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EXECUTIVO/GABINETE 
 
 

 

DECRETO MUNICIPAL 021/2021, 2 de junho de 2021 

 

PRORROGA MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO 

CONTÁGIO E DE ENFRENTAMENTO DA 

EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 

DECORRENTE DA PANDEMIA DECORRENTE DO 

NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), E 

ESTABELECE OUTRAS AÇÕES. 

 .    

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AREIA 

BRANCA/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 

56, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Areia Branca/RN e,  

 

CONSIDERANDO o Boletim Epidemiológico publicado 

em 2 de junho de 2021 com quadro de 103 (cento e três) pessoas em 

tratamento residencial, 8 (oito) em tratamento hospitalar e 87 (oitenta e 

sete) óbitos confirmados;  

 

CONSIDERANDO a Recomendação Conjunta emitida pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, por seu Procurador-Geral de Justiça e pelos Promotores e 

Promotoras de Justiça que subscrevem, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL, por sua Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão no 

RN, pelo Procurador Regional dos Direitos do Cidadão substituto e 

Procuradores subscritores, e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

TRABALHO em 23 de fevereiro de 2021.  

 

 CONSIDERANDO ainda decisão proferida nos autos do 

processo n. 0800106-61.2021.8.20.5400 (AGRAVO DE 

INSTRUMENTO) de lavra do Desembargador IBANEZ MONTEIRO do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que entende ser o 

Estado “responsável por atender a toda população afetada, e até mesmo 

ajudar aos Municípios, em ação conjunta, a prestar a assistência 

necessária a quem precisar, adotar medidas mais restritivas que o 

Município”; 

 

CONSIDERANDO ainda decisão proferida nos autos da 

MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE LIMINAR n. 1.428 de 

lavra do Ministro LUIZ FUX do Supremo Tribunal Federal que entende 

ser do Estado a “predominância na espécie de interesse supramunicipal 

e tratando-se o ato impugnado na origem de ato normativo expedido no 

exercício de competência legítima do Estado-membro”. 

 

DECRETA:  

 

Art. 1º Como medida necessária ao eficaz enfrentamento da 

disseminação do coronavírus, ficam prorrogadas até 20 de junho de 2021 

todas as medidas estabelecidas no Decreto Municipal nº 019, de 21 de 

maio de 2021, prevalecendo o decreto estadual naquilo que conflitar com 

o decreto municipal.  

 

Art. 2° Com o específico fim de evitar a aglomeração de 

pessoas na orla marítima e resguardar o interesse da coletividade na 

prevenção de contágio e enfrentamento da pandemia da COVID-19, fica 

proibida a concentração, circulação e permanência de pessoas nas praias 

urbanas e rurais do Município de Areai Branca durante os sábados, 

domingos e feriados, excetuando-se a prática de caminhadas ou 

atividades esportivas individuais que não causem aglomeração. 

Parágrafo único. Fica autorizada a Gerência Executiva de 

Controle do Patrimônio Social a promover o fechamento de ruas e 

avenidas, em especial as vias públicas de acesso às praias urbanas e da 

zona rural, com o específico fim de evitar a aglomeração de pessoas e 

resguardar o interesse da coletividade na prevenção de contágio e 

enfrentamento da pandemia da COVID-19. 

 

Art. 3º. Fica proibida a realização de qualquer ação que 

implique em emissão sonora, através de quaisquer equipamentos, em 

logradouros e estabelecimentos comerciais ou similares no âmbito do 

Município de Areia Branca. 

§ 1º. Fica excetuada do disposto no caput deste artigo: 

I - a realização de atividade de utilidade pública que implique 

em emissão sonora; 

§ 2º. O descumprimento do disposto no caput ensejará a 

apreensão imediata dos equipamentos utilizados para emissão sonora.” 

 

Art. 4º O Comitê Gestor para COVID avaliará o respectivo 

cenário da pandeia no município e, a qualquer tempo, se necessário, 

poderá recomendar o adiamento ou o restabelecimento das fases, bem 

como o recrudescimento das medidas. 

 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

devendo ser publicado, se necessário, em edição extra. 

 

Areia Branca/RN, 02 de junho de 2021.  

 

 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS 

Prefeita Municipal 
 

 
À: 

E. M. DE OLIVEIRA. 

CNPJ N° 28.378.899/0001-08. 

R. Doutor Jocelin Vilar, 51, centro, Antônio Martins/RN – CEP: 59.870-

000 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA, 

através de seu Gestor de Contratos, levando em consideração:  

 

 CONSIDERANDO que vossa empresa participou junto a esta 
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Prefeitura Municipal do Processo Licitatório nº 148/2018 – Pregão 

Presencial nº 27/2018, que teve por objeto o Registro de Preço para 

contratação de empresa especializada em prestação dos serviços de 

assistência técnica, hospedagem, treinamento e suporte no software Sipe, 

de fabricação da Atoisoft, atualmente instalados na prefeitura, 

oportunidade em que se consagrou vencedora para a prestação dos 

serviços a esta Municipalidade; 

 

CONSIDERANDO que em decorrência do mencionado 

certame, vossa empresa celebrou Contrato com esta municipalidade, 

através da qual se comprometeu a prestar a esta Municipalidade os 

serviços na forma, descrição, quantitativos valores estabelecidos na 

proposta vencedora; 

 

CONSIDERANDO relatório encaminhado a esta Gestão de 

Contratos pela Secretaria Municipal de Administração e da Gestão e 

Recursos Humanos, segundo o qual são apontados uma série de 

inconformidades na prestação dos serviços; 

 

CONSIDERANDO que, nos termos da Cláusula Quinta, item 

5.3 do instrumento celebrado, a execução de baixa qualidade dos serviços 

contratados pode ensejar a aplicação das penalidades contratualmente 

previstas; 

 

CONSIDERANDO que o Município de Areia Branca (RN), 

através da sua Gerência de Licitações e Contratos, ainda no mês de 

fevereiro do corrente ano, já procedeu a notificação de vossa empresa com 

relação à irregularidades na execução dos serviços prestados, 

irregularidades estas ainda persistentes, conforme relatado pela própria 

Secretaria Municipal de Administração e da Gestão e Recursos Humanos.   

 

CONSIDERANDO que o descumprimento de cláusula 

pactuada pode acarretar na sua rescisão unilateral, sem prejuízos da 

aplicação das penalidades legais e administrativas inerentes ao caso; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a ampla defesa e 

o contraditório à empresa Contratada.  

 

Fica instaurado Processo Administrativo em desfavor da 

empresa E.M. DE OLIVEIRA, CNPJ Nº 28.378.899/0001-08, com 

intuito de apurar supostas irregularidades no que tange ao cumprimento 

dos serviços decorrentes do Contrato celebrado, oriundo do Pregão 

Presencial nº 27/2018, que teve por objeto o Registro de Preço para 

contratação de empresa especializada em prestação dos serviços de 

assistência técnica, hospedagem, treinamento e suporte no software Sipe, 

de fabricação da Atoisoft, atualmente instalados na prefeitura, ficando em 

face disso NOTIFICADA a empresa acima mencionada, por seu 

representante legal, a proceder com a regularização dos serviços 

contratados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, bem como para que, 

querendo, e no mesmo prazo, apresente justificativa e/ou razões de defesa 

sbre dos fatos apontados nesta notificação e no relatório oriundo da 

Secretaria Municipal de Administração e da Gestão e Recursos Humanos. 

 

Ressalte-se que a ausência de resposta, ou da regularização dos 

serviços dentro do prazo acima descrito, ensejará a imediata rescisão do 

presente contrato, conforme dispõe os artigos 78, incisos III, IV e V e 79, 

inciso I, da Lei 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das sanções 

administrativas previstas no artigo 87 do mesmo diploma legal. 

 

A presente Notificação, além das questões nela contida, serve 

para constituir o Notificado em mora, com relação a suas obrigações não 

cumpridas. 

 

 Atenciosamente 

 

Areia Branca/RN, 02 de junho de 2021. 

 

Wanderson Santos Silva 

Gestor de contratos 

Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN. 

 
À: 

FAN CARD ADMINSITRADORA DE CARTOES LTDA. 

CNPJ N° 09.205.425/0001-01. 

Rua : Felipe Camarão, 432, Centro, Mossoro  (RN), CEP. 59.600.340.  

 

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA, 

através do seu Gestor de Contratos, no uso de suas atribuições:  

 

 CONSIDERANDO que vossa empresa participou junto a esta 

Prefeitura Municipal do Processo Licitatório na Modalidade Pregão 

Presencial nº 04.2021, que teve por objeto o Registro de Preço para 

Contratação de empresa para prestação de serviços de Administração e 
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gerenciamento Informatizado via web, para abastecimento de veículos 

pertencente a Frota Municipal; 

 

CONSIDERANDO que em decorrência de ter se sagrado 

vencedora do mencionado certame, vossa empresa celebrou Contrato com 

esta Municipalidade, obrigando-se assim à execução dos serviços de 

administração e gerenciamento informatizado via web, do abastecimento 

de veículos pertencentes a frota própria e locada da prefeitura municipal 

em funcionamento e de boa qualidade no Município. 

 

CONSIDERANDO que nos termos do Instrumento 

Convocatório do Pregão Presencial nº 04.2021, bem como do instrumento 

contratual celebrado, vossa empresa comprometeu-se a credenciar postos 

de combustíveis para abastecimento dos referidos pertencentes a frita 

municipal, nas cidade de AREIA BRANCA/RN, MOSSORÓ/RN, 

AÇU/RN, NATAL/RN, FORTALEZA/CE e ARACATI/CE; 

 

CONSIDERANDO que nos termos do Instrumento 

Convocatório do certame, bem como do instrumento contratual 

celebrado, vossa empresa comprometeu-se a credenciar postos de 

combustíveis para abastecimento dos referidos pertencentes a frita 

municipal, nas cidade potiguares Areia Branca, Mossoró, Açu, Natal, e 

Fortaleza/CE e Aracati/CE; 

 

CONSIDERANDO as informações trazidas a esta Gestão de 

Contratos, dando conta da ausência de Postos de Combustíveis 

credenciados na cidade de Natal /RN, situação esta que vem causando 

transtornos a Municipalidade, especialmente no que se refere a 

necessidade de abastecimento dos veículos vinculados à Secretaria 

Municipal de Saúde, que transportam quase que diariamente pacientes 

para tratamento na Capital Potiguar;  

 

CONSIDERANDO que o descumprimento das obrigações 

editalícias e contratualmente previstas pode acarretar na sua rescisão 

unilateral do instrumento celebrado, sem prejuízos da aplicação das 

penalidades legais e administrativas inerentes ao caso, dentre as quais a 

suspensão temporária de licitar com o Poder Público Municipal e/ou 

declaração de inidoneidade;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a ampla defesa e 

o contraditório à empresa Contratada.  

 

Fica instaurado Processo Administrativo em desfavor da 

empresa FAN CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, 

com intuito de apurar supostas irregularidades no que tange ao 

cumprimento dos serviços decorrentes do Contrato celebrado, oriundo do 

Pregão Presencial nº 04.2021, que teve por objeto o Registro de Preço 

para Contratação de empresa para prestação de serviços de Administração 

e gerenciamento Informatizado via web, para abastecimento de veículos 

pertencente a Frota Municipal, ficando em face disso NOTIFICADA a 

empresa acima mencionada, por seu representante legal, a proceder com 

a regularização dos serviços contratados no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, bem como para que, querendo, e no mesmo prazo, apresente 

justificativa e/ou razões de defesa sobre dos fatos apontados nesta 

notificação. 

 

Ressalte-se que a ausência de resposta, dentro do prazo acima 

descrito, ensejará a imediata rescisão do instrumento celebrado, conforme 

dispõe os artigos 78, inciso II e 79, inciso I, da Lei 8.666/93, sem prejuízo 

da aplicação das sanções administrativas previstas no artigo 87 do mesmo 

diploma legal. 

 

A presente Notificação, além das questões nela contida, serve 

para constituir o Notificado em mora, com relação a suas obrigações não 

cumpridas. 

 

 Atenciosamente 

 

Areia Branca/RN, 02 de Junho de 2021. 

 

 

Wanderson Santos Silva  

Gestor de contratos  

Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN. 
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