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CPL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 250901/2018
ORIGEM: Pregão Nº 90031/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN
CONTRATADA: KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA
CNPJ (MF) N° 14.909.605/0001-04
OBJETO: prestação de serviços de arbitragem (árbitros principais, auxiliares e mesário) no IX Campeonato
Municipal de Futebol de Campo
VALOR TOTAL: R$ 13.535,00 (treze mil e quinhentos e trinta e cinco reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: – 895 - 2 . 15001 . 27 . 812 . 13 . 2.214 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 25/09/2018a 31/12/2019.
DATA DA ASSINATURA: 25/09/2018
ASSINANTES:
LEONARDO NUNES RÊGO – PREFEITO MUNICIPAL
KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA14.909.605/0001-04
CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN convoca a empresa M N NOGUEIRA
INFORMÁTICA LTDA EPP, para assinar o Contrato Administrativo referente à aquisição de equipamentos permanentes de informática, conforme especificações e quantitativos constantes nas solicitações de despesa, em
anexo, a ser realizado no dia 26 de setembro de 2018, visto que está empresa foi adjudicada para cumprimento
do objeto do Pregão Presencial n°90028/2018, objeto do Processo Administrativo n°27020301/2018.
Devendo o licitante, para tanto, comparecer dentro do prazo prorrogado, previsto no edital, como
regulamentado no art. 64 da lei de licitações – Lei 8666/93, a esta coordenação, na sala de licitações, situada
na Rua Getúlio Vargas, n°1328, 1° andar, sala 01 – Centro – CEP 59900-000 – Pau dos Ferros – RN, no horário
das 07 às 13 horas.
Sua desatenção injustificada acarretará a essa empresa as sanções previstas em lei.
Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários.
Pau dos Ferros/RN, 26/09/2018.
Leidmara Bezerra dos Santos
COORDENADORA DE CONTRATOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN convoca a empresa CML - CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME, para assinar o Contrato Administrativo referente à locação de máquinas pesadas e caminhões, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Infraestrutura e de Desenvolvimento Rural deste Município, conforme especificações e quantitativos constantes no Edital, a ser realizado no
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dia 26 de setembro de 2018, visto que está empresa foi adjudicada para cumprimento do objeto do Pregão
Presencial n°90055/2018, para o Sistema de Registro de Preços, objeto do Processo Administrativo
n°15060701/2018.
Devendo o licitante, para tanto, comparecer dentro do prazo prorrogado, previsto no edital, como
regulamentado no art. 64 da lei de licitações – Lei 8666/93, a esta coordenação, na sala de licitações, situada
na Rua Getúlio Vargas, n°1328, 1° andar, sala 01 – Centro – CEP 59900-000 – Pau dos Ferros – RN, no horário
das 07 às 13 horas.
Sua desatenção injustificada acarretará a essa empresa as sanções previstas em lei.
Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários.
Pau dos Ferros/RN, 26/09/2018.
Leidmara Bezerra dos Santos
COORDENADORA DE CONTRATOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 260903/2018
ORIGEM: Pregão Nº 90055/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN
CONTRATADA: CML - CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME
CNPJ (MF) N° 10.402.186/0001-69
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual locação de máquinas pesadas e caminhões, para
atender as necessidades das Secretarias Municipais de Infraestrutura e de Desenvolvimento Rural deste Município, conforme especificações e quantitativos constantes no Edital
VALOR TOTAL: R$ 101.880,00 (cento e um mil e oitocentos e oitenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: – 103 - 2 . 7001 . 4 . 122 . 2 . 2.101 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros
- Pessoa Jurídica.166 - 2 . 7001 . 15 . 451 . 6 . 2.103 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica. 205 - 2 . 7001 . 15 . 122 . 6 . 2.112 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 26/09/2018a 31/12/2018.
DATA DA ASSINATURA: 26/09/2018
ASSINANTES:
LEONARDO NUNES RÊGO – PREFEITO MUNICIPAL
CML - CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME10.402.186/0001-69
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 260904/2018
ORIGEM: Pregão Nº 90055/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN
CONTRATADA: CML - CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME
CNPJ (MF) N° 10.402.186/0001-69
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual locação de máquinas pesadas e caminhões, para
atender as necessidades das Secretarias Municipais de Infraestrutura e de Desenvolvimento Rural deste Município, conforme especificações e quantitativos constantes no Edital
VALOR TOTAL: R$ 8.490,00 (oito mil e quatrocentos e noventa reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: – 1525 - 2 . 5001 . 20 . 122 . 3 . 2.63 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 26/09/2018a 31/12/2018.
DATA DA ASSINATURA: 26/09/2018
ASSINANTES:
LEONARDO NUNES RÊGO – PREFEITO MUNICIPAL
CML - CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME10.402.186/0001-69
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 260902/2018
ORIGEM: Pregão Nº 90055/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN
CONTRATADA: CML - CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME
CNPJ (MF) N° 10.402.186/0001-69
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual locação de máquinas pesadas e caminhões, para
atender as necessidades das Secretarias Municipais de Infraestrutura e de Desenvolvimento Rural deste Município, conforme especificações e quantitativos constantes no Edital.
VALOR TOTAL: R$ 8.490,00 (Oito mil, quatrocentos e noventa e noventa reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: – 103 - 2 . 7001 . 4 . 122 . 2 . 2.101 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros
- Pessoa Jurídica. 166 - 2 . 7001 . 15 . 451 . 6 . 2.103 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica. 205 - 2 . 7001 . 15 . 122 . 6 . 2.112 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 26/09/2018a 31/12/2018.
DATA DA ASSINATURA: 26/09/2018
ASSINANTES:
LEONARDO NUNES RÊGO – PREFEITO MUNICIPAL
CML - CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME10.402.186/0001-69
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 260905/2018
ORIGEM: Pregão Nº 90055/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN
CONTRATADA: CONTREL LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA - EPP
CNPJ (MF) N° 23.363.714/0001-60
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual locação de máquinas pesadas e caminhões, para
atender as necessidades das Secretarias Municipais de Infraestrutura e de Desenvolvimento Rural deste Município, conforme especificações e quantitativos constantes no Edital
VALOR TOTAL: R$ 26.250,00 (vinte e seis mil e duzentos e cinquenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: – 103 - 2 . 7001 . 4 . 122 . 2 . 2.101 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros
- Pessoa Jurídica.166 - 2 . 7001 . 15 . 451 . 6 . 2.103 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica.205 - 2 . 7001 . 15 . 122 . 6 . 2.112 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor Global: R$ 26.250,00(vinte e seis mil e duzentos e cinquenta reais).
VIGÊNCIA: 26/09/2018 a 31/12/2018.
DATA DA ASSINATURA: 26/09/2018
ASSINANTES:
LEONARDO NUNES RÊGO – PREFEITO MUNICIPAL
CONTREL LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA - EPP23.363.714/0001-60
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 260906/2018
ORIGEM: Pregão Nº 90055/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN
CONTRATADA: CONTREL LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA - EPP
CNPJ (MF) N° 23.363.714/0001-60
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual locação de máquinas pesadas e caminhões, para
atender as necessidades das Secretarias Municipais de Infraestrutura e de Desenvolvimento Rural deste Município, conforme especificações e quantitativos constantes no Edital
VALOR TOTAL: R$ 95.880,00 (noventa e cinco mil e oitocentos e oitenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: – 103 - 2 . 7001 . 4 . 122 . 2 . 2.101 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros
- Pessoa Jurídica.166 - 2 . 7001 . 15 . 451 . 6 . 2.103 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica.205 - 2 . 7001 . 15 . 122 . 6 . 2.112 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaVIGÊNCIA: 26/09/2018a 31/12/2018.
DATA DA ASSINATURA: 26/09/2018
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ASSINANTES:
LEONARDO NUNES RÊGO – PREFEITO MUNICIPAL
CONTREL LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA - EPP23.363.714/0001-60
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA Nº 12090401/2018
(LN Nº 8.666/93, art. 26, c/c a Resolução nº 011/2016-TCE/RN)
O PREFEITO do MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município e considerando a imperiosa necessidade de efetuar a Escolha de empresa especializada para a compra de uma capota marítima com longarinas e parafusos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme especificações e quantitativos constantes
na solicitação de despesa, no tocante ao desenvolvimento das ações técnicas e administrativas a serem executados no início do presente exercício, visando oferecer a população os serviços considerados básicos e essenciais.
A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993;
Art. 24 – É dispensável a licitação:
I – OMISSIS
II – “Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso
II do Artigo anterior, e pra alienações nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um
mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez”.
Reconheço e autorizo a Dispensa de Licitação, correspondente a Escolha de empresa especializada para a compra de uma capota marítima com longarinas e parafusos, a fim de atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme especificações e quantitativos constantes na solicitação de despesa especificados nos autos processuais administrativo em referência, adjudicando-a em favor da empresa DICAL – DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº
35.503.721/0003-60, no valor total estimado de R$ 480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais), por ter oferecido a
Proposta de Preço considerada mais vantajosa para este Poder Executivo.
Pau dos Ferros/RN, 26 de Setembro de 2018.
Leonardo Nunes Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL
TERMO DE RATIFICAÇÃO
RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores que lhe foram introduzidas para a contratação da empresa: DICAL – DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 35.503.721/0003-60, no
valor total Estimado de R$ 480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais), referente à contratação de empresa para
fornecimento de Placas de Patrimônio, no tocante ao desenvolvimento das ações técnicas e administrativas a
serem executados no início do presente exercício.
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26, do Estatuto Nacional das Licitações e Contratos da
Administração Pública, o Despacho do Ilmo. Sr. NILDEMARCIO BEZERRA, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.
Pau dos Ferros/RN, 26 de Setembro de 2018.
Leonardo Nunes Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 18090301/2018
(LN Nº 8.666/93, art. 26, c/c a Resolução nº 011/2016-TCE/RN)

O PREFEITO do MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município e considerando a imperiosa necessidade de efetuar a inscrição de
2 (dois) Servidores Público Municipal no Curso e-Social 2.4.02 para órgãos públicos - "Detalhamento
dos arquivos e passo a passo da implantação", conforme especificações e quantitativos constantes na
solicitação de despesa em anexo.
A presente Inexigibilidade de Licitação encontra-se fundamentada no art. 25, caput, da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

Art. 25 – É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

Reconheço e autorizo a Inexigibilidade de Licitação, correspondente a inscrição de 2 (dois)
Servidores Público Municipal no Curso e-Social 2.4.02 para órgãos públicos - "Detalhamento dos arquivos e passo a passo da implantação", conforme especificações e quantitativos constantes na solicitação de
despesa especificados nos autos processuais administrativo em referência, adjudicando-a em favor da empresa CENTRO ESPECIALIZADO EM PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E EMPRESARIAL
LTDA - CEPLAME, inscrita no CNPJ/MF nº 27.073.834/0001-83, no valor total estimado de R$ R$ 2.600,00
(Dois Mil e Seiscentos Reais), por ter oferecido a Proposta de Preço considerada mais vantajosa para este
Poder Executivo.
Pau dos Ferros/RN, 25 de Setembro de 2018.
Leonardo Nunes Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo nº 18090301/2018, vem emitir a presente
declaração de Inexigibilidade, amparada no Art. 25, Caput da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores
que lhe foram introduzidas, visando a inscrição de 2 (dois) Servidores Público Municipal no Curso e-Social
2.4.02 para órgãos públicos - "Detalhamento dos arquivos e passo a passo da implantação", conforme
especificações e quantitativos constantes na solicitação de despesa, em anexo, no valor total Estimado
de R$ 2.600,00 (Dois Mil e Seiscentos Reais).
Assim, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, vem comunicar ao Excelentíssimo
Senhor Leonardo Nunes Rêgo, Prefeito Municipal, da presente declaração, para que proceda se de acordo, a
devida ratificação.
Pau dos Ferros/RN, 25 de Setembro de 2018.
Nildemarcio Bezerra
PRESIDENTE DA CPL
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TERMO DE RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO a Inexigibilidade fundamentada no Art. 25, Caput, da Lei Federal n.º 8.666, de 21
de junho de 1993 e alterações posteriores que lhe foram introduzidas para a contratação da empresa: CENTRO
ESPECIALIZADO EM PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E EMPRESARIAL LTDA - CEPLAME, inscrita no CNPJ/MF nº 27.073.834/0001-83, no valor total Estimado de R$ 2.600,00 (Dois Mil e Seiscentos Reais), referenteinscrição de 2 (dois) Servidores Público Municipal no Curso e-Social 2.4.02 para
órgãos públicos - "Detalhamento dos arquivos e passo a passo da implantação", conforme especificações e quantitativos constantes na solicitação de despesa, em anexo, no tocante ao desenvolvimento das
ações técnicas e administrativas a serem executados no do presente exercício.
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26, do Estatuto Nacional das Licitações e Contratos da
Administração Pública, o Despacho do Ilmo. Sr.NILDEMARCIO BEZERRA, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.
Pau dos Ferros/RN, 25 de Setembro de 2018.
Leonardo Nunes Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL
EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27021501/2018 - PMPF
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 90031/2018
O Município de Pau dos Ferros através da Prefeitura Municipal, leva ao conhecimento dos interessados que na
forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Executivo Municipal n° 1313/2014, da Lei n.º 8.666, de
21 de junho de 1993, com as respectivas alterações posteriores e demais legislação em vigor, fará realizar
licitação na modalidade SRP – Pregão Presencial, do tipo "MENOR PREÇO", critério de julgamento “POR
ITEM”, conforme condição que trata do objeto, mediante as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante desta licitação:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo de Proposta de Preços;
Anexo III – Identificação dos Envelopes;
Anexo IV – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;
Anexo V – Declaração Comprobatória de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo VII – Declaração de que a licitante não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de dezesseis anos;
Anexo VIII – Modelo de Declaração de cumprimento das normas referentes à Saúde e à Segurança no Trabalho;
Anexo IX – Modelo de declaração de que não possui servidor público no quadro societário;
Anexo X – Minuta de Contrato
1 – DA LICITAÇÃO
1.1 – Do Objeto
1.1.1 – A presente licitação destina-se a selecionar proposta (s) objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para
futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de arbitragem (árbitros principais,
auxiliares, mesários, cronometristas e fiscais de prova) visando à realização e apoio de eventos esportivos a serem
realizados por este município, conforme especificações e quantitativos constantes das solicitações de despesa, do
Anexo I do Edital.
1.1.2 – A Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN não se obriga a autorizar o serviço objeto e a quantidade
definida neste edital.
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1.1.3 – A quantidade licitada é estimada, podendo a Administração contratar a execução de acordo com a sua
efetiva necessidade, respeitando-se os limites estabelecidos pela legislação.
1.2 – Entrega dos Envelopes
1.2.1 – Envelope nº 1 (Proposta de Preços) e Envelope nº 2 (Documentos de Habilitação).
1.2.2 – Hora e Data– até as 08:30 horas do dia 10 de Maio de 2018.
1.2.3 – Local: Av. Getúlio Vargas n° 1328 - 1° Andar Sala 01 - Bairro Centro - Pau dos Ferros/RN.
1.3 – Envio de Envelopes por correspondência - quando a empresa não enviar representante
1.3.1 – A licitante que optar por não enviar representante, enviará toda a documentação dentro do Envelope nº 3,
por correspondência, que conterá em seu interior:
a) Envelope nº 1 (Proposta de Preços);
b) Envelope nº 2 (Documentos de Habilitação);
c) Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação (Anexo V); e
d) Cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleição do dirigente da licitante.
1.3.2 – A parte externa do Envelope nº 3 deverá conter informações sobre o presente certame e aviso de que tratase de documento sigiloso, o qual somente poderá ser aberto pelo pregoeiro durante a sessão da licitação, conforme o Anexo
III.
1.3.3 – A correspondência será entregue na Av. Getúlio Vargas n° 1328 - 1° Andar Sala 01 - Bairro Centro - Pau
dos Ferros/RN.
1.3.4 – Fica sob inteira responsabilidade da licitante a entrega da correspondência com, no mínimo, 2 (duas) horas
antes da abertura da sessão.
1.4 – Abertura da Sessão.
1.4.1 - Data/Hora: as 08:30 horas do dia 10 de Maio de 2018.
1.4.2 - Local: Av. Getúlio Vargas n° 1328 - 1° Andar - Sala 01 - Bairro Centro - Pau dos Ferros/RN.
1.5 – Da Execução da Licitação
1.5.1 – O processamento da licitação será feito pela Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN, destinando-se o
objeto licitado a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN.

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 – Poderão participar desta licitação as empresas interessadas que atenderem às exigências estabelecidas neste Edital.
2.2 – Não será admitida a participação de:
2.2.1 – Empresas em consórcio;
2.2.2 –Empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, ou cuja falência tenha sido declarada, que se encontram
sob concurso de credores ou em dissolução ou em liquidação;
2.2.3 – Empresas punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, durante
o prazo estabelecido para a penalidade;
2.2.4 – Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
2.2.5 – Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes do órgão/entidade
licitante, bem como membro efetivo ou substituto da Comissão de Licitação.
2.3 – A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e conteúdo deste
edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
2.4 - Os documentos exigidos neste Pregão Presencial poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia,
autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeiro e equipe de apoio, ou publicação em órgão da imprensa oficial até
o final do expediente do último dia útil que anteceder o dia marcado para abertura dos envelopes Documentação;
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2.4.1 - serão aceitas somente cópias legíveis;
2.4.2 - não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;
2.4.3 - o Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e
julgar necessário.
3 – DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO
São atribuições do Pregoeiro:
3.1 – O credenciamento dos interessados;
3.2 – A abertura dos envelopes das propostas de preços, a sua análise e a classificação das licitantes;
3.3 – A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço por Item;
3.4 – A adjudicação da proposta de menor preço por Item;
3.5 – A elaboração de ata;
3.6 – O recebimento, análise e encaminhamento dos recursos à autoridade superior para deliberação; e
3.7 – O encaminhamento do processo devidamente instruído à autoridade superior, visando à homologação e à contratação.
4 – DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
4.1 – Iniciada a sessão pública do Pregão, esta não será suspensa ou transferida, salvo motivo excepcional assim caracterizado pelo Pregoeiro.
4.2 – Verificando-se o adiamento da sessão pública do Pregão, o Pregoeiro determinará nova data para continuação dos
trabalhos, ficando intimadas as licitantes.
4.3 – O Pregoeiro poderá interromper a sessão, temporariamente, para determinar alguma providência administrativa para
o bom andamento dos trabalhos.
5 – DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME
5.1 – Em data e horário estabelecidos neste edital, para a realização da sessão pública do Pregão, as licitantes deverão se
fazer presentes para o credenciamento.
5.1.1 – Para comprovar a condição de representante da licitante entregar-se-á ao Pregoeiro:
a) cópia autenticada do documento de identidade de fé pública, com foto (será aceito o RG – Carteira
de Identidade Civil ou CNH – Carteira Nacional de Habilitação ou documento de identidade expedido por órgão
de registro profissional);
b) se procurador, procuração pública ou particular (acompanhada de cópia autenticada do contrato social
da empresa), com poderes específicos para representar a empresa em licitações em todas as suas fases e em todos
os demais atos, em nome da licitante;
c) se dirigente/proprietário, cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleição do dirigente
da licitante;
d) a entrega da Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação (Anexo IV);
e) a entrega da Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte para as empresas que pretendam usufruir os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
declarando que se enquadram nesta categoria jurídica empresarial, e que não se enquadram nas exceções do § 4º
do art. 3º, conforme modelo do Anexo V;
e.1) a não apresentação da declaração de que trata o Anexo V leva ao entendimento de que as
empresas proponentes não têm interesse nos benefícios previstos na Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006 ou não se enquadram nesta categoria jurídica;
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e.2) a verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme previsto
no art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e, ainda, implicará na aplicação da penalidade
de suspensão/impedimento legalmente cabível.
e.3) as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo SIMPLES, deverão apresentar documento que comprove esta situação.
5.2 – Somente a pessoa credenciada poderá intervir no procedimento licitatório, sendo admitido, para esse feito, um único
representante por licitante interessada.
5.3 – Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa nesta licitação, sob pena
de exclusão sumária de ambas as licitantes representadas.
5.4 – A comprovação de que o interessado não possui poderes específicos para representar a licitante no certame, implicará
na impossibilidade de participar da fase competitiva, consubstanciada nos lances verbais e, permanecendo tão somente no
certame a sua proposta escrita.
5.5 – A fase de credenciamento será encerrada, pelo Pregoeiro, quando do início da abertura dos envelopes de propostas.
6 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
6.1 – A proposta de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados em envelopes separados e fechados
(preferencialmente opacos) de forma a não permitir a violação de seu conteúdo, e rubricados no fecho, identificados com
etiqueta conforme o Anexo III.
6.2 – Os envelopes deverão conter externamente as informações constantes no Anexo III.
7 – DA PROPOSTA DE PREÇOS – Envelope nº 1
7.1 – A proposta de preços deverá ser apresentada com base nas especificações do Anexo I, deste edital, devendo obrigatoriamente, ser datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, em idioma nacional, sem cotações alternativas,
emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo a razão social completa e CNPJ da licitante, endereço, telefone e/ou “fac-símile”
e/ou correio eletrônico, devendo a última folha ser datada e assinada pelo representante da licitante devidamente identificado. Preferencialmente em papel timbrado, em uma única via com todas as suas folhas numeradas e rubricadas.
7.1.1 – A proposta apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste edital, deverá obrigatoriamente conter:

a) a identificação do objeto ofertado, observadas todas as especificações e requisitos constantes do
Anexo I do presente edital, informando as características e quaisquer outros elementos referentes ao objeto cotado,
de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar se as especificações no presente pregão foram ou
não atendidas;
b) Valor Unitário e Valor Total ofertado para o Item, expresso em reais, com no máximo 2 (duas)
casas decimais;
7.2 – Critério de aceitabilidade dos preços unitário e total
7.2.1 – Conforme os dispositivos das leis que regem esta licitação, não será aceito preço final que resulte acima
do valor constante do termo de referência.
7.3 – Condições Gerais da Proposta de Preços
7.3.1 – As propostas apresentadas para este Pregão terão validade por 60 dias, independentemente de sua transcrição.
7.3.1.1 – A proposta da licitante vencedora, após assinatura da Ata de Registro de Preços, terá validade
por todo o período de vigência da Ata.
7.3.2 – Havendo divergência entre o valor unitário e total, prevalecerá o valor unitário.
7.3.3 – Nos preços cotados devem estar inclusos todos os custos relacionados com a remuneração e encargos
sociais e outros, pertinentes a execução do objeto, bem como taxas, impostos, e demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre o mesmo.
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7.3.4 – Na hipótese de serem apresentadas propostas sem a assinatura, estando presente o representante legal na
sessão de abertura, a falta da assinatura poderá ser sanada pelo mesmo, até a etapa de cadastramento de propostas.
7.3.5 - A proposta deve estar acompanhada de Declaração formal do concorrente de que tomou conhecimento de
todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da presente licitação.
8 – DA FASE COMPETITIVA DO CERTAME
8.1 – Aberta a sessão pública do Pregão, credenciados os presentes, o Pregoeiro abrirá o envelope nº 1 contendo a proposta
de preços, verificará a sua conformidade com as exigências do presente edital, classificará para participar dos lances verbais
as propostas que estejam de acordo com as especificações do objeto deste certame e ordenará as propostas classificadas por
ordem de menor preço por Item.
8.2 – Julgamento das Propostas Escritas
8.2.1 – Serão desclassificadas as licitantes em razão de as propostas escritas:
a) não atenderem às exigências do ato convocatório da licitação;
b) se apresentarem omissas ou incompletas ou não informarem as características do bem cotado, impedindo sua identificação com o objeto licitado e com as especificações constantes no Anexo I;
c) apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital;
d) conflitarem com a legislação em vigor;
e) deixarem de atender aos requisitos estabelecidos no item 7 – Da Proposta de Preços, deste edital;
f) fixarem condicionantes para a execução dos serviços.
g) não apresentarem marcas.
8.2.2 – Não serão consideradas, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens não previstas no edital.
8.2.3 – Será considerada primeira classificada, a proposta que, obedecendo às condições, especificações e procedimentos estabelecidos neste edital, apresentar o “MENOR PREÇO POR ITEM”.
8.3 – Lances Verbais
8.3.1 – Participarão dos lances verbais e sucessivos o autor da proposta de menor valor total por Item e os autores
das propostas que apresentem valores até 10% superiores, relativamente, a de menor preço por Item.
8.3.2 – Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas, nas condições previstas no subitem anterior, serão classificados
a participar dos lances verbais e sucessivos os autores das melhores propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos,
até o máximo de 3 (três).
8.4 – Em caso de empate, a classificação será decidida por meio de sorteio em ato público promovido pelo Pregoeiro, para
o qual serão convocadas as licitantes participantes, de acordo com o art. 45, § 2º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, observado ainda, o previsto no art. 3º, da mesma Lei.
8.4.1 – Caso as licitantes participantes do sorteio desistam de apresentar lance verbal para o Item em questão, a
classificação dar-se-á de acordo com o resultado do sorteio.
8.5 – Os lances verbais e sucessivos pelo Valor Total de cada Item, serão iniciados pelo autor da proposta com maior preço
dentre aqueles aptos a oferecer propostas e assim, sucessivamente, em ordem decrescente, até a proclamação do vencedor.
8.6 – Os lances, em valores distintos e decrescentes, serão efetuados no momento em que for conferida a palavra ao representante da licitante, na ordem decrescente dos preços.
8.7 – Os lances observarão o decréscimo mínimo de até 0,01 (um centavo) da proposta de menor valor anteriormente
ofertada para o Item.
8.8 – Não será admitida a desistência do(s) lance(s) efetivado(s), sujeitando-se a licitante desistente às penalidades previstas
neste edital.
8.9 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da
etapa de lances verbais e na consideração do último preço apresentado, pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.
8.10 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as licitantes deixarem de apresentar novos lances.
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8.11 – Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte, conforme disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, procedendo-se
da seguinte forma:
8.11.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada;
8.11.2 – Encerrada a fase de lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu
favor o objeto licitado;
8.11.3 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I, do
caput do artigo 45, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º, do art. 44, desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
8.11.4 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º, do art. 44, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
8.11.5 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar
nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
8.12 – Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 8.11, o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.
8.13 – Encerrada a etapa competitiva o Pregoeiro poderá negociar com os autores das propostas classificadas de acordo com
o subitem 8.3 e 8.11, para que seja obtido melhor preço, sendo registrado em ata.
8.14 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta de menor
valor comparando-a com o Termo de Referência, decidindo a respeito.
8.15 – Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante vencedora,
com vistas a obter melhor preço.
8.16 – Se a oferta não for aceitável, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as condições do edital.
8.17 – Caso as licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor
preço por Item e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com a licitante para que
seja obtido melhor preço.
8.18 – Para apresentação de proposta de preço inferior, na forma do subitem 8.11.2, e para negociação visando obtenção de
melhor preço, na forma dos subitens 8.13, 8.15, 8.17 e 10.3, não será limitado o decréscimo mínimo previsto no subitem
8.7.
9 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – Envelope nº 2
9.1 – A licitante detentora da melhor oferta deverá comprovar a situação de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, mediante a apresentação dos documentos abaixo descritos.
9.2 – Habilitação Jurídica
9.2.1 – Para habilitação jurídica, apresentação de:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam; comprovando a pertinência ao objeto desta licitação.
9.2.2 – A documentação exigida para habilitação jurídica será suprida se tiver sido apresentada na fase de credenciamento.
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9.3 – Regularidade Fiscal e Trabalhista
9.3.1 – Para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, o licitante deve presentar:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal e para com a Dívida Ativa da União, mediante
apresentação da Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo
órgão competente;
d) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo
órgão competente;
e) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS;
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, instituída pela Lei Federal no 12.440, de 7 de julho de 2011;
g) entrega da declaração de que a licitante não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, consoante Anexo VII;
h) declaração de que não possui servidor público no quadro societário, conforme modelo constante do
Anexo IX;
i) Declaração, observadas as penalidades cabíveis, de superveniência de fato impeditivo da habilitação;
j) Declaração de existência física da empresa acompanhada de fotos das instalações internas e externas
que identifiquem a locação e pleno funcionamento da empresa.
k) Certidão Simplificada com a última alteração contratual emitida pela Junta Comercial da Sede da
Licitante;
l) Prova de Inscrição no Cadastro do Contribuinte estadual e/ou municipal do domicílio sede da licitante
9.4 – Qualificação Técnica
9.4.1 – Atestado de Aptidão Técnica
9.4.1.1 – Para fins de comprovação da qualificação técnica, o licitante deverá apresentar atestado de
aptidão técnica, que comprove ter a licitante cumprido, de forma satisfatória, a execução do objeto licitado, emitido em papel timbrado por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, não relacionada(s) ao fornecedor,
nos termos do art. 30, § 1º, inc. I, da Lei 8.666/93.
9.5 – Qualificação Econômico-Financeira
9.5.1 – A prova de qualificação econômico-financeira ocorrerá mediante apresentação de:
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente registrado na Junta
Comercial do Estado do domicílio ou sede da proponente, que comprove a boa situação financeira da empresa, devidamente
certificado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade sendo vedada a sua substituição por balanços
ou balancetes provisórios. Deverá ficar comprovada a boa situação financeira da empresa proponente, evidenciando que
esta possui os seus índices contábeis, calculados pelos dados do balanço do último exercício social, certificado pelo responsável pela empresa proponente e pelo contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade competente,
atendendo aos limites estabelecidos a seguir. Os índices contábeis deverão ser apresentados em folhas separadas, calculadas
de forma clara e precisa;
a.1) a comprovação da boa situação econômico-financeira da licitante será demonstrada com base nos
seguintes parâmetros:
Índice de Liquidez Geral (LG), com valor superior a 1, onde:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = __________________________________________________________
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Índice de Solvência Geral (SG), com valor superior a 1, onde:
Ativo Total
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SG = _____________________________________________________________
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Índice de Liquidez Corrente (LC), com valor superior a 1, onde:
Ativo Circulante
LC = __________________________
Passivo Circulante
a.2) a licitante deverá apresentar as fórmulas devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado
ao balanço;
a.3) considerados os riscos para a Administração, na forma dos §§ 2º e 3º do Art. 31 da Lei nº 8.666/93,
a licitante que apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um), em qualquer dos índices, Liquidez Geral, Solvência
Geral e Liquidez Corrente, ou não apresentar memorial de cálculo para aferição dos índices, deverá comprovar
que possui capital mínimo ou o patrimônio líquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado para
o respectivo Item;
a.4) se necessária a atualização do balanço, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em
apreço, o memorial de cálculo correspondente;
Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim
apresentados:
a.4.1) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):
- registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
- publicados em Diário Oficial;
- publicados em jornal de grande circulação;
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
a.4.2) sociedades limitada (LTDA):
- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;
- fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede
ou domicílio da licitante;
a.4.3) sociedades sujeitas a outros regimes:
- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;
- fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede
ou domicílio da licitante;
a.4.4) sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
a.5) Sociedade criada no exercício em curso:
a.5.1) fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial
da Sede ou domicílio da Licitante;
a.6) O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
b) certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor ou pelos cartórios de registro de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial da sede da pessoa jurídica.
9.6 – Disposições Gerais Acerca dos Documentos de Habilitação
9.6.1 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação.
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9.6.1.1 – Para as microempresas e empresas de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.6.1.2 – A não regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará na decadência do direito da microempresa ou empresa de pequeno porte à contratação, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis por descumprimento de obrigações contratuais previstas neste edital e na legislação vigente aplicável à
matéria (advertência, multa, impedimento de licitar e contratar com a Administração e declaração de inidoneidade), sendo facultada à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato ou revogar a licitação.
9.6.2 – As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo SIMPLES, deverão apresentar documento
que comprove esta situação.
9.6.3 – Os comprovantes de regularidade fiscal exigidos deverão apresentar prazo de validade até a data limite
fixada para a abertura da sessão. Não constando a vigência, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias da data da emissão.
9.6.4 – Para a Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial que não apresentar prazo de
validade expresso, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias da data da emissão.
9.6.5 – Será aceito comprovante de regularidade fiscal obtido na rede Internet, condicionado que o mesmo tenha
sua autenticidade confirmada na fase de habilitação.
9.6.6 – Sob pena de inabilitação, os documentos a que se refere o item 9 deste edital deverão constar o nome/razão
social da licitante, o número do CNPJ e, quando for o caso, o respectivo endereço, observado que:
a) se a licitante for matriz, os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se a licitante for a filial, os documentos deverão estar em nome da filial, salvo situação expressa no
documento: válidos para matriz e filiais.
9.6.7 – As licitantes que, por sua natureza ou por força de lei estiverem dispensadas da apresentação de determinados documentos de habilitação deverão apresentar declaração identificando a situação e citando os dispositivos legais
pertinentes.
10 – DA ABERTURA DO ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
10.1 – Sendo considerada aceitável a proposta de preços da licitante que apresentou menor preço por Item, o Pregoeiro
procederá à abertura do envelope nº 2 – documentos de habilitação da autora da proposta de menor preço por Item, realizando a verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas neste edital.
10.2 – Constatada a conformidade da documentação com as exigências contidas no edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto correspondente.
10.3 – Se a licitante detentora da melhor oferta não apresentar situação de habilitação regular, será convocada a licitante da
melhor oferta subsequente. Neste caso, será observada a ordem de classificação, averiguada a aceitabilidade de sua oferta,
podendo o pregoeiro negociar diretamente com a licitante para que seja obtido melhor preço, procedendo a sua habilitação
e, assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. Sujeitando-se a empresa inabilitada às penalidades previstas.
10.4 – O(s) envelope(s) com os documentos de habilitação deste Pregão que não for(em) aberto(s) ficará(ão) em poder do
Pregoeiro pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a partir da homologação da licitação, após o que ficará à
disposição da licitante para retirada até o prazo de 5 dias úteis.
10.5 – Os envelopes não reclamados nos prazos estipulados nos subitens anteriores serão destruídos pela Administração.
11 – DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
11.1 – Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo o(s) registro(s):
a) das licitantes credenciadas;
b) das propostas escritas e verbais apresentadas na ordem de classificação;
c) da análise da documentação exigida para a habilitação;
d) da manifestação imediata e motivada de intenção da licitante em recorrer das decisões do pregoeiro.
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11.1.1 – A ata circunstanciada será assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelo(s) representante(s) da(s) licitante(s) presente(s), devidamente credenciado(s).
12 – DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1 – Qualquer pessoa poderá, no prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para a realização da
sessão pública, solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o edital do Pregão.
12.1.1 –Será admitido o encaminhamento de impugnação ou recurso administrativo, por intermédio de
petição escrita dirigida à autoridade superior. Sendo obrigatório protocolar no prazo legal o original do documento.
12.2 –Ao final da sessão, a licitante que desejar recorrer das decisões do pregoeiro deverá manifestar imediata e motivadamente tal intenção, com o devido registro em ata, sendo-lhe concedido o prazo de 3 dias para a apresentação das razões do
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
12.3 – Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante
não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela licitante.
12.4 – A falta de manifestação imediata e motivada, durante a sessão do Pregão, importará a preclusão do direito de recurso.
12.5 – As impugnações, recursos e contrarrazões deverão ser encaminhados pelo correio para Av. Getúlio Vargas n° 1328
– 1° Andar – Sala 01 – Centro – Pau dos Ferros/RN.
13 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1 – Homologado o procedimento, a Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN convocará a licitante vencedora para, no
prazo de até 03 (três) dias úteis, assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sob pena de decair do direito ao registro de
preços.
13.1.1 – A licitante convocada poderá pedir prorrogação do prazo, por igual período, para assinatura da Ata de
Registro de Preços, desde que formulado no curso do prazo inicial e alegado justo motivo, condicionado o atendimento do
requerido, à aceitação dos motivos pela Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN.
13.1.2 – Havendo recusa injustificada, por parte da licitante vencedora, para assinatura da Ata de Registro de
Preços, a Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN cominará multa à empresa no valor equivalente a 20% (vinte por
cento), calculado sobre o valor estimado da contratação, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e neste edital.
13.1.3 – Se a licitante vencedora não apresentar situação de habilitação regular, ou, dentro do prazo de validade
de sua proposta, se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, poderá ser convocada outra licitante. Neste caso, será
observada a ordem de classificação, averiguada a aceitabilidade de sua oferta, procedendo a sua habilitação e, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, que será declarada a vencedora do certame, podendo o pregoeiro negociar
diretamente com a licitante para que seja obtido melhor preço.
13.2 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços tem início na sua assinatura e terá validade de 12 (doze) meses,
vedada a sua prorrogação.
13.3 – Na Ata de Registro de Preços constarão todas as obrigações, direitos e deveres das partes.
13.4 – É vedado o reajuste de preços durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, exceto nos casos previstos
no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
13.5 – Da execução da Ata de Registro de Preços
13.5.1 – A Ata de Registro de Preços somente será utilizada pela Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN.
13.5.2 – Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os itens a ela adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e também na proposta apresentada,
prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital.
13.5.3 – São partes integrantes da Ata a ser assinada, como se transcritos estivessem, o presente edital de licitação,
seus anexos e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e
que deram suporte ao julgamento da licitação.
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13.5.4 – Quaisquer atos ou ações praticadas por empregados, prepostos ou contratados da licitante vencedora, que
resultarem em qualquer espécie de dano ou prejuízo para a Administração Pública e/ou para terceiros, serão de exclusiva
responsabilidade da contratada.
13.5.5 – São de responsabilidade da contratada eventuais demandas judiciais de qualquer natureza, contra ela
ajuizadas, relacionadas ao presente edital e à execução do Contrato.
13.5.6 – A licitante vencedora deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente ao Departamento de Compras da Prefeitura de Pau dos Ferros qualquer alteração que possa comprometer o objeto contratado.
13.5.7 – A fiscalização, aceitação e rejeição dos serviços adquiridos, pelo Departamento de Compras da Prefeitura
de Pau dos Ferros, atenderão ao que se encontra definido no edital e seus anexos.
13.6 – Da alteração da Ata de Registro de Preços
13.6.1 – A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
13.6.2 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo da execução dos serviços registrados, cabendo à Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros,
promover as necessárias negociações junto ao fornecedor.
13.6.3 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado
no mercado, a Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN deverá:
13.6.3.1 – Convocar o fornecedor visando negociar a redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado;
13.6.3.2 – Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
13.6.3.3 – Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
13.6.4 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN, poderá:
13.6.4.1 – Negociar os preços;
13.6.4.2 – Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer
antes do pedido de fornecimento; e
13.6.4.3 – Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
13.6.5 – Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN, deverá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
14 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
14.1 – O Fornecedor terá seu registro cancelado quando:
14.1.1 – Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços, não comunicar a ciência da Ordem de Serviço ou
instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
14.1.2 – Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
14.1.3 – Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado; e
14.1.4 – Tiver presentes razões de interesse público.
14.2 – O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado
por despacho da autoridade competente da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN.
14.3 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço ocorrendo fato superveniente, que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado,
desde que seja formulado antes da comunicação da Ordem de Serviço.
15 – DA EXECUÇÃO
15.1 – A contratação com os fornecedores, será formalizada pela Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN, mediante Ata
de Registro de Preços, e a execução se dará após a emissão de Ordem de Serviço – OF, correndo às suas responsabilidades
todos os direitos e deveres decorrentes da execução contratual.
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15.2 – Comunicação da Ordem de Serviço
15.2.1 – A convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços e a comunicação da Ordem de Serviço será
realizada através de correio eletrônico, ou outro meio de comunicação similar, no endereço indicado pela Contratada.
15.2.2 – Assinada a Ata de Registro de Preços, a licitante vencedora será comunicada da Ordem de Serviço, da
qual deverá informar sua ciência no prazo de 3 (três) dias úteis.
15.3 – Da rescisão contratual
15.3.1 – A rescisão do Contrato de fornecimento poderá ocorrer na forma e hipóteses previstas pela Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
15.3.1.1 – Da rescisão contratual decorrerá o direito de a Prefeitura de Pau dos Ferros, incondicionalmente, reter
os créditos relativos ao Contrato até o limite do valor dos prejuízos causados ou em face ao cumprimento irregular do
avençado, além das demais sanções estabelecidas neste edital, no Contrato e em lei, para a plena indenização do erário.
15.4 – As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à contratada são as previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, no Contrato.
16 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
16.1 – O pagamento da presente licitação correrá a conta dos recursos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal
de Pau dos Ferros/RN.
17 – DO ISS
17.1 – Na emissão da Nota Fiscal, a empresa proponente deverá novamente indicar preço com valor bruto, a alíquota do
ISS, e o total líquido, sem o valor do ISS.
18 – DO PAGAMENTO DAS DESPESAS
18.1. – Em sendo vencedora licitante, para a emissão da nota fiscal, será observado o valor cotado.
18.1.2 – O preço estabelecido é fixo, único e irreajustável, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, e
inclui:
a) todos e quaisquer ônus, quer sejam tributários, fiscais ou trabalhistas, seguros, impostos e taxas,
transporte, frete e quaisquer outros encargos necessários à execução do objeto do Contrato, exceto nos casos
previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
b) a prestação de assistência técnica durante o prazo de garantia do bem fornecido.
18.2 – O pagamento será efetuado por Ordem Bancária, e efetivado mediante apresentação de nota fiscal/fatura que deverá
ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN, devendo constar também o número da licitação e da
Ordem de Serviço e/ou Contrato, à contratada, em conta bancária por ela indicada.
18.2.1 – Nos casos em que a licitante vencedora informar dados bancários para pagamento em outro(s) banco(s),
serão descontados da contratada os valores referentes à transferência eletrônica disponível (TED), por nota fiscal emitida.
18.2.2 – A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.
18.3 – O pagamento será liberado mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual,
Federal, Municipal, Trabalhista e Social (FGTS) bem como a Certidão de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor do Foro ou Cartório da Sede da Licitante.
18.4 – O pagamento será realizado nas datas estipuladas pela Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros para despesas gerais.
18.5 – Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios
adotados para a atualização das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual
e artigo 40, inciso XIV, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
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19 – DAS SANÇÕES:
19.1 – As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais assumidas estarão sujeitas às
sanções e penalidades estabelecidas no Edital e na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, quais sejam:
I – Advertência;
II – Multa:
a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, calculado sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%;
b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fornecimento ou rescisão contratual, por
culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente;
c) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula
do Contrato, exceto prazo de entrega;
III – Suspensão:
A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, por até 5 anos,
quando, a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta:
a) não celebrar o Contrato;
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame;
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) não mantiver a proposta;
e) falhar ou fraudar na execução do Contrato;
f) comportar-se de modo inidôneo;
g) cometer fraude fiscal;
h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o pagamento.
IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de faltas graves apuradas
por intermédio de processo administrativo.
19.2 – Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da
falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se
admitidas as justificativas da licitante ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993.
19.3 –A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou empresa de
pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme previsto no art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 e implicará na aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, suas alterações posteriores, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.
19.4 – As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/contratada.
19.5 – Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
20 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1 – Somente será aceito documento original, cópia autenticada ou documento extraído de sítio eletrônico legíveis, que
ofereçam condições de análise por parte do pregoeiro.
20.1.1 – A aceitação de documentos oriundos de sítio eletrônico fica condicionada à possibilidade de verificação
de sua autenticidade por meio eletrônico.
20.1.2 – A cópia não autenticada poderá ser aceita, desde que, legível e acompanhada de seu original, para fins de
conferência.
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20.2 – Informações e esclarecimentos sobre o edital serão prestadas por meio do correio eletrônico no endereço paudosferros.cpl@gmail.com ou ainda por meio do nosso telefone institucional, no número (84) 9 9101-2094 em até 02 (dois) dias
úteis anteriores à data marcada para recebimento dos envelopes.
20.3 – É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo.
20.4 – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os participantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
20.5 – A Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN poderá revogar o presente Pregão por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulá-lo por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
20.6 – O presente edital e seus Anexos poderão ser alterados, pela Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN, antes de
aberta a licitação, no interesse público, por sua iniciativa ou decorrente de provocação de terceiros, atendido o que estabelece
o art. 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou
a abertura das Propostas e Documentos de Habilitação.
20.7 – Cópia deste edital e seus anexos poderá ser obtida pelos interessados, no site http://paudosferros.rn.gov.br.
20.8 – A Administração não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste Edital, senão aquelas que
estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua cópia fiel.
20.11 – A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e conteúdo deste
edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
20.12 – Fica eleito o Foro da Comarca de Pau dos Ferros, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para apreciação judicial de quaisquer questões resultantes deste edital.
PAU DOS FERROS – RN, 24 de abril de 2018.
Nildemarcio Bezerra
Pregoeiro Oficial
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ANEXO I – ITENS
Item

Material/Serviço

Unid.
medida

1

7282 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL TIPO 1 Especificação: Arbitragem a ser
desempenhada em partidas com duração de
45 min, divididos em 2 tempos de 20min e intervalo de 5min. Devendo ser composta de 1
arbitro principal, 1 auxiliar e 1 mesário. As partidas serão válidas pelo Campeonato Municipal
de Futsal e Campeonatos nos quais tenham o
apoio da PREFITURA MUNICIPAL DE PAU
DOS FERROS/RN, na categoria Adulto Masculino e Feminino.
7283 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL TIPO 2 Especificação: Arbitragem a ser
desempenhada em partidas com duração de
35min, divididos em 2 tempos de 15min e intervalo de 5min. Devendo ser composta de 1 arbitro principal, 1 auxiliar e 1 mesário. As partidas
serão válidas pelo Campeonato Municipal de
Futsal das Categorias de Base, sendo elas mirim, infantil e juvenil masculino e feminino e
Campeonatos de Caráter Escolar realizados
e/ou apoiados pela PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU DOS FERROS/RN.
7284 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL TIPO 3 Especificação: Arbitragem a ser
desempenhada em partidas com duração de
45 min, divididos em 2 tempos de 20min e intervalo de 5min. Devendo ser composta de 1
arbitro principal, 1 auxiliar e 1 mesário. As partidas serão válidas pelo Campeonato Regional
de Futsal de Pau Dos Ferros/RN, na categoria
Adulto Masculino.
7285 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO TIPO 1 Especificação: Arbitragem a ser desempenhada em partidas
com duração de 65min, divididos em 2 tempos
30min e intervalo de 5min. Devendo ser composta de 1 arbitro principal, 2 auxiliares e 1
mesário durante toda a fase classificatória e as
fase de mata a mata, com exceção das semifinais e final que deveram ser acrescentado 2
árbitros de linha de fundo. As partidas serão
validas pelo Campeonato Municipal de Futebol
de Campo e/ou Campeonatos apoiados pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS
FERROS/RN.
7286 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO TIPO 2 Especificação: Arbitragem a ser desempenhada em partidas
com duração de 45min, divididos em 2 tempos
20min e intervalo de 5min para as categorias

PART.

150

PART.

100

PART.

100

PART.

200

PART.

100

2

3

4

5

Qtd licitada

Valor
unitário
(R$)

Valor
total
(R$)
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Mirim e Infantil e de 55 min divididos em 2 tempos de 25min e intervalo de 5min para categoria juvenil. Devendo ser composta de 1 arbitro
principal, 2 auxiliares e 1 mesário durante toda
a fase classificatória e as fase de mata a mata,
com exceção das semifinais e final que deveram ser acrescentado 2 árbitros de linha de
fundo. As partidas serão validas pelo Campeonato Municipal de Futebol de Campo das Categorias de Base e Campeonatos de Caráter Escolar realizados e/ou apoiados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN.
7287 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO TIPO 3 Especificação: Arbitragem a ser desempenhada em partidas
com duração de 85min, divididos em 2 tempos
40min e intervalo de 5min. Devendo ser composta de 1 arbitro principal, 2 auxiliares e 1
mesário durante toda a fase classificatória e as
fase de mata a mata, com exceção das semifinais e final que deveram ser acrescentado 2
árbitros de linha de fundo. As partidas serão
validas pelo Campeonato Regional de Futebol
de Campo de Pau dos Ferros /RN.
7288 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE VOLEIBOL DE DUPLAS Especificação: Arbitragem a ser desempenhada em jogos de 1 set
de 21 pontos, durante a fase classificatória e
mata a mata, com exceção dos jogos semifinais e final que deverão ser disputados em jogos de melhor de 2 sets de 18 pontos, havendo empate, será disputado 1 set de 15 pontos para conhecermos a equipe vencedora.
Devendo ser composta de 1 árbitro principal, 1
auxiliar e 1 mesário. As partidas serão válidas
pelo Campeonato Regional de Voleibol de Duplas de Pau dos Ferros/RN.
7289 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE VOLEIBOL DE QUADRA Especificação: Arbitragem a ser desempenhada em jogos de melhor
de 2 sets de 25 pontos, havendo empate, será
disputado 1 set de 15 pontos para conhecermos a equipe vencedora. Devendo ser composta de 1 árbitro principal, 1 auxiliar e 1 mesário. As partidas serão válidas pelo Campeonato Regional de Voleibol Indoor de Pau dos
Ferros/RN.
7290 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE BASQUETEBOL Especificação: Arbitragem a ser
desempenhada em jogos divididos em 4 períodos de 10 minutos cronometrados com intervalos de 2 min do 1º para o 2º e do 3º para o 4º,
na passagem do 2º para o 3º período o intervalo será de 5 min. Será composta de 2 árbitros e 1 mesário. Os Jogos serão validos pelo I
Festival de Basquete de Pau dos Ferros.

PART.

100

JOGO

50

JOGO

50

JOGO

30
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7291 - SERVIÇO DE CRONOMETRISTA Especificação: Serviço a ser desempenhado durante a Copa Pauferrense de Ciclismo e do I
Festival de Jogos e Brincadeiras de Pau dos
Ferros/RN. Com período de duração de até 6
horas corridas ou 8 horas com intervalo de 2
hora, previamente comunicado.
7292 - SERVIÇO DE FISCAL DE PROVAS Especificação: Serviço a ser desempenhado durante a Copa Pauferrense de Ciclismo e do I
Festival de Jogos e Brincadeiras de Pau dos
Ferros/RN Com período de duração de até 6
horas corridas ou 8 horas com intervalo de 2
hora, previamente comunicado.

Diária

100

Diária

100

Total Geral
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

A/C do Sr. Pregoeiro

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de arbitragem (árbitros principais, auxiliares, mesários, cronometristas e fiscais de prova) visando
a realização e apoio de eventos esportivos a serem realizados por este município, conforme especificações e
quantitativos constantes no Termo de Referência, em anexo.

Valor total R$ .............. (Valor total por extenso)
Dados da Licitante Razão Social/Nome:
Endereço:
Município:
Estado:
CEP:
CNPJ/CPF/MF:
Telefone: ( )
Fac-simile: ( )

E-Mail:
Banco:
Agência:
Conta:
Representante:
Local e data:
Nome, cargo e assinatura
Carimbo com Razão Social e CNPJ

Obs.: Esse modelo não isenta da obrigatoriedade de informações solicitada no Edital.
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ANEXO III
IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS/RN
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 90031/2018
ENVELOPE nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:
CNPJ:
FONE / E-MAIL:

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS/RN
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 90031/2018
ENVELOPE nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:
CNPJ:
FONE / E-MAIL:

PÁGINA 25

PAU DOS FERROS, 26 DE SETEMBRO DE 2018.

Diário Oficial do Município

PÁGINA 26

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇOES DE HABILITAÇÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: .....................
CGC/CNPJ: ..........................
ENDEREÇO: ........................
DECLARAÇÃO
Declaramos para efeitos do Edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 90031/2018, instaurado e conduzido pela Prefeitura de Pau dos Ferros, conforme exigido pelo inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, que atendemos plenamente as condições de habilitação estabelecidas neste Edital.
Local e data,..................

Nome, cargo e assinatura
Razão Social da empresa
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a
Empresa...................................................................., CNPJ ..................................., está enquadrada na categoria.................................(Pequeno Porte ou Microempresa), bem como não está incluída nas hipóteses do §4º
do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e data, ...................

Nome, cargo e assinatura
Razão Social da empresa
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ANEXO VI
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, com sede na Avenida Getúlio Vargas nº 1323, Centro, CEP 59.900000, inscrito no CNPJ sob o nº 08.148.421/0001-76, neste ato representada pelo Sr. Prefeito Leonardo Nunes
Rêgo, doravante denominada CONTRATANTE, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, em face do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 90031/2018, resolve REGISTRAR
OS PREÇOS das empresas vencedoras, que apresentaram preços mais vantajosos, por Item, sujeitando-se as
partes ao edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 90031/2018, as determinações da Lei
Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e demais normas legais federais e estaduais vigentes e pelas cláusulas e condições que se seguem.
Empresa vencedora: xxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o n° xxxx, com sede na rua xxxxx, nº xxx, Bairro xxxx –
Cep: xxx – xxxxxx – __ Telefone fixo (___) __________-___________, neste ato representada por seu Procurador/Sócio Administrador, Sr. xxxxx, portador do CPF nº xxxxxx, documento de identidade nº xxxxx, Telefone
celular (___) __________-___________, e-mail xxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx, doravante, denominada FORNECEDORA.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente instrumento REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de arbitragem (árbitros principais, auxiliares, mesários, cronometristas e fiscais de prova) visando a realização e apoio de eventos esportivos a serem realizados por este município, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência, em anexo, com as características constantes das propostas julgadas vencedoras, que passam a fazer parte integrante desta ATA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital Pregão Presencial PARA REGISTRO
DE PREÇOS nº 90031/2018 que a precedeu, a qual também integra o presente instrumento de compromisso.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago é o constante da proposta
apresentada no Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 90031/2018, pela empresa detentora da
presente Ata, as quais também a integram.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS
Lista de itens por ganhador

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO
A licitante vencedora deverá efetuar a execução dos serviços em estrita observância das especificações do Edital, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência,
conforme demanda solicitada por meio de Ordem de Serviço.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A execução dos serviços deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos,
contados a partir da data da comunicação da OF – Ordem de Serviço.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada, obriga-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta
licitação, em que se verificarem vícios, defeitos e incorreções, correndo estes custos por sua conta.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O aceite dos serviços pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado por Ordem Bancária, e efetivado mediante apresentação de nota
fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome de uma das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Pau dos
Ferros, devendo constar também o número deste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos em que a licitante vencedora informar dados bancários para pagamento em outro(s)
banco(s), serão descontados da fornecedora os valores referente à transferência eletrônica disponível (TED), por nota fiscal
emitida.
PARÁGRAFO TERCEIRO - a nota fiscal deve, obrigatoriamente, ser substituída pela Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.
PARÁGRAFO QUARTO – O pagamento será realizado até trinta dias após a emissão das notas fiscais.
PARÁGRAFO QUINTO –O pagamento será liberado mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos para com
a Fazenda Estadual, Federal, Municipal, Trabalhista e FGTS bem como a Certidão de Falência ou Concordata, expedida
pelo distribuidor do Foro ou Cartório da Sede da Licitante.
PARÁGRAFO SEXTO – Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento, os valores serão corrigidos
com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em observância ao que
dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual e artigo 40, inciso XIV, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO e GARANTIA
A execução os serviços só estará permitida após a comunicação da Ordem de Serviço.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento provisório ocorrerá por ocasião da execução dos serviços
no local indicado, mediante assinatura do responsável indicado.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos (quando for
o caso) no prazo de 03 (três) dias corridos, a contar da notificação à contratada, às suas custas, sem prejuízo
da aplicação das penalidades cabíveis.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A licitante vencedora será comunicada da Ordem de Serviço – OF, através de correio eletrônico, ou outro meio de comunicação similar.
PARÁGRAFO QUARTO – A licitante vencedora terá o prazo de 3 (três) dias úteis para responder à
comunicação informando sua ciência.
PARÁGRAFO QUINTA – Após o prazo previsto no parágrafo anterior, caso não haja manifestação da
licitante vencedora, poderá ser convocada outra licitante.
PARÁGRAFO SEXTO – Os serviços deverão ser aceitos mediante elaboração dos seguintes documentos:
a) Termo de Recebimento Provisório, na execução os serviços, acompanhado da Nota Fiscal
para posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes neste Termo
de Referência.
b) Termo de Recebimento Definitivo, a ser assinado e enviado no prazo de até 3 (três) dias
úteis, confeccionado por Servidor da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
PARÁGRAFO SÉTIMO – O aceite dos serviços pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil
da Fornecedora por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Fornecedora, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante
as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
PARÁGRAFO OITAVO – O texto e demais exigências legais previstas devem estar em conformidade
com a legislação do Código de Defesa do Consumidor e Legislação específica no que couber.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços tem início na data de sua assinatura e terá validade por 12
(doze) meses, vedada a sua prorrogação.
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PARÁGRAFO ÚNICO – Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
a Prefeitura de Pau dos Ferros não está obrigada a adquirir exclusivamente por intermédio desta Ata, durante
o seu período de vigência, Os serviços cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma
licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo da execução dos serviços registrados, cabendo à Prefeitura Municipal
de Pau dos Ferros promover as necessárias negociações junto ao fornecedor.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros deverá:
a) Convocar o fornecedor visando negociar a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUARTO – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal de Pau dos
Ferros poderá:
a) Negociar os preços.
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido
de fornecimento; e
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUINTO – Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros deverá
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Obriga-se a FORNECEDORA:
a) a atender todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência desta Ata de Registro de Preços,
limitada ao quantitativo de cada Item, observado o disposto na Cláusula Segunda e Sétima.
b) a execução do objeto deste Registro de Preços, de acordo com as especificações constantes no
Anexo I do Edital de Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 90031/2018, em consonância com
a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor.
c) apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, sem qualquer ônus adicional.
d) manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na
licitação do Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 90031/2018.
e) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à contratante ou a terceiros,
pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da
execução da execução.
f) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto
deste instrumento.
g) responsabilizar-se pela boa execução e eficiência do serviço objeto do Pregão Presencial PARA REGISTRO
DE PREÇOS nº 90031/2018.
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h) comprovar a origem dos bens importados oferecidos e a quitação dos tributos de importação a eles referentes,
se houver, que deve ser apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa.
i) manter durante a vigência do Contrato as condições de habilitação exigidas no Edital.
j) responsabilizar-se por quaisquer encargos, despesas, taxas, inclusive de seguro, decorrentes das operações necessárias à entrega do objeto contratado.
k) assumir todos os encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultantes da
execução contratual, bem como por eventuais demandas de caráter cível ou penal relacionadas à execução da
mesma.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Obriga-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS:
a) a prática de todos os atos de controle e administração do SRP.
b) assegurar o fiel cumprimento das condições estabelecidas neste edital.
c) comunicar à empresa contratada quaisquer defeitos detectados na execução dos serviços adquiridos.
d) aplicar à contratada as Sanções cabíveis.
e) comprovar e relatar por escrito as eventuais irregularidades na entrega do objeto contratado.
f) sustar a aquisição da licença por estar em desacordo com o especificado ou por outro motivo que
justifique tal medida.
CLÁUSULA NONA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O pagamento do presente Contrato correrá à conta dos recursos consignados no Orçamento de 2018.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A fornecedora terá seu registro cancelado quando:
a) não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços, não comunicar a ciência da Ordem de Serviço ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
e
d) tiver presentes razões de interesse público.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Prefeitura de Pau dos Ferros.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A fornecedora poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço ocorrendo
fato superveniente, que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de
força maior, devidamente comprovado, desde que seja formulado antes da comunicação da Ordem de Serviço.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as
previstas em Lei, com assento no Capítulo III, Seção V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos seguintes
casos:
I – por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do artigo
78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
II – amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização por intermédio de aviso com antecedência
mínima de 30 dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, exceto para pagamento dos fornecimentos comprovadamente prestados.
III – judicialmente, na forma da legislação vigente.
IV – a rescisão contratual determinada por ato unilateral, em que constatado o descumprimento do avençado,
acarreta as seguintes consequências para a Fornecedora, sem prejuízo das sanções previstas:
a) execução dos valores das multas e indenizações devidas à Contratante.
b) retenção dos créditos decorrentes da Ata de Registro de Preços até o limite dos prejuízos causados à
Contratante.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais ora assumidas estarão sujeitas às sanções
e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993, quais sejam:
I – Advertência.
II – Multa:
a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, calculado sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%.
b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fornecimento ou rescisão contratual, por
culpa da fornecedora, calculado sobre a parte inadimplente.
c) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor da Ata de Registro de Preços, pelo descumprimento de
qualquer cláusula da Ata de Registro de Preços, exceto prazo de entrega.
III – Suspensão:
A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, por até 5 anos,
quando, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta:
a) não celebrar a Ata de Registro de Preços.
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame.
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto.
d) não mantiver a proposta.
e) falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços.
f) comportar-se de modo inidôneo.
g) cometer fraude fiscal.
h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o pagamento.
IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de faltas graves apuradas
por intermédio de processo administrativo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurada à fornecedora
o contraditório e ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da Fornecedora, graduando-as e podendo deixar de
aplicá-las, se admitidas as justificativas da Fornecedora, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme previsto no art. 90 da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicará na aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUARTO – As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/fornecedora.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o Edital do
Pregão Presencial PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 90031/2018, seus Anexos e a proposta da Fornecedora.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de Pau dos Ferros, com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas questões originárias da execução desta Ata.
E, por estarem justos e acordados, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente
Ata de Registro de Preços que, lida e achado conforme, foi confeccionada única via que vai assinada pelo
senhor Prefeito Leonardo Nunes Rêgo, representando A Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, e pelos
representantes da(s) Empresa(s) Registrada(s), abaixo identificados, tendo como testemunhas os senhores
abaixo identificados, presentes neste ato.
Pau dos Ferros/RN, ___ de ____________ de 2018
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
................................., inscrito(a) no CNPJ sob o n°..................., por intermédio de seu representante legal,
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
no 9.854, de 27 de outubro de 1999 e inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
Local e data, ...................
Nome, cargo e assinatura
Razão Social da Empresa
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS REFERENTES À SAÚDE E À SEGURANÇA NO TRABALHO
Declaro para os devidos fins e efeitos que esta Empresa, cumpre com toda a legislação federal, estadual e municipal referente
à Saúde e à Segurança no trabalho de nossos empregados, bem como todos os dispositivos relativos à matéria constantes de
acordos, convenções ou dissídios coletivos.
Por ser verdade firmo a presente declaração.

Local e data, ...................

NOME, CARGO E ASSINATURA DO
REPRESENTANTE DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO SOCIETÁRIO
Declaro, em atendimento ao previsto nas Condições do edital do Pregão Presencial - SRP nº. 90031/2018, não
possui em seu quadro societário funcionário público do Município de Pau dos Ferros/RN.
Por ser verdade firmo a presente declaração.

Local e data, ...................

NOME, CARGO E ASSINATURA DO
REPRESENTANTE DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
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ANEXO X
MINUTA DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO REFERENTE AOREGISTRO DE
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ÁRBITROS PRINCIPAIS, AUXILIARES, MESÁRIOS, CRONOMETRISTAS E FISCAIS DE
PROVA) VISANDO A REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS
ESPORTIVOS A SEREM REALIZADOS POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ANEXO
Nº _________________, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, POR INTERMÉDIO DA
PREFEITURA
MUNICPAL,
E
A
EMPRESA
______________________, NA FORMA E CONDIÇÕES
ABAIXO ESTABELECIDAS:
O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa jurídica de
direito público da Administração Direta, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, sediada a Avenida Getúlio Vargas, nº 1323, Centro, inscrita no CNPJ/MF n.º 08.148.421/0001-76, representada neste ato pelo
Excelentíssimo Senhor Prefeito Constitucional Leonardo Nunes Rêgo, brasileiro, casado, administrador, inscrito
no CPF n° 025.260.944-10, residente e domiciliado na Rua Vereador Gaudêncio Jerônimo de Souza, nº 1670,
Centro, Pau dos Ferros/RN e de outro lado a empresa _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o CNPJ
___________________, estabelecida na ____________________________ doravante denominada simplesmente CONTRATADA, representada neste ato pelo responsável legal ___________________,
_______________________ portador da Cédula de Identidade ______________, inscrito no CPF/MF sob o nº
_____________, celebram o presente Termo de Contrato, do qual serão partes integrantes o Edital do Pregão
Presencial n.º 90031/2018 e a Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se a CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares das Leis Federais n.º. 8.666/1993 e 10.520/2002 e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto: _____________________________________
VALOR UNIITEM
ESPECIFICAÇÕES
UNIDADE
QUANT.
TARIO
01
02

VALOR
TOTAL

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
1. O valor deste contrato, de R$.............................(..................................).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela
CONTRATADA no Pregão Presencial - SRP nº. 90031/2018 e na Cláusula Primeira deste instrumento são
meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua
execução ou pagamento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Presencial nº 90031/2018, realizado com
fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do
artigo 55 do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
1. O prazo de vigência deste Contrato será da data de sua Assinatura até dia __ de ____________ de 2018,
com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
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CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1. Caberá ao CONTRATANTE:
1.1 - impedir que terceiros forneçam Os serviços objeto deste Contrato;
1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;
1.3 - solicitar, por intermédio de Ordem de Serviço expedida pela Secretaria requisitante ou mesmo
pela Gerência de Compras, a execução dos serviços objeto deste Contrato;
1.4 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade na execução dos serviços e interromper
imediatamente a execução, se for o caso.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1. Caberá à CONTRATADA:
1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços,
tais como:
a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem
qualquer vínculo empregatício com o órgão;
1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do
CONTRATANTE;
1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;
1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução do serviço;
1.7 - efetuar a execução dos serviços ofertados em local e data indicados na Ordem de serviço
1.8 - efetuar a execução dos serviços ofertados em local e data indicados após o recebimento da Ordem
de Serviço expedida pela Gerência de Compras ou pela Secretaria requisitante.
1.9 - comunicar a secretaria requisitante ou a Gerência de Compras do CONTRATANTE, por escrito,
qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial nº
90031/2018.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1. À CONTRATADA caberá, ainda:
1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do serviço ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do
CONTRATANTE;
1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a execução do serviço, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação
deste Contrato.
2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto
deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade,
ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.
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CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;
1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver
prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e
1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do serviço objeto deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado pela secretaria requisitante ou servidor designado para esse
fim, ou mesmo pela Gerência de Compras, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Secretaria requisitante ou mesmo Coordenador Administrativo da Gerência de Compras designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade
Competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.
3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período
de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO
1. A atestação das faturas correspondentes a execução dos serviços caberá a Secretária requisitante ou a
Coordenadora Administrativo da Gerência de Compras do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA
1. A despesa com a execução do serviço de que trata o objeto, correrá à conta dos recursos consignados no
Orçamento Geral do Município de Pau dos Ferros/RN.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de
30 (trinta) dias contados da apresentação dos documentos junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS
FERROS.
2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação
da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Tribunal do Trabalho, Estadual
e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.
3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, Os serviços fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas
e aceitas.
4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre
a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX)
____
365
I = (6/100)
_______
365
I = 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
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6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos nos arts. 57 e/ou 65 da Lei 8.666/93, desde que haja
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos
1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões
resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações
assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA
as seguintes sanções:
1.1 - advertência;
1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total,
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo
não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Ordem de Serviço previstas
nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
contado da comunicação oficial;
1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo
não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Ordem de Serviço previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicação oficial;
1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, por até 2 (dois) anos.
2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
2.4 - fizer declaração falsa;
2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
2.7- não celebrar o contrato;
2.8- deixar de entregar documentação exigida no certame;
2.9- apresentar documentação falsa.
3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no
Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo
IV da Lei n.º 8.666/93.
4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração
do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará
isenta das penalidades mencionadas.
5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE,
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando dos pagamentos a serem
efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO
1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da
Lei nº 8.666/93.
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2. A rescisão do Contrato poderá ser:
2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração do CONTRATANTE;
2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA
1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão Presencial - SRP nº. 90031/2018 cuja realização decorre
da autorização do Sr. LEONARDO NUNES REGO, e da proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas no Foro do Município de PAU DOS FERROS, com exclusão de qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em via única, sendo sua cópia
enviada por e-mail ao licitante interessado, para que surtam um só efeito, ao qual, depois de lido, será assinado
pelos representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
PAU DOS FERROS - RN, em ___ de ______________ de 2018.
______________________________
Leonardo Nunes Rêgo
Ordenador de Despesas
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
CNPJ/MF Nº 08.148.421/0001-76
CONTRATANTE
______________________
CONTRATADA(O)
TESTEMUNHAS:
1.___________________________
C.P.F.:
2.___________________________
C.P.F.:

PAU DOS FERROS, 26 DE SETEMBRO DE 2018.

Diário Oficial do Município

PÁGINA 41

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
Portaria nº. 491/2018-PMPF/SESAU
Em, 24 de Setembro de 2018.
O PREFEITO DE PAU DOS FERROS, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. - Conceder a Sr.(a) FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA, 2 (duas) diárias no valor
unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 120,00 (cento e vinte reais), referentes a despesas decorrentes de viagem deste município para Natal/RN no período de 21 a 23 de Setembro de 2018,
conforme certificado em anexo.
Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da
viagem, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Leonardo Nunes Rêgo
PREFEITO
Zélia Maria Leite
SECRETÁRIA DE SAÚDE
Portaria nº. 499/2018-PMPF/SESAU
Em, 26 de Setembro de 2018.

O PREFEITO DE PAU DOS FERROS, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. - Conceder a Sr.(a) JAMY ALENCAR LIMA, ½ (meia) diária no valor unitário de R$ 60,00
(sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 30,00 (trinta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem
deste município para Mossoró/RN no período de 26 de Setembro de 2018, conforme certificado em anexo.
Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da
viagem, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Leonardo Nunes Rêgo
PREFEITO
Zélia Maria Leite
SECRETÁRIA DE SAÚDE
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Portaria nº. 500/2018-PMPF/SESAU
Em, 26 de Setembro de 2018.
O PREFEITO DE PAU DOS FERROS, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. - Conceder a Sr.(a) EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS, ½ (meia) diária no valor
unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 30,00 (trinta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem deste município para Mossoró/RN no período de 26 de Setembro de 2018, conforme certificado em anexo.
Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da
viagem, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Leonardo Nunes Rêgo
PREFEITO
Zélia Maria Leite
SECRETÁRIA DE SAÚDE
Portaria nº. 501/2018-PMPF/SESAU
Em, 26 de Setembro de 2018.

O PREFEITO DE PAU DOS FERROS, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. - Conceder a Sr.(a) FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA, 1 (uma) diária no valor
unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 60,00 (sessenta reais), referentes a despesas
decorrentes de viagem deste município para Natal/RN no período de 26 a 27 de Setembro de 2018, conforme
certificado em anexo.
Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da
viagem, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Leonardo Nunes Rêgo
PREFEITO
Zélia Maria Leite
SECRETÁRIA DE SAÚDE
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Portaria nº. 502/2018-PMPF/SESAU
Em, 26 de Setembro de 2018.
O PREFEITO DE PAU DOS FERROS, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. - Conceder a Sr.(a) ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ, ½ (meia) no valor unitário de
R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 30,00 (trinta reais), referentes a despesas decorrentes de
viagem deste município para Portalegre/RN no período de 26 de Setembro de 2018, conforme certificado em
anexo.
Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da
viagem, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Leonardo Nunes Rêgo
PREFEITO
Zélia Maria Leite
SECRETÁRIA DE SAÚDE
Portaria nº. 503/2018-PMPF/SESAU
Em, 26 de Setembro de 2018.

O PREFEITO DE PAU DOS FERROS, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. - Conceder a Sr.(a) AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES, ½ (meia) diária no valor unitário
de R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 30,00 (trinta reais), referentes a despesas decorrentes
de viagem deste município para Portalegre/RN no período de 26 de Setembro de 2018, conforme certificado
em anexo.
Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da
viagem, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Leonardo Nunes Rêgo
PREFEITO
Zélia Maria Leite
SECRETÁRIA DE SAÚDE
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REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
Portaria nº. 493/2018-PMPF/SESAU
Em, 24 de Setembro de 2018.

O PREFEITO DE PAU DOS FERROS, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. - Conceder a Sr.(a) JAMY ALENCAR LIMA, 2 (duas) diárias no valor unitário de R$ 60,00
(sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 120,00 (cento e vinte reais), referentes a despesas decorrentes de
viagem deste município para Natal/RN no período de 23 a 25 de Setembro de 2018, conforme certificado em
anexo.
Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da
viagem, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Leonardo Nunes Rêgo
PREFEITO
Zélia Maria Leite
SECRETÁRIA DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Portaria n.º 015/18 /SEDES / PMPF
Em, 28 de agosto de 2018.
O PREFEITO DE PAU DOS FERROS, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art.º 1 – Conceder a FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA, Motorista, ½ (meia)
diária no valor total de R$ 30,00 (Trinta Reais), destinada custeio das despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade
de Mossoró/RN, no dia 28 de agosto do corrente ano, com o objetivo de conduzir duas Conselheiras Tutelares, juntamente
com uma adolescente, para realizar exames periciais no Instituto Técnico-Científico de Polícia do Rio Grande do Norte
(ITEP), conforme certificado em anexo.
Art.º 2 – Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data viagem, revogadas as disposições em contrário.

Emília Suzana Lopes de Freitas
Secretária da SEDES
Leonardo Nunes Rêgo
Prefeito Municipal
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CAMARA DE VEREADORES
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA Nº 260901/2018
(LN Nº 8.666/93, art. 26, c/c a Resolução nº 011/2016-TCE/RN)
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas
atribuições considerou-se a necessidade de contratação de empresa especializada na realização de concursos públicos, para preenchimento das vagas dos cargos efetivos da Câmara Municipal de Pau dos
Ferros/RN.
A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. 24, inciso XIII, da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Federal n° 9.648, de 27 de maio de 1998, e alínea
“a”, do art. 23, do diploma legal supracitado.
Art. 24 – É dispensável a licitação:
XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição
dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos; (Redação dada
pela Lei nº 8.883, de 1994)
Reconheço e autorizo a Dispensa de Licitação, adjudicando em favor da UNIVERSIDADE
ESTADUAL DA PARAÍBA UEPB, entidade autárquica criada pela Lei nº 4.977/87, localizada na Rua das Baraúnas, 351, Bairro Universitário, Campina Grande - PB, CEP nº 58.459.500, inscrita no CNPJ sob nº
12.671.814/0001-37, a fim de disponibilizar seus serviços sem ônus algum à Câmara Municipal, uma vez que
a CPCON (Comissão Permanente de Concursos) pertencente à IES supracitada compromete-se em realizar o
certame pelo preço das inscrições dos candidatos, sendo, portanto, a melhor proposta ofertada, de acordo com
as cotações de preços apresentadas pelo mercado.
Pau dos Ferros/RN, 26 de setembro de 2018.
___________________________
Eraldo Alves de Queiroz
PRESIDENTE DA CÂMARA
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 260901/2018
RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso XIII da Lei Federal
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores que lhe foram introduzidas, considerando a necessidade
de contratação de empresa especializada na realização de concursos públicos, para preenchimento das
vagas dos cargos efetivos da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN.
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26, da Lei 8.666/93, que estabelece normas acerca das
Licitações e Contratos da Administração Pública, o Despacho do Ilmo. Sr. ANTÔNIO JÚNIOR DA SILVA, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, determinando que se proceda a publicação das peças contidas
nos autos.
Pau dos Ferros/RN, 26 de setembro de 2018.
___________________________
Eraldo Alves de Queiroz
PRESIDENTE DA CÂMARA
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EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 05032018-001
CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FEROS- RN
CONTRATADO: ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA
1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a Cláusula Segunda
do Termo Contratual, aditivado o valor unitário em R$ 0,10 (dez centavos) Gasolina Comum, contados a partir
de 14/09/2018, a fim de possibilitar o fornecimento de Combustíveis, conforme condições e demais especificações contidas no Edital.
2 – CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
2.1 – O valor do contrato que era de R$ 37.680,00 (trinta e sete mil seiscentos e oitenta reais) passa a ser de
R$ 36.644,12 (trinta e seis mil seiscentos e quarenta e quatro reais e doze centavos).
3 – CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O Mesmo do Termo Contratual.
4 – CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAENTAÇÃO LEGAL: A alteração contratual encontra-se respaldada
consoante reza o art. 65 Inciso II, Letra “d” Parágrafos § 1o e § 2o, da Lei Federal Nº. 8.666/93.
LOCAL E DATA: Pau dos Ferros – RN, 14 de setembro de 2018.
ASSINANTES:
ERALDO ALVES DE QUEIROZ – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
MARIA VALDENIRA DA SILVA – ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA
RGF
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Agosto 2018/Quadrimestre Maio-Agosto
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")
DÍVIDA CONSOLIDADA
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

SALDO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

R$ 1,00
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018
Até o 1º
Até o 2º
Até o 3º
Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre

0,00

0,00

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

Dívida Contratual

0,00

0,00

0,00

Empréstimos

0,00

0,00

0,00

Internos

0,00

0,00

0,00

Externos

0,00

0,00

0,00

Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios

0,00

0,00

0,00

Financiamentos

0,00

0,00

0,00

Internos

0,00

0,00

0,00

Externos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De Tributos

0,00

0,00

0,00

De Contribuições Previdenciárias

0,00

0,00

0,00

De Demais Contribuições Sociais

0,00

0,00

0,00

Do FGTS

0,00

0,00

0,00

Com Instituição Não Financeira

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos

0,00

0,00

0,00

Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

DEDUÇÕES (II)

56.132,77

145.569,58

159.698,98

37.580,92

126.211,69

139.450,18

37.580,93

126.211,70

139.450,19

0,01

0,01

0,01

18.551,85

19.357,89

20.248,80

Parcelamento e Renegociação de Dívidas

Demais Dívidas Contratuais

Disponibilidade de Caixa¹
Disponibilidade de Caixa Bruta
(-) Restos a Pagar Processados
Demais Haveres Financeiros
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I–II)

-56.132,77

-145.569,58

-159.698,98

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

0,00

0,00

0,00

% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)

0,00

0,00

0,00

% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)

0,00

0,00

0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%

0,00

0,00

0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%

0,00

0,00

0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

SALDO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018
Até o 1º
Até o 2º
Até o 3º
Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

0,00

0,00

0,00

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²

0,00

0,00

0,00

PASSIVO ATUARIAL

0,00

0,00

0,00

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

0,00

0,00

0,00

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA

0,00

0,00

0,00

28.792,48

27.967,79

15.000,00

ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO

0,00

0,00

0,00

DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP

0,00

0,00

0,00

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015

0,00

0,00

0,00

RP NÃO-PROCESSADOS

FONTE: Sistema e-Pública (1899-7125-264). Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS. Data da emissão: 25/09/2018 e hora de emissão: 16:54.
1

2

Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da
“Insuficiência Financeira”, no quadro “Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada”. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) “zero”.
Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos.
Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Agosto 2018/Quadrimestre Maio-Agosto
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")
DÍVIDA CONSOLIDADA
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

SALDO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

R$ 1,00
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018
Até o 1º
Até o 2º
Até o 3º
Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre

0,00

0,00

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

Dívida Contratual

0,00

0,00

0,00

Empréstimos

0,00

0,00

0,00

Internos

0,00

0,00

0,00

Externos

0,00

0,00

0,00

Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios

0,00

0,00

0,00

Financiamentos

0,00

0,00

0,00

Internos

0,00

0,00

0,00

Externos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De Tributos

0,00

0,00

0,00

De Contribuições Previdenciárias

0,00

0,00

0,00

De Demais Contribuições Sociais

0,00

0,00

0,00

Do FGTS

0,00

0,00

0,00

Com Instituição Não Financeira

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos

0,00

0,00

0,00

Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

DEDUÇÕES (II)

56.132,77

145.569,58

159.698,98

37.580,92

126.211,69

139.450,18

37.580,93

126.211,70

139.450,19

0,01

0,01

0,01

18.551,85

19.357,89

20.248,80

Parcelamento e Renegociação de Dívidas

Demais Dívidas Contratuais

Disponibilidade de Caixa¹
Disponibilidade de Caixa Bruta
(-) Restos a Pagar Processados
Demais Haveres Financeiros
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I–II)

-56.132,77

-145.569,58

-159.698,98

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

0,00

0,00

0,00

% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)

0,00

0,00

0,00

% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)

0,00

0,00

0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%

0,00

0,00

0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%

0,00

0,00

0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

SALDO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018
Até o 1º
Até o 2º
Até o 3º
Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

0,00

0,00

0,00

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²

0,00

0,00

0,00

PASSIVO ATUARIAL

0,00

0,00

0,00

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

0,00

0,00

0,00

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA

0,00

0,00

0,00

28.792,48

27.967,79

15.000,00

ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO

0,00

0,00

0,00

DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP

0,00

0,00

0,00

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015

0,00

0,00

0,00

RP NÃO-PROCESSADOS

FONTE: Sistema e-Pública (1181-7057-024). Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS. Data da emissão: 25/09/2018 e hora de emissão: 16:55.
1

2

Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da
“Insuficiência Financeira”, no quadro “Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada”. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) “zero”.
Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos.
Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Agosto 2018/Quadrimestre Maio-Agosto
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)
GARANTIAS CONCEDIDAS
AOS ESTADOS (I)

SALDO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018
Até o 1º
Até o 2º
Quadrimestre Quadrimestre

0,00

0,00

0,00

Em Operações de Crédito Externas

0,00

0,00

0,00

Em Operações de Crédito Internas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Em Operações de Crédito Externas

0,00

0,00

0,00

Em Operações de Crédito Internas

0,00

0,00

0,00

ÁS ENTIDADES CONTROLADAS (III)

0,00

0,00

0,00

Em Operações de Crédito Externas

0,00

0,00

0,00

Em Operações de Crédito Internas

0,00

0,00

0,00

POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)

0,00

0,00

0,00

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)

0,00

0,00

0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)

0,00

0,00

0,00

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

0,00

0,00

0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%

0,00

0,00

0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%

0,00

0,00

0,00

AOS MUNICÍPIOS (II)

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
DOS ESTADOS (VII)

SALDO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018
Até o 1º
Até o 2º
Quadrimestre Quadrimestre

0,00

0,00

0,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas

0,00

0,00

0,00

Em Garantia às operações de Crédito Internas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas

0,00

0,00

0,00

Em Garantia às operações de Crédito Internas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas

0,00

0,00

0,00

Em Garantia às operações de Crédito Internas

0,00

0,00

0,00

EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)

0,00

0,00

0,00

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)

0,00

0,00

0,00

DOS MUNICÍPIOS (VIII)

DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)

FONTE: Sistema e-Pública (1150-0798-424). Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS. Data da emissão: 25/09/2018 e hora de emissão: 16:58.
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Agosto 2018/Quadrimestre Maio-Agosto
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Mobiliária
Interna
Externa
Contratual
Interna
Empréstimos
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (I)
Externa
Empréstimos
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (II)
TOTAL (III)
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)
OPERAÇÕES VEDADAS (V)
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE
LIMITE
GERAL
(VI)= (IIIa
+ VDEFINIDO
- Ia - IIa) POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE
CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA
Parcelamentos de Dívidas
Tributos
Contribuições Previdenciárias
FGTS
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas

VALOR REALIZADO
No Quadrimestre
de Referência
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Valor
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
16,00

0,00
0,00
0,00

14,40
0,00
7,00

VALOR REALIZADO
No Quadrimestre
de Referência
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1717-2924-607). Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS. Data da emissão: 25/09/2018 e hora de emissão: 16:58.
¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações
terão seus efeitos contabilizados para fins a contratação de outras operações de crédito
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Câmara Municipal de Pau dos Ferros
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2018
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA
(ANTES DA
INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS)¹
(g) = (a - (b+c+d+e) f)
0,00
0,00

0,00

0,00

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferências do FUNDEB 60%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferências do FUNDEB 40%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros Recursos Destinados à Educação

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros Recursos Destinados à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recursos Destinados à Assistência Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recursos de Alienação de Bens/Ativos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras Destinações Vinculadas de Recursos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.665,86

0,01

88.448,99

15.000,00

34.537,40

0,00

-102.320,54

134.717,29

0,00

35.665,86

0,01

88.448,99

15.000,00

34.537,40

0,00

-102.320,54

134.717,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.665,86

0,01

88.448,99

15.000,00

34.537,40

0,00

-102.320,54

134.717,29

0,00

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)
Recursos Ordinários
Outros Recursos Não Vinculados
TOTAL (III) = (I + II)

DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA
(a)

Restos a Pagar Liquidados e
Não Pagos
De Exercícios
Anteriores
(b)

Do Exercício
(c)

Restos a Pagar
Empenhados e
Não Liquidados
de Exercícios
Anteriores
(d)

FONTE: Sistema e-Pública (2030-2631-964). Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS. Data da emissão: 25/09/2018 e hora de emissão: 16:59.
Nota: ¹Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
VERIFICADA NO
CONSÓRCIO
PÚBLICO
(f)

Demais
Obrigações
Financeiras
(e)

RESTOS A
PAGAR
EMPENHADOS E
NÃO
LIQUIDADOS
DO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS
CANCELADOS
(NÃO INSCRITOS
POR
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA)
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Câmara Municipal de Pau dos Ferros
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Agosto 2018/Quadrimestre Maio-Agosto
LRF, art. 48 - ANEXO 06

R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE

Receita Corrente Líquida
Receita Corrente Líquida Ajustada
DESPESA COM PESSOAL
Despesa Total com Pessoal - DTP
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)
DÍVIDA CONSOLIDADA
Dívida Consolidada Líquida
Limite Definido por Resolução do Senado Federal
GARANTIA DE VALORES

58.405.138,29
58.405.138,29

2.021.337,05
3.504.308,30
3.329.092,88
3.153.877,47

% SOBRE A RCL
AJUSTADA
3,46
6,00
5,70
5,40

VALOR

% SOBRE A RCL

VALOR

-159.698,98
0,00
VALOR

Total das Garantias Concedidas
Limite Definido por Resolução do Senado Federal
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito Externas e Internas
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas
Operações de Crédito por Antecipação da Receita
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da
Receita

0,00
120,00
% SOBRE A RCL

0,00
0,00
VALOR

0,00
32,00
% SOBRE A RCL

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
16,00
0,00
7,00

INSCRIÇÃO EM
DISPONIBILIDADE
RESTOS A PAGAR
DE CAIXA
RESTOS A PAGAR
NÃO
LÍQUIDADA (ANTES
PROCESSADOS DO DA INSCRIÇÃO EM
EXERCÍCIO
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
Valor Total
FONTE: Sistema e-Pública (2344-2941-970). Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS. Data da emissão: 25/09/2018 e hora de emissão: 17:00.
DO EXERCÍCIO)
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Espaço não utilizado.

Espaço não utilizado.

Espaço não utilizado.
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