ribeiro Neto/Presidente da FUERN (638.740.914-49) e Willian
Lopes de Aguiar/Representante Legal da Contratada (028.383.199-57).
Testemunhas: Neylson de Jesus Gonçalves Moreno (081.890.174-89) e José Victor
Pinheiro Azevedo (051.464.504-04). Mossoró-RN, 31 de agosto de 2020. 

Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2020 -
SIN
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02210140.000662/2020-51 - SIN
LICITAÇÃO: 005/2020 - SIN - TOMADA DE PREÇOS.
PARTES: O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRE-
TARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA (SIN), E DO OUTRO LADO
AMANDA DE BRITO FREITAS
OBJETO DO CONTRATO: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ENGEN-
HARIA PARA ANÁLISE DE PREÇOS UNITÁRIOS, LEVANTAMENTO DE
QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS DA OBRA DO HOSPITAL DA MULHER -
MOSSORÓ.
OBJETO DO ADITIVO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação dos
prazos de vigência do contrato e execução dos serviços, por mais 30 (trinta) dias,
conforme justificativa técnica e cronograma de execução que integram o presente
instrumento, contados a partir do dia subsequente ao término dos prazos de vigên-
cia e execução anteriores. Assim, para a vigência contratual o prazo será contado do
dia 12/11/2020 até o dia 11/12/2020, ao passo que para execução dos serviços o
prazo será contado do dia 13/09/2020 até o dia 12/10/2020.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
VIGÊNCIA E EFICÁCIA: O presente termo aditivo terá vigência a partir de sua
assinatura e eficácia com a publicação no Diário Oficial do Estado.
Natal/RN, 26 de agosto de 2020.
AMANDA DE BRITO FREITAS 
Empresário Individual
GUSTAVO FERNANDES ROSADO COÊLHO 
Secretário de Estado da Infraestrutura

EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 043/2017 - SIN
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02210140.000627/2020-31 - SIN
LICITAÇÃO: 044/2016 - SIN - TOMADA DE PREÇOS.
PARTES: O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA POLÍCIA
CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE (PCRN), E A ALS ENGENHARIA E
SAÚDE LTDA, COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA (SIN).

OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS, PROJETOS E/OU JUSTIFICA-
TIVAS TÉCNICAS PARA OBTENÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS E
ALVARÁS REFERENTES A REGULARIZAÇÃO DAS DELEGACIAS DE
POLÍCIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE.
OBJETO DO ADITIVO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação dos
prazos de vigência do contrato e execução dos serviços, por mais 60 (sessenta) dias,
conforme justificativa técnica e cronograma de execução que integram este instru-
mento. Assim, para a vigência contratual o prazo será contado do dia 08/01/2021 até
o dia 08/03/2021, ao passo que para execução dos serviços o prazo será contado do
dia 09/09/2020 até o dia 07/11/2020.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
VIGÊNCIA E EFICÁCIA: O presente termo aditivo terá vigência a partir de sua
assinatura e eficácia com a publicação no Diário Oficial do Estado.
Natal/RN, 14 de agosto de 2020.
KILVA VANKILVA LEITE DE FREITAS
ALS ENGENHARIA E SAÚDE LTDA
ANA CLAUDIA SARAIVA GOMES
Delegada Geral da Polícia Civil do Rio Grande do Norte
GUSTAVO FERNANDES ROSADO COÊLHO 
Secretário de Estado da Infraestrutura

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 019/2020 - SIN
PROCESSO Nº 00810022.000790/2019-11
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 CPL/SIN realizará Licitação na modalidade TOMADA DE
PREÇOS Nº 019/2020- SIN, do tipo menor preço, em regime de empreitada por
preço unitário, objetivando a contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL PARA
EXECUÇÃO DE REFORMA NA GOVERNADORIA, NO CENTRO ADMINIS-
TRATIVO, EM NATAL / RN, a qual se regerá pelas disposições 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 17 de setembro de 2020, às 10:00 (dez) horas, na Sala da
Comissão Permanente de Licitação, na Sede da Secretaria, no endereço acima.
O Edital e anexos poderão ser examinados no endereço acima, das 8:00 às 13:00
horas de segunda a sexta feira. Já a sua aquisição será mediante apresentação da
guia de depósito no valor de R$ 20,00 (vinte reais), no Banco do Brasil (001),
Agência nº 37958, Conta Corrente nº 8504-9, a favor da SIN Arrecadação.
Natal/RN, 31 de agosto de 2020.
MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação CPL/SIN

Departamento Estadual de Trânsito

Secretaria de InfraEstrutura. Departamento Estadual do Rio Grande do Norte.
Extrato do Contrato nº 30/2020 celebrado com: PHOSPODONT LTDA. Objeto:
Aquisição de Termômetro Clínico para prevenção ao contágio pelo novo coron-
avírus (COVID-19). Valor: R$ 19.250,00 (Dezenove mil, duzentos e cinquenta
reais). Vigência: início na data de sua assinatura e encerramento em 27/02/2021,
com eficácia após a publicação no Diário Oficial do Estado. Dotação Orçamentaria:
25.203.26.122.1001.1826.182601 - Manutenção e Funcionamento. Fonte:
0.2.50.925301 - Detran - CA- 1600-4 - Taxas Gerais. Elemento de Despesa:
449052.08 - Apar. Equip. Utens. Médico Odonto Labor. Hospitalar.  Data da
Assinatura: 31/08/2020. Assinatura: Jonielson Pereira De Oliveira - Diretor Geral
do Detran/RN e Ana Maria Pinheiro Ferreira - Responsável legal da contratada.
Processo n° 02910005.001149/2020-53.

Extrato de Convênio
Processo nº 02910001.002647/2019-10
Convenentes: Município de Parnamirim/RN, CNPJ/MF 08.170.862/0001-74, e o
Departamento Estadual de Trânsito do RN -  DETRAN/RN, CNPJ/MF
08.285.769/0001-05.
Objeto: estabelecer um regime de cooperação entre as partes convenentes, com a
finalidade de garantir a aplicação dos diversos dispositivos do Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), no que se refere às competências municipais e estaduais estab-
elecidas no mencionado Código de Trânsito, pela SESDEM - SECRETARIA DE
SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E  MOBILIDADE URBANA.
Vigência: O prazo da vigência do presente convênio é de 60 meses e vigerá após a
competente assinatura e publicação no Diário Oficial do Estado.
Natal/RN, 27 de agosto de 2020.
JONIELSON PEREIRA DE OLIVEIRA
Diretor Geral DETRAN/RN
ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito Municipal de Parnamirim/RN

Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico

Junta Comercial do Estado do
Rio Grande do Norte - JUCERN

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
N.º 9912482699
NÚMERO DO PROCESSO: 04110006.000377/2020-19
CONTRATANTE: Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte. CNPJ:
08.234.841/0001-75.
CONTRATADO: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. CNPJ:
34.028.316/0025-80.
OBJETO: Retificação da Cláusula Décima
Onde se lê:
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. Os recursos orçamentários para a cobertura das despesas decorrentes deste
contrato têm seu valor estimado em R$ 1.395.757,30 (um milhão trezentos e noven-
ta e cinco mil setecentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos).

Leia-se:
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. Os recursos orçamentários para a cobertura das despesas decorrentes deste
contrato têm seu valor estimado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Assinam:
PELA CONTRATANTE: Daltro Freire de Paiva.
PELA CONTRATADA Aline Kainickam de Andrade Silva.
DATA DE ASSINATURA: 07 de Maio de 2020.
Carlos Augusto de Paiva Maia. Presidente - JUCERN.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
N.º 9912482699
NÚMERO DO PROCESSO: 04110006.000377/2020-19
CONTRATANTE: Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte. CNPJ:
08.234.841/0001-75.
CONTRATADO: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. CNPJ:
34.028.316/0025-80.
OBJETO: Alteração de Dados da Cláusula Décima
Onde se Lê:
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. Os recursos orçamentários para a cobertura das despesas decorrentes deste
contrato têm seu valor estimado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 10.2. A
classificação destas despesas se dará da seguinte forma: Elemento de Despesa:
33.90.39 Projeto/Atividade/Programa de Trabalho: 0.2.50.999999 10.3. Nos exercí-
cios seguintes, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias próprias,
consignadas nos respectivos Orçamentos-Programa.
Leia-se:
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. Os recursos orçamentários para a cobertura das despesas decorrentes deste
contrato têm seu valor estimado em R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos
reais) para o exercício 2020 e R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) para o
exercício 2021. 10.2. A classificação destas despesas se dará da seguinte forma:
Elemento de Despesa: 33.90.39. Projeto/Atividade/Programa de Trabalho:
0.2.50.999999. 10.3. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta de
dotações orçamentárias próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos-
Programa.
A Contratante e a Contratada ratificam todas as demais Cláusulas condições estab-
elecidas no Contrato nº 9912482699.
Assinam:
PELA CONTRATANTE: Daltro Freire de Paiva.
PELA CONTRATADA Alan Valter Tavares.
DATA DE ASSINATURA: 26 de Agosto de 2020.
Carlos Augusto de Paiva Maia. Presidente - JUCERN. 

Secretaria  de Estado do
Planejamento e das Finanças

AVISO DE SUSPENSÃO NCB 59/2020
Processo 00210038.008144/2019-48
A Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças - SEPLAN doravante
denominado Contratante que convidou os interessados a se habilitarem e apre-
sentarem Propostas, para a Contratação de Pessoa Jurídica, POR LOTES, para a
Contratação de empresa especializada em obras de engenharia civil para construção
de Galpões para Armazenamento de Feno na cidade Ipanguaçu/RN, construção de
Centros de Manejo para Matrizes e Reprodutores (Caprinos), nas cidades de
Cruzeta/RN e Reforma do Centro de Formação de Inseminadores de São Gonçalo
do Amarante vem comunicar a suspensão da presente licitação tendo em vista pedi-
do de esclarecimento, ficando desde já remarcada para dia 10 de setembro de 2020,
às 10 horas.Ronaldo Barros Pereira
Presidente CMEL

EXTRATO SEXTO TERMO ADITIVO - READEQUAÇÃO AO CONVÊNIO Nº
018/PSA/2016 
Processo nº 00210038.001624/2020-11
Processo Original nº 4108/2016-4
Espécie: Convênio 
Convenente: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças - SEPLAN. 
Financiador: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD. 
Proponente Associação dos Pequenos Agricultores da Comunidade Timbaúba
Município: Ouro Branco/RN
Interveniente: SETHAS- Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da
Assistência Social
Objeto: Readequação Ao Convênio 018/PSA/2016 
Data: 28 de agosto de 2020
Assinaturas: Fernando Wanderley Vargas da Silva; Iris Maria de Oliveira pela
Interveniente; José Aparecido Farias dos Santos pela Proponente.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019 -
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL CORONEL SOLON, LOCALIZADA
NO MUNICÍPIO DE GROSSOS/RN
Processo nº: 00210038.002290/2020-01
Beneficiário: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças- SEPLAN.
Financiador: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD.
Contratado: PLANA ENGENHARIA LTDA; CNPJ n° 05.346.248/0001-22.
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto:
I - Acréscimo do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, contado a partir da
formalização do presente Termo Aditivo, pela publicação do seu extrato na impren-
sa oficial, e o prazo de vigência, por mais 150 (cento e cinquenta) dias, contado a
partir de 30/08/2020 até 27/01/2021, na forma do art. 57, § 1º, incisos I, III e IV da
Lei 8.666/1993;
II - O acréscimo quantitativo de serviços, na forma indicada na JUSTIFICATIVA
(SEI nº 6624553), que vincula e faz parte integrante do presente Aditivo, reper-
cutindo numa alteração orçamentária e financeira que importará num aumento
equivalente a 14,31% sobre o valor original do contrato, correspondente ao valor de
R$ 224.166,01 (duzentos e vinte e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e um cen-
tavo), nos termos do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Único. As alterações decorrentes da readequação dos serviços e valores
de que trata o presente Termo Aditivo importará num reflexo A MAIOR de 14.31%,
do valor contratual original.
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