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ANO III – N° 0431 -  Macaíba-RN, terça-feira, 03 de março 2020

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de 
suas atribuições legais, torna público que está aberta li-
citação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço por item, Processo Licitatório Nº. 001/2020, com 
o objetivo de AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES ESCOLARES E DE-
MAIS ÓRGAÕS DE RESPONSABILIDADE DA AD-
MINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM REGISTRO DE 
PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 18/03/2020 
às 09h00min, através do endereço eletrônico: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e seus 
anexos estarão disponíveis através dos sites: www.ma-
caiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede 
do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 
12h00min e das 13h00min às 17h00min. Macaíba/RN, 
03/03/2020. Pregoeira/PMM.

.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO 

ADITIVO AO CONTRATO

Contratante: O Município de Macaíba; Contratada: FUN-
DAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESEN-
VOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO RIO GRANDE 
DO NORTE – FUNCERN. Objeto: Prorrogação do prazo 
de execução e vigência do contrato destinado a prestação 
dos serviços de consultoria na revisão do Plano Diretor 
Participativo do Município de Macaíba/RN, por mais 05 
(cinco) meses. Fundamentação Legal: Artigo 24, XIII, c/c 
o artigo 57, § 1º, VI, ambos da Lei 8.666/93. Dispensa de 
Licitação Nº. 021/2019. Fernando Cunha Lima Bezerra - 
P/Contratante. Jairo José dos Santos - P/Contratado.
...................................................................................................

PROCESSO LICITATORIO Nº. 102/2019
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS Nº. 064/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 
PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
– UPA ALUIZIO ALVES, COM REGISTRO DE PRE-
ÇOS.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
FORNECEDOR: E BERNARDO DE SOUSA ME – 
CNPJ: 14.908.465/0001-50. ENDEREÇO: RUA BA-
RÃO DE BONITO, 408 ANEXOS 424/450, BAIRRO 
FREGUESIA DA VARZEA, RECIFE/PE, CEP: 50740-
080. ITENS: 11 - R$ 1,980, 21 - R$ 1,940, 24 - R$ 0,890, 
28 - R$ 2,900, 32 - R$ 2,240, 34 - R$ 9,000, 35 - R$ 4,390, 
41 - R$ 1,840, 42 - R$ 1,800, 47 - R$ 0,780, 48 - R$ 1,430, 
50 - R$ 0,630, 54 - R$ 1,300, 58 - R$ 14,300, 59 - R$ 
18,700, 64 - R$ 10,190, 70 - R$ 6,440, 72 - R$ 0,750, 73 - 
R$ 0,750, 74 - R$ 0,720, 87 - R$ 19,200, 88 - R$ 19,200, 
93 - R$ 2,640, 99 - R$ 7,620, 100 - R$ 16,950, 103 - R$ 
2,470, 105 - R$ 3,440, 109 - R$ 6,600, 111 - R$ 30,500, 
113 - R$ 1,900, 114 - R$ 5,900, 115 - R$ 1,240, 118 - R$ 
1,860, 124 - R$ 4,300, 137 - R$ 1,060, 138 - R$ 260,200. 
REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ ANTÔNIO DOS 

ANJOS NETO. REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO: 
GISLEYNE KARLA MEDEIROS DA SILVA - SE-
CRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
...................................................................................................

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MACAÍBA. CONTRATADA: PARAMETRO 
AGENCIA DE NOTICIAS, COMUNICAÇÃO, 
MARKETING E EVENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 
12.152.402/0001-90. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA PU-
BLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO JORNAL DE 
GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) ME-
SES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2018. MO-
DALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL. FERNANDO 
CUNHA LIMA BEZERRA – PREFEITO MUNICIPAL 
P/ CONTRATANTE. ALEXSANDRO DE OLIVEIRA 
VIANA P/ CONTRATADO.                                                                          

PORTARIA Nº 020/2020 – SME                                                 

Designa servidores para exercer a função de Fiscal Titular, 
Fiscal Substituto e Gestor do contrato abaixo. 

O Secretário Municipal de Educação do Município de 
Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, em con-
formidade com a Lei Municipal nº 1655 de 18 de junho 
de 2013 e o Decreto Municipal nº 1722 de 16 de maio 
de 2014 e, 

CONSIDERANDO, que cabe à Administração, nos ter-
mos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da Lei 
nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos 
contratos celebrados através de um representante da Ad-
ministração; 

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem man-
ter fiscal formalmente designado durante toda a vigência 
dos contratos celebrados pela entidade. 

CONSIDERANDO a letra f, inciso VII do artigo 16 da 
Resolução nº 11/2016-TCE/RN, a qual recomenda o ato 
de designação de representante da Administração para 
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fis-
cais Contratuais são: 

I- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contra-
tuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos 
e dos serviços prestados ao Município de Macaíba-RN. 
Inclui-se ai, o cuidado com o encerramento do contrato, 
para que a administração não sofra de descontinuidade do 
serviço ou fornecimento.

II - Possuir cópia do contrato, do edital da licitação e seus 
anexos, e da proposta vencedora da licitação;
III- Ter autonomia, independência fiscalizatória e condi-
ções saudáveis para a realização da fiscalização;
IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada 

(arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a finalidade de definir 
e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem 
como traçar metas de controle, fiscalização e acompanha-
mento do contrato;
V - Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as 
condições contratuais assumidas, constantes das cláusulas 
e demais condições do Edital da Licitação e seus anexos, 
planilhas, cronogramas etc.
VI - Comunicar à Administração a necessidade de altera-
ções do quantitativo do objeto ou modificação da forma 
de sua execução, em razão do fato superveniente ou de 
outro qualquer, que possa comprometer a aderência con-
tratual e seu efetivo resultado;
VII - Recusar serviço ou fornecimento irregular, não acei-
tando material diverso daquele que se encontra especifi-
cado no edital e seus anexos, assim como observar, para 
o correto recebimento, a hipótese de outro oferecido em 
proposta e com qualidade superior ao especificado e acei-
to pela Administração;
VIII- Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela 
empresa.

RESOLVE, 

Art. 1º Designar o servidor ROGÉRIO FERREIRA DE 
LIMA, matrícula Nº 14400, como Fiscal Titular e RO-
SILENE MARIA DA COSTA DIÓGENES PEIXOTO, 
matrícula nº 18635, como Fiscal Substituta do Contrato 
vinculado ao Pregão Presencial  n° 098/2019, celebrado 
com a empresa NÚCLEO ENXADRÍSTICO DE MA-
CAÍBA-NEM - CNPJ: 19.795.110/0001-15 para minis-
trar aulas de xadrez na rede de ensino, visando atender às 
necessidades da Secretaria  Municipal de Educação.
Publique-se e Cumpra-se;

Macaíba/RN, em 28 de fevereiro  de 2020.

Domingos Sávio Silva de Oliveira
Secretário Municipal de Educação

..................................................................................................
PORTARIA Nº 021/2020 – SME                                                 

Designa servidores para exercer a função de Fiscal Titular, 
Fiscal Substituto e Gestor do contrato abaixo. 

O Secretário Municipal de Educação do Município de 
Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, em con-
formidade com a Lei Municipal nº 1655 de 18 de junho 
de 2013 e o Decreto Municipal nº 1722 de 16 de maio 
de 2014 e, 

CONSIDERANDO, que cabe à Administração, nos ter-
mos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da Lei 
nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos 
contratos celebrados através de um representante da Ad-
ministração; 

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem man-
ter fiscal formalmente designado durante toda a vigência 
dos contratos celebrados pela entidade. 

CONSIDERANDO a letra f, inciso VII do artigo 16 da 
Resolução nº 11/2016-TCE/RN, a qual recomenda o ato 
de designação de representante da Administração para 
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acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fis-
cais Contratuais são: 

I- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contra-
tuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos 
e dos serviços prestados ao Município de Macaíba-RN. 
Inclui-se ai, o cuidado com o encerramento do contrato, 
para que a administração não sofra de descontinuidade do 
serviço ou fornecimento.

II - Possuir cópia do contrato, do edital da licitação e seus 
anexos, e da proposta vencedora da licitação;
III- Ter autonomia, independência fiscalizatória e condi-
ções saudáveis para a realização da fiscalização;
IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada 
(arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a finalidade de definir 
e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem 
como traçar metas de controle, fiscalização e acompanha-
mento do contrato;
V - Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as 
condições contratuais assumidas, constantes das cláusulas 
e demais condições do Edital da Licitação e seus anexos, 
planilhas, cronogramas etc.
VI - Comunicar à Administração a necessidade de altera-
ções do quantitativo do objeto ou modificação da forma 
de sua execução, em razão do fato superveniente ou de 
outro qualquer, que possa comprometer a aderência con-
tratual e seu efetivo resultado;
VII - Recusar serviço ou fornecimento irregular, não acei-
tando material diverso daquele que se encontra especifi-
cado no edital e seus anexos, assim como observar, para 
o correto recebimento, a hipótese de outro oferecido em 
proposta e com qualidade superior ao especificado e acei-
to pela Administração;
VIII- Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela 
empresa.

RESOLVE, 

Art. 1º Designar a servidora MARA LORENA DE SOU-
ZA PIRES, matrícula nº 1102869, como Fiscal Titular e 
JOSÉ MONTEIRO NETO, matrícula nº 1107038, como 
Fiscal Substituto dos Contratos vinculados ao Pregão 
Presencial  n° 068/2019, para fornecimento de material 
de limpeza e higiene, visando atender às necessidades da 
Secretaria  Municipal de Educação.
Publique-se e Cumpra-se;

Macaíba/RN, em 28 de  fevereiro  de 2020.

Domingos Sávio Silva de Oliveira
Secretário Municipal de Educação

..................................................................................................
PORTARIA Nº 022/2020 – SME                                                 

Designa servidores para exercer a função de Fiscal Titular, 
Fiscal Substituto e Gestor do contrato abaixo. 

O Secretário Municipal de Educação do Município de 
Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, em con-
formidade com a Lei Municipal nº 1655 de 18 de junho 
de 2013 e o Decreto Municipal nº 1722 de 16 de maio 
de 2014 e, 

CONSIDERANDO, que cabe à Administração, nos ter-
mos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da Lei 
nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos 
contratos celebrados através de um representante da Ad-
ministração; 

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem man-
ter fiscal formalmente designado durante toda a vigência 
dos contratos celebrados pela entidade. 

CONSIDERANDO a letra f, inciso VII do artigo 16 da 
Resolução nº 11/2016-TCE/RN, a qual recomenda o ato 
de designação de representante da Administração para 
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fis-
cais Contratuais são: 

I- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contra-
tuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos 
e dos serviços prestados ao Município de Macaíba-RN. 
Inclui-se ai, o cuidado com o encerramento do contrato, 
para que a administração não sofra de descontinuidade do 
serviço ou fornecimento.

II - Possuir cópia do contrato, do edital da licitação e seus 
anexos, e da proposta vencedora da licitação;
III- Ter autonomia, independência fiscalizatória e condi-
ções saudáveis para a realização da fiscalização;
IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada 
(arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a finalidade de definir 
e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem 
como traçar metas de controle, fiscalização e acompanha-
mento do contrato;
V - Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as 
condições contratuais assumidas, constantes das cláusulas 
e demais condições do Edital da Licitação e seus anexos, 
planilhas, cronogramas etc.
VI - Comunicar à Administração a necessidade de altera-
ções do quantitativo do objeto ou modificação da forma 
de sua execução, em razão do fato superveniente ou de 
outro qualquer, que possa comprometer a aderência con-
tratual e seu efetivo resultado;
VII - Recusar serviço ou fornecimento irregular, não acei-
tando material diverso daquele que se encontra especifi-
cado no edital e seus anexos, assim como observar, para 
o correto recebimento, a hipótese de outro oferecido em 
proposta e com qualidade superior ao especificado e acei-
to pela Administração;
VIII- Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela 
empresa.

RESOLVE, 

Art. 1º Designar a servidora FERNANDA CARLA RI-
BEIRO DE SOUSA, matrícula nº 19062, como Fiscal Ti-
tular e JOSÉ MONTEIRO NETO, matrícula nº 1107038, 
como Fiscal Substituto dos Contratos vinculados ao Pre-
gão Presencial  n° 087/2019, para fornecimento de ma-
terial de expediente, visando atender às necessidades da 
Secretaria  Municipal de Educação.
Publique-se e Cumpra-se;

Macaíba/RN, em 28 de  fevereiro  de 2020.

Domingos Sávio Silva de Oliveira
Secretário Municipal de Educação

..................................................................................................
PORTARIA Nº 023/2020 – SME                                                 

Designa servidores para exercer a função de Fiscal Titular, 
Fiscal Substituto e Gestor do contrato abaixo. 

O Secretário Municipal de Educação do Município de 
Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, em con-
formidade com a Lei Municipal nº 1655 de 18 de junho 
de 2013 e o Decreto Municipal nº 1722 de 16 de maio 
de 2014 e, 

CONSIDERANDO, que cabe à Administração, nos ter-
mos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da Lei 
nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos 
contratos celebrados através de um representante da Ad-
ministração; 

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem man-
ter fiscal formalmente designado durante toda a vigência 
dos contratos celebrados pela entidade. 

CONSIDERANDO a letra f, inciso VII do artigo 16 da 
Resolução nº 11/2016-TCE/RN, a qual recomenda o ato 
de designação de representante da Administração para 
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fis-
cais Contratuais são: 

I- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contra-
tuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos 
e dos serviços prestados ao Município de Macaíba-RN. 
Inclui-se ai, o cuidado com o encerramento do contrato, 

para que a administração não sofra de descontinuidade do 
serviço ou fornecimento.

II - Possuir cópia do contrato, do edital da licitação e seus 
anexos, e da proposta vencedora da licitação;
III- Ter autonomia, independência fiscalizatória e condi-
ções saudáveis para a realização da fiscalização;
IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada 
(arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a finalidade de definir 
e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem 
como traçar metas de controle, fiscalização e acompanha-
mento do contrato;
V - Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as 
condições contratuais assumidas, constantes das cláusulas 
e demais condições do Edital da Licitação e seus anexos, 
planilhas, cronogramas etc.
VI - Comunicar à Administração a necessidade de altera-
ções do quantitativo do objeto ou modificação da forma 
de sua execução, em razão do fato superveniente ou de 
outro qualquer, que possa comprometer a aderência con-
tratual e seu efetivo resultado;
VII - Recusar serviço ou fornecimento irregular, não acei-
tando material diverso daquele que se encontra especifi-
cado no edital e seus anexos, assim como observar, para 
o correto recebimento, a hipótese de outro oferecido em 
proposta e com qualidade superior ao especificado e acei-
to pela Administração;
VIII- Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela 
empresa.

RESOLVE, 
Art. 1º Designar a servidora ZILDA MOURA CAVAL-
CANTE GARCIA, matrícula nº 1107747, como Fiscal 
Titular e FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA, matrícu-
la nº 96296, como Fiscal Substituto dos Contratos para 
fornecimento de água pela Companhia de Águas e Esgo-
tos do RN-CAERN, visando atender às necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação.
Publique-se e Cumpra-se;

Macaíba/RN, em 28 de fevereiro  de 2020.

Domingos Sávio Silva de Oliveira
Secretário Municipal de Educação

..................................................................................................
PORTARIA Nº 024/2020 – SME                                                 

Designa servidores para exercer a função de Fiscal Titular, 
Fiscal Substituto e Gestor do contrato abaixo. 

O Secretário Municipal de Educação do Município de 
Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, em con-
formidade com a Lei Municipal nº 1655 de 18 de junho 
de 2013 e o Decreto Municipal nº 1722 de 16 de maio 
de 2014 e, 

CONSIDERANDO, que cabe à Administração, nos ter-
mos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da Lei 
nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos 
contratos celebrados através de um representante da Ad-
ministração; 

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem man-
ter fiscal formalmente designado durante toda a vigência 
dos contratos celebrados pela entidade. 

CONSIDERANDO a letra f, inciso VII do artigo 16 da 
Resolução nº 11/2016-TCE/RN, a qual recomenda o ato 
de designação de representante da Administração para 
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fis-
cais Contratuais são: 

I- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contra-
tuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos 
e dos serviços prestados ao Município de Macaíba-RN. 
Inclui-se ai, o cuidado com o encerramento do contrato, 
para que a administração não sofra de descontinuidade do 
serviço ou fornecimento.

II - Possuir cópia do contrato, do edital da licitação e seus 
anexos, e da proposta vencedora da licitação;
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III- Ter autonomia, independência fiscalizatória e condi-
ções saudáveis para a realização da fiscalização;
IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada 
(arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a finalidade de definir 
e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem 
como traçar metas de controle, fiscalização e acompanha-
mento do contrato;
V - Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as 
condições contratuais assumidas, constantes das cláusulas 
e demais condições do Edital da Licitação e seus anexos, 
planilhas, cronogramas etc.
VI - Comunicar à Administração a necessidade de altera-
ções do quantitativo do objeto ou modificação da forma 
de sua execução, em razão do fato superveniente ou de 
outro qualquer, que possa comprometer a aderência con-
tratual e seu efetivo resultado;
VII - Recusar serviço ou fornecimento irregular, não acei-
tando material diverso daquele que se encontra especifi-
cado no edital e seus anexos, assim como observar, para 
o correto recebimento, a hipótese de outro oferecido em 
proposta e com qualidade superior ao especificado e acei-
to pela Administração;
VIII- Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela 
empresa.

RESOLVE, 
Art. 1º Designar a servidora ZILDA MOURA CAVAL-
CANTE GARCIA, matrícula nº 1107747, como Fiscal 
Titular e FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA, ma-

trícula nº 96296, como Fiscal Substituto dos Contratos 
para fornecimento de energia elétrica pela Companhia de 
Serviços Elétricos do RN-COSERN, visando atender às 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
Publique-se e Cumpra-se;

Macaíba/RN, em 28 de fevereiro  de 2020.

Domingos Sávio Silva de Oliveira
Secretário Municipal de Educação

..................................................................................................
PORTARIA Nº 055/2020.

Exonera Servidora nomeada para exercer cargo comissio-
nado na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras 
providências.

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA - PREFEITO 
MUNICIPAL DE MACAÍBA, Estado do Rio Grande do 
Norte, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a Senhora ELIZABETE BARBOSA 
DE LIMA, inscrita no CPF/MF sob o nº 085.679.994-
72, do cargo de GERENTE DE ADMNISTRATIVO E 
FINANCEIRO, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação, nomeada através da Portaria 078/2018, datada de 

15 de fevereiro de 2018, publicada no Boletim Oficial do 
Município de Macaíba nº 1432/2018, de 15 de fevereiro 
de 2018.
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos ao dia 28 de fevereiro 
de 2020.

Art. 3º  Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

 Macaíba – RN, 03 de Março de 2020.

Fernando Cunha Lima Bezerra
Prefeito Municipal
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E X T R A T O    D E   P U B L I C A Ç ÃO  D E   
D I S P E N S A    D E   L I C I T A Ç Ã O

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
007/2020
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Macaíba/
RN, CNPJ nº 35.278.449/0001-09. CONTRATA-
DA: MT Internet Comércio e Serviços LTDA – 
CNPJ nº.: 17.450.738/0001-53 – VALOR DA DIS-
PENSA: R$ 6.794,00 (Seis mil setecentos e noventa 
e quatro reais). OBJETO CONTRATADO: Serviço 
de acesso a internet banda larga para o legislativo 
municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II, 

Lei Federal 8.666/93. ASSINATURAS: Pela Con-
tratante: Gelson Lima da Costa Neto, Presidente da 
Câmara. Pela contratada: Ana Paula Medeiros de 
Santana, representante legal. DATA: 02/03/2020.
..................................................................................
E X T R A T O   D E   P U B L I C A Ç Õ E S   D 

E   C O N T R A T O 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 03.001/2020
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Macaí-
ba/RN, CNPJ nº 35.278.449/0001-09. CONTRA-
TADA: MT Internet Comércio e Serviços LTDA 
– CNPJ nº.: 17.450.738/0001-53 – VALOR DA 

CONTRATAÇÃO: R$ 6.794,00 (Seis mil setecen-
tos e noventa e quatro reais). OBJETO CONTRA-
TADO: Serviço de acesso a internet banda larga 
para o legislativo municipal. PROCEDIMENTO: 
Dispensa de Licitação nº 007/2020. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Art. 24, II, Lei Federal 8.666/93. DO-
TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.40 – Serviço 
de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ. 
VIGÊNCIA: 02/03/2020 a 31/12/2020. DATA DA 
ASSINATURA: 03/03/2020. REPRESENTAN-
TES: Gelson Lima da Costa Neto, Presidente da 
Câmara. Pela contratada: Ana Paula Medeiros de 
Santana, representante legal. 


