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ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA PMV, Nº. 642 DE 31 DE MAIO DE 2012.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES, PREFEITO 
DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da 
Lei Orgânica do Município,

Considerando os termos do Processo Administrativo n. 
6491/2012 e Processo Administrativo n. 478/2012;

Considerando a R. Sentença de fl s. 04 a 18 constante no 
processo administrativo n. 478/2012 e;

  
Considerando o Parecer Jurídico constante em fl s. 06 do 

processo administrativo n. 6491/2012;

RESOLVE:

Art. 1º- REINTEGRAR o Sr. LUIZ ANTONIO DE ASSIS, 
ao quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Valença, no cargo de 
Auxiliar de Serviços Gerais.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos ex tunc a partir de 27 de outubro de 2000.

Art.3°- Fica revogada as disposições em contrário, em 
especial a Portaria número 004/ADMINISTRAÇÃO-DRH/2008. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 31 de maio de 2012.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 687, DE 11 DE JUNHO DE 2012.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES, PREFEITO 
DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da 
Lei Orgânica do Município;

Considerando os termos da Lei Complementar nº. 75/07, 
modifi cada pela Lei nº. 104/09, Lei Complementar nº. 107/09, Lei 
Complementar 148/11, Lei Complementar 157/12 e;

Considerando os termos do Processo Administrativo nº. 
13103/12 e Memorando nº. 113/2012 - SEPDE; 

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, a partir do dia 01 de junho de 2012, 
o Sr. WALTER DA SILVA, para exercer o Cargo Comissionado 
de Chefe da Seção de Novos Negócios e Zonas Produtivas, 
Símbolo CC9, junto a Secretaria Municipal de Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 11 de junho de 2012.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 688, DE 11 DE JUNHO DE 2012.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES, PREFEITO 
DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da 
Lei Orgânica do Município;

Considerando os termos da Lei Complementar nº. 75/07, 
modifi cada pela Lei nº. 104/09, Lei Complementar nº. 107/09, Lei 
Complementar 148/11, Lei Complementar 157/12 e; 

Considerando os termos do Processo Administrativo nº. 
886/12 e Memorando nº. 111/Gab/SMS/2012;

RESOLVE: 

Art. 1º - NOMEAR, a partir do dia 04 de junho de 2012, 
a Srª. TERESINHA DA SILVA PEDRA, servidora efetiva desta 
municipalidade, matrícula 119245, para exercer a Função de 
Confi ança de Chefe de Seção de Fiscalização de Doenças 
Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho, Símbolo FC5, junto a 
Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 11 de junho de 2012.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito
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PORTARIA PMV, Nº. 691, DE 11 DE JUNHO DE 2012.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES, PREFEITO 
DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO os Termos do Ofício 79/12 do Juízo da 
111ª Zona Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro e Memorando nº. 
443/GAB/2012;

RESOLVE:

Art. 1º- CEDER, a partir do dia 10 de junho de 2012 à 18 
de dezembro de 2012, o Sr. CLÁUDIO HENRIQUE DA COSTA, 
matrícula nº. 011703, para prestar serviços junto ao Juízo da 111ª 
Zona Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, com ônus para o 
Município de Valença.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 11 de junho de 2012.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito 

PORTARIA PMV, Nº. 692, DE 11 DE JUNHO DE 2012.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES, PREFEITO 
DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da 
Lei Orgânica do Município,

 Considerando da Lei Municipal nº. 2.424 de 15 de 
dezembro de 2008 e;

Considerando os Termos do Processo Administrativo 
nº. 13782/2012 e Memorando nº. 116/2012 – SEPDE; 

RESOLVE:

 Art. 1º- NOMEAR, a partir do dia 14 de junho de 2012, as 
pessoas abaixo relacionadas para compor o Conselho Municipal 
de Habitação, que estarão legalmente compelidos a se fazerem 
presentes às reuniões, representados por si ou seus suplentes, 

conforme Lei Municipal nº. 2.424/08:

Representantes do Executivo:

- Titular: Aloísio José Maria da Consolação Breves Beiler – 
Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano.
- Suplente: Antonio Carlos de Paula Dias – Gerencia de Projetos

- Titular: Eduardo Alcon Meyer – Secretaria Municipal de 
Assistência, Social, Esporte e Lazer
- Suplente: Záida Helena de Souza Glória – Secretaria Municipal 
de Obras e Planejamento Urbano

- Titular: Ana Maria dos Reis – Gerencia de Projetos
- Suplente: Luis Carlos Alves Ferreira – Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos e de Defesa Civil.

Representantes de Movimentos Populares

Rotary Clube de Valença

- Titular: Gelson Sampaio de Souza
- Suplente: Mário Lúcio Joaquim

COMAM-VA
 
-Titular: Marcio da Silva
-Suplente: Ventura Alves de Souza Neto

Associação de Moradores de Santa Isabel do Rio Preto

- Titular: Maria Rita Martins Gomes
- Suplente: Marcos Moreira de Souza

Associação de Moradores de Conservatória

- Titular: Cleide Vieira
- Suplente: Maria Aparecida Miguel de Carvalho

Associação de Moradores de Pentagna

- Titular: Rudney dos Santos Chagas
- Suplente: Luiz Roberto de Oliveira

Representantes das Entidades Profi ssionais de Classe:

CREA

- Titular: José Sérgio Moreira de Castro
- Suplente: Beatriz Vasconcellos Goulart

OAB- Valença/RJ

- Titular: Dr. Bruno Abrita Ventura
- Suplente: Dra. Fernanda Christiano Garcia

Representantes do Poder Legislativo   
       
- Titular: Iuberto Alencar de Oliveira
-Suplente: José Reinaldo Alves Bastos
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 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria 
351, de 01 de abril de 2011.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 11 de junho de 2012.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 694, DE 11 DE JUNHO DE 2012.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES, PREFEITO 
DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da 
Lei Orgânica do Município;

Considerando os termos da Lei Complementar nº. 75/07, 
modifi cada pela Lei nº. 104/09, Lei Complementar nº. 107/09, Lei 
Complementar 148/11, Lei Complementar 157/12 e;

Considerando os termos do Processo Administrativo nº. 
13377/12 e Memorando nº. 586/SASEL/2012; 

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, a partir do dia 11 de junho de 2012, 
a Srª. PRISCILA DA SILVA DE FÁTIMA, para exercer o Cargo 
Comissionado de Diretor da Divisão da Juventude, Símbolo CC7, 
junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, Esporte e 
Lazer. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 11 de junho de 2012.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito 

PORTARIA PMV, Nº. 695, DE 11 DE JUNHO DE 2012.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES, PREFEITO 
DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da 
Lei Orgânica do Município e,

Considerando os termos do Processo Administrativo de 
número 904/12 da Secretaria Municipal de Saúde e Memorando 
número 114/Gab/SMS/2012;

  

RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR, a partir 05 de junho de 2012, a Srª. 
SONIA DA GLÓRIA DE CARVALHO PAES LEME, servidora 
efetiva desta municipalidade, matricula nº. 102695, para a Função 
de Confi ança no Cargo de Diretora de Divisão de Tesouraria, junto 
a Secretaria Municipal de Saúde, sem percepção de vencimentos 
ou vantagens pessoais de qualquer natureza.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 11 de junho de 2012.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito 

PORTARIA PMV, Nº. 696, DE 11 DE JUNHO DE 2012.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES, PREFEITO 
DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da 
Lei Orgânica do Município;

Considerando os termos da Lei Complementar nº. 75/07, 
modifi cada pela Lei nº. 104/09, Lei Complementar nº. 107/09 e Lei 
Complementar 148/11 e Lei Complementar 157/12 e;

Considerando os termos do Processo Administrativo nº. 
12933/12;

RESOLVE:

Art. 1º-EXONERAR, a partir do dia 05 de junho de 2012, 
a pedido, a Srª. KÁTIA BETANIA DA SILVA BORGES, servidora 
efetiva desta municipalidade, matrícula nº. 135232, do Cargo de 
Professor II, que vinha exercendo junto a Secretaria Municipal de 
Educação

     Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 11 de junho de 2012.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito 
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PORTARIA PMV, Nº. 697, DE 11 DE JUNHO DE 2012.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES, PREFEITO 
DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da 
Lei Orgânica do Município;

Considerando os termos da Lei Complementar nº. 75/07, 
modifi cada pela Lei nº. 104/09, Lei Complementar nº. 107/09 e Lei 
Complementar 148/11 e Lei Complementar 157/12 e;

Considerando os termos do Processo Administrativo nº. 
12859/12;

RESOLVE:

Art. 1º-EXONERAR, a partir do dia 01 de junho de 2012, 
a pedido, a Srª. ANA CAROLINA FARANI FONSECA, servidora 
efetiva desta municipalidade, matrícula nº. 136034, do Cargo de 
Agente Educacional I, que vinha exercendo junto a Secretaria 
Municipal de Educação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 11 de junho de 2012.

Vicente de Paula de Souza Guedes
           Prefeito 

PORTARIA PMV Nº. 699, DE 20 DE JUNHO DE 2012

 VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES, PREFEITO 
DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
no uso de suas atribuições legais,

 Considerando os laudos médicos constantes no Processo 
Administrativo n. 7307/2003, onde se verifi ca que a servidora 
Roberta da Silva Modesto está impossibilitada de exercer suas 
atividades profi ssionais originárias do cargo efetivo de auxiliar de 
recreação, concluindo a impossibilidade de executar atividades 
em que haja contato com crianças e;

 Considerando os termos dos artigos 78 e 79 da Lei n. 
28/99 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Valença;

 RESOLVE:

Art.1º- READAPTAR a servidora Roberta da Silva 
Modesto, para exercer suas funções junto ao CIEP Municipal do 

Bairro de Fátima.
 Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Valença, 20 de junho de 2012.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 708, DE 21 DE JUNHO DE 2012.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES, PREFEITO 
DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da 
Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO o que dispõe o Processo Administrativo 
nº. 13776/2012;

RESOLVE:

 Art. 1º- DETERMINAR a instauração de sindicância 
para apuração dos fatos narrados no Processo Administrativo 
nº.13776/2012;

Art. 2º - Caberá a Comissão Processante Permanente, 
designada pela Portaria nº. 294/2011 a condução dos trabalhos;

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 21 de junho de 2012.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito 

PORTARIA PMV, Nº. 709, DE 21 DE JUNHO DE 2012.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES, PREFEITO 
DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da 
Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO o que dispõe o Processo Administrativo 
nº. 14119/2012;
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RESOLVE:

 Art. 1º- DETERMINAR a instauração de sindicância 
para apuração dos fatos narrados no Processo Administrativo 
nº.14119/2012;

Art. 2º - Caberá a Comissão Processante Permanente, 
designada pela Portaria nº. 294/2011 a condução dos trabalhos;

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 21 de junho de 2012.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito 

PORTARIA PMV, Nº. 710, DE 21 DE JUNHO DE 2012.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES, PREFEITO 
DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da 
Lei Orgânica do Município;

Considerando os termos da Lei Complementar nº. 75/07, 
modifi cada pela Lei nº. 104/09, Lei Complementar nº. 107/09 e Lei 
Complementar 148/11 e Lei Complementar 157/12 e;

Considerando os termos do Processo Administrativo nº. 
12880/12;

RESOLVE:

Art. 1º-EXONERAR, a partir do dia 01 de junho de 2012, 
a pedido, a Srª. MAISA TRINDADE DE CARVALHO PÊGAS, 
servidora efetiva desta municipalidade, matrícula nº. 132136, do 
Cargo de Professor II, que vinha exercendo junto a Secretaria 
Municipal de Educação.

     Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 21 de junho de 2012.
Vicente de Paula de Souza Guedes

Prefeito 

DECRETO N° 55, DE 12 DE ABRIL DE 2012.

“Dispõe sobre a Concessão de Progressão 
Salarial aos servidores efetivos ou estáveis desta 
municipalidade e dá outras providências correlatas.”

 Vicente de Paula de Souza Guedes, Prefeito do 
Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais;

 Considerando os termos da Lei Complementar n° 151 
de 23 de novembro de 2011;

 Considerando os termos da Lei Complementar n° 153 
de 21 de dezembro de 2011;

 Considerando os termos da Lei Complementar n° 156 
de 04 de abril de 2012;

 Considerando o Anexo II – Quadro Explicativo contendo 
o percentual de Progressão Salarial da Lei Complementar n° 151 
de 23 de novembro de 2011;

 Considerando o Anexo III – Síntese das Atribuições da 
Lei Complementar n° 151 de 23 de novembro de 2011;

 Considerando a Portaria n° 457 de 10 de abril de 
2012, que instituiu a Comissão de Avaliação dos Requisitos de 
Escolaridade prevista pela Lei Complementar n° 151 de 23 de 
novembro de 2011 para Progressão Salarial dos Servidores 
Municipais.

DECRETA

Art. 1° - Para avaliação dos requisitos de escolaridade e afi nidade 
previstos na Lei Complementar 151 de 23 de novembro de 2011 
para fi ns de progressão salarial, será instituída uma Comissão 
formada por 05 (cinco) membros, sendo, no mínimo, 04 (quatro) 
servidores efetivos, e que terá a seguinte composição:

• 03 (três) membros do Departamento de Recursos 
Humanos;

• 01 (um) membro da Procuradoria Jurídica; e
• 01 (um) membro escolhido a critério da Secretaria de 

Administração.

Art. 2° - Conforme consta do art. 10 c/c art. 11, § 1° da Lei 
Complementar n° 151 de 23 de novembro de 2011, todos os 
cursos que serão alvos da progressão salarial deverão ter sido 
concluídos durante a vida funcional do servidor efetivo ou estável, 
ou seja, após o início do efetivo exercício do cargo ocupado. 

Art. 3° - Os certifi cados e/ou diplomas apresentados para 
avaliação da Comissão instituída pela Portaria n° 457 de 10 de 
abril de 2012 deverão ter afi nidade com o cargo ocupado pelo 
servidor efetivo ou estável. A afi nidade será avaliada de acordo 
com o Anexo III da Lei Complementar n° 151 de 23 de novembro 
de 2011 – Síntese das Atribuições.
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Art. 4° - O curso específi co de no mínimo 120 (cento e vinte) horas 
que consta no art. 11, caput da Lei Complementar n° 151 de 23 
de novembro de 2011 e em seu Anexo II, deverá ter afi nidade com 
o cargo ocupado pelo servidor efetivo ou estável, bem como ser 
um curso único e não a junção de dois ou mais cursos totalizando, 
assim, as 120 (cento e vinte) horas.

§ Único – No certifi cado apresentado de curso de no mínimo 120 
(cento e vinte) horas, deverão constar o CNPJ e endereço da 
instituição de ensino que comprovem a existência da instituição e 
veracidade do certifi cado.

Art. 5° - Não será possível a utilização de um mesmo curso 
específi co com mais de 120 (cento e vinte) horas para deferimento 
de percentual de progressão salarial, pois, conforme preceitua o 
art. 11, § 2° da Lei Complementar 151 de 23 de novembro de 
2011, os cursos deverão ser distintos.

Art. 6° - Nos casos previstos no art. 17 da Lei Complementar n° 
151 de 23 de novembro de 2011, bem como nos previstos na 
Lei Complementar n° 153 de 21 de dezembro de 2011 e ainda 
na Lei Complementar n° 156 de 04 de abril de 2012 não haverá 
possibilidade de progressão salarial dos certifi cados e/ou diplomas 
apresentados para a mudança de referência, pois os mesmos 
estarão assim, sendo utilizados em duplicidade.
 
Art. 7° - Os Cursos de Ensino Médio Técnico que forem de 
conclusão posterior à conclusão do Curso de Ensino Médio, serão 
avaliados para garantir ao servidor efetivo ou estável a progressão 
salarial de curso específi co de 120 (cento e vinte) horas, desde 
que possuam afi nidade com o cargo ocupado.

Art. 8° - Os servidores efetivos ou estáveis que nos últimos três 
anos (1095 dias) em relação à data da entrada de requerimento 
estiverem investidos em Cargo Comissionado ou Função de 
Confi ança, não serão considerados como fora do efetivo exercício 
de sua função para efeito do art. 11, §3°, inciso I, alínea “e”, da Lei 
Complementar n° 151 de 23 de novembro de 2011.

Art. 9° - Nos certifi cados apresentados deverá constar 
expressamente a qual grau de escolaridade os mesmos se 
referem, exceto aos cursos específi cos de 120 (cento e vinte) 
horas. Na falta destas informações, o servidor efetivo ou estável 
deverá apresentar, além do certifi cado, declaração da instituição 
de ensino na qual foi realizado o respectivo curso, indicando o 
grau de escolaridade, bem como a carga horária.

Art. 10 - Os servidores efetivos ou estáveis das referências 
300, 310 e 320 que apresentarem certifi cados e/ou diplomas 
de curso superior distinto daquele que é requisito para o cargo 
e que possuam afi nidade com o cargo ocupado terão aplicação 
de percentual de progressão salarial de curso específi co de no 
mínimo 120 (cento e vinte) horas, observando o disposto no art. 
3° do presente decreto.

Art. 11 - O art. 10° da Lei Complementar n° 151 de 23 de novembro 
de 2011 prevê expressamente que será considerado o nível de 
escolaridade que o servidor efetivo ou estável vai adquirindo 
durante sua vida funcional para a concessão de progressão 
salarial. Portanto, não será considerada a coordenação de cursos 
e/ou docência de cursos para fi ns de progressão salarial, pois para 
tal função o servidor efetivo ou estável precisa ter o conhecimento 

adquirido anteriormente.

Art. 12 - A progressão salarial como trajetória de carreira se aplica 
aos servidores públicos municipais investidos em cargo público 
municipal, através de aprovação em concurso público de provas ou 
provas e títulos ou aqueles admitidos no serviço público municipal 
até 05 de outubro de 1983, que são considerados servidores 
estáveis. Sendo assim, os servidores admitidos no período que 
compreende 06 de outubro de 1983 e 05 de outubro de 1988 
não farão jus a progressão salarial, pois não são considerados 
servidores estáveis, nem efetivos.

Art. 13 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua edição.

Gabinete do Prefeito, 12 de Abril de 2012.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 81, DE 14 DE MAIO DE 2012.

Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional 
Suplementar dando  providências correlatas”.

 
O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de 

Janeiro, eleito e empossado, usando de suas atribuições legais 
e considerando o que dispõe a Lei nº. 2.658, de 21 de dezembro 
de 2011.

D E C R E T A

 Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar 
até o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), para atender 
as despesas assim codifi cado:

U.O Identifi cação do 
Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica Recurso Valor da 

Dotação

02.07

Manutenção e 
Operacionalização da 
Secretaria 04.122.2003.2001 33.90.39.00 000 60.000,00

02.09
Manutenção e 
Operacionalização da 
Secretaria 04.122.2011.2001 33.90.36.00 000 25.000,00

02.09

Manutenção e 
Ampliação dos 
Serviços de Coleta de 
Esgoto

17.512.2011.2044 33.90.30.00 000 25.000,00

TOTAL
    
110.000,00

 Artigo 2º - A fonte de recurso para abertura do presente 
crédito adicional suplementar é proveniente de anulação da 
seguinte dotação do orçamento em vigor:

U.O Identifi cação do 
Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica Recurso Valor da 

Dotação

02.07
Manutenção e 
Operacionalização da 
Secretaria 04.122.2003.2001 31.90.13.00 000 15.000,00
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02.07

Manutenção e 
Operacionalização da 
Secretaria 04.122.2003.2001 44.90.52.00 000 4.000,00

02.07
Preservação e 
C o n s e r v a ç ã o 
Ambiental 18.541.2003.2032 33.90.35.00 000 4.000,00

02.07
Preservação e 
C o n s e r v a ç ã o 
Ambiental 18.541.2003.2032 44.90.52.00 000       

4.000,00

02.07

Manut. Patrulha 
Agrícola Mecanizada 
e Apoio Expansão 
Rural 20.606.2003.2033 33.90.30.00 000 13.000,00

02.07

Manut. Patrulha 
Agrícola Mecanizada 
e Apoio Expansão 
Rural 20.606.2003.2033 33.90.39.00 000 8.000,00

02.07

Manut. Patrulha 
Agrícola Mecanizada 
e Apoio Expansão 
Rural 20.606.2003.2033 44.90.52.00 000 4.000,00

02.09

Manutenção e 
Operacionalização da 
Secretaria 04.122.2011.2001 33.90.30.00 000 33.000,00

02.09
Manutenção e 
Ampliação do Sistema 
de Tratamento de 
Resíduo Sól.

17.512.2011.2045 44.90.51.00 000 25.000,00

TOTAL
    
110.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
edição, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 14 de maio de 2012.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

Rosemeri César de Souza
Secretária Municipal de Fazenda

DECRETO Nº. 88, DE 28 DE MAIO DE 2012.

Ementa: “Dispõe sobre a abertura de 
Crédito Adicional Suplementar dando  
providências correlatas”.

 
O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de 

Janeiro, eleito e empossado, usando de suas atribuições legais 
e considerando o que dispõe a Lei nº. 2.658, de 21 de dezembro 
de 2011.

D E C R E T A

 Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar 
até o valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil reais), 
para atender as despesas assim codifi cado:

U.O Identifi cação do 
Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica Recurso Valor da 

Dotação

02.01

Manutenção e 
Operacionalização da 
Secretaria 04.122.2010.2001 33.90.30.00 000 15.000,00

02.01
Manutenção e 
Operacionalização da 
Secretaria 04.122.2010.2001 33.90.39.00 000 75.000,00

02.01
Manutenção e 
Operacionalização da 
Secretaria 04.122.2010.2001 44.90.52.00 000 80.000,00

02.04
Manutenção e 
Operacionalização da 
Secretaria 04.122.2005.2001 33.90.39.00 000 80.000,00

02.04 Serviço da Dívida 
Interna - Principal 28.843.2005.1021 46.90.71.00 000 140.000,00

02.09

Manutenção e 
Ampliação dos 
Serviços de 
Iluminação Pública

15.452.2011.2040 33.90.39.00 000 60.000,00

TOTAL
    
450.000,00

 Artigo 2º - A fonte de recurso para abertura do presente 
crédito adicional suplementar é proveniente de anulação da 
seguinte dotação do orçamento em vigor:

U.O Identifi cação do 
Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica Recurso Valor da 

Dotação

02.04
Manutenção e 
Operacionalização da 
Secretaria 04.122.2005.2001 44.90.52.00 000 10.000,00

02.04 Serviço da Dívida 
Interna - Juros 28.841.2005.1020 32.90.21.00 000 20.000,00

02.04 Contribuição ao 
PASEP 28.846.2005.2012 33.90.47.00 000 80.000,00

02.08
Manutenção da 
Capacitação de 
Recursos Humanos 04.128.2009.2035 33.90.30.00 000 25.000,00

02.08

Manutenção da 
Capacitação de 
Recursos Humanos 04.128.2009.2035 33.90.36.00 000 25.000,00

02.08
Manutenção da 
Capacitação de 
Recursos Humanos 04.128.2009.2035 33.90.39.00 000 25.000,00

02.09
Manutenção e 
Operacionalização da 
Secretaria 04.122.2011.2001 33.90.30.00 000 70.000,00

02.09

Manutenção e 
Operacionalização da 
Secretaria 04.122.2011.2001 44.90.52.00 000 70.000,00

02.09 Manutenção e 
Ampliação de Vias 
Urbanas

15.451.2011.2037 33.90.39.00 000 15.000,00

02.09 Manutenção dos 
Serviços de Limpeza 
Pública

15.452.2011.2041 33.90.39.00 000 60.000,00

02.09

Manutenção e 
Ampliação do Sistema 
de Tratamento de 
Resíduo Sól.

17.512.2011.2045 44.90.51.00 000 50.000,00

TOTAL
    
450.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
edição, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 28 de maio de 2012.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

Rosemeri César de Souza
Secretária Municipal de Fazenda
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DECRETO Nº. 90, DE 31 DE MAIO DE 2012.

Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional 
Suplementar dando  providências correlatas”.

 
O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de 

Janeiro, eleito e empossado, usando de suas atribuições legais 
e considerando o que dispõe a Lei nº. 2.658, de 21 de dezembro 
de 2011.

D E C R E T A

 Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar 
até o valor de R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais), para atender 
as despesas assim codifi cado:

U.O Identifi cação do 
Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica Recurso Valor da 

Dotação

02.04

Manutenção e 
Operacionalização da 
Secretaria 04.122.2005.2001 33.90.39.00 000 113.000,00

TOTAL
    
113.000,00

 Artigo 2º - A fonte de recurso para abertura do presente 
crédito adicional suplementar é proveniente de anulação da 
seguinte dotação do orçamento em vigor:

U.O Identifi cação do 
Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica Recurso Valor da 

Dotação

02.05
Manutenção e 
Operacionalização da 
Secretaria 12.361.2012.2001 33.90.30.00 000 40.000,00

02.05
Manutenção e 
Operacionalização da 
Secretaria 12.361.2012.2001 33.90.36.00 000 73.000,00

TOTAL
    
113.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
edição, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 31 de maio de 2012.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

Rosemeri César de Souza
Secretária Municipal de Fazenda

DECRETO Nº. 94, DE 11 DE JUNHO DE 2012.

“Dispõe sobre as regras a serem seguidas quanto 
à operacionalização das compras públicas de bens 
e serviços, observando os critérios de tratamento 
favorecido e exclusivo para micro empresas, empresas 
de pequeno porte e empreendedor individual, e dá 
outras.”

 Vicente de Paula de Souza Guedes, Prefeito do 
Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso 
de suas atribuições legais e,

 
Considerando os dispositivos aplicáveis contidos 

na Lei Complementar Federal nº 123 de 14 de dezembro de 
2006;

Considerando os dispositivos aplicáveis contidos 
na Lei Federal nº. 8666/93 e alterações;

Considerando os dispositivos aplicáveis contidos 
no Capítulo VII da Lei Complementar Municipal nº 122 de 02 
de dezembro de 2009;

Considerando os dispositivos aplicáveis contidos 
no Decreto Municipal nº 046 de 03 de abril de 2012;

Considerando fi nalmente, a necessidade de 
regulamentar o tratamento favorecido, a exclusividade 
preferencial e o fomento de oportunidades para a micro 
empresa, a empresa de pequeno porte e o empreendedor 
individual nas compras públicas do Município, nos termos 
da legislação em vigor;

D E C R E T A

Art. 1º – Ficam estabelecidas as regras para execução 
de licitação a ser realizada pela Comissão de Licitação destinada 
a micro empresa, empresa de pequeno porte e empreendedor 
individual, estabelecida pela Portaria n. 067, de 29 de fevereiro 
de 2012.

Art. 2º – As licitações com objetos no valor de R$ 
8.000,00 a R$ 39.999,99 serão destinadas preferencialmente, 
para a Comissão de Licitação da micro empresa, empresa de 
pequeno porte e empreendedor individual, que poderá realizar o 
procedimento licitatório.

Parágrafo único - A Comissão de Licitação destinada 
a micro empresa, empresa de pequeno porte e empreendedor 
individual, receberá o pedido de compras de bens e serviços e 
apreciará o prazo temporal para realização do certame, caso 
seja inviável o tempo para realização do certame licitatório, o 
pedido poderá ser redirecionado para a Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Valença, que acompanhará a 
realização e execução da licitação.

Art. 3º – As licitações com objetos no valor de R$ 
40.000,00 a R$ 80.000,00 serão destinadas obrigatoriamente, 
para a Comissão de Licitação da micro empresa, empresa de 
pequeno porte e empreendedor individual, que deverá realizar 
o procedimento licitatório, obrigatoriamente, em caráter de 
exclusividade, observando os dispositivos do Art. 31 da Lei 
Complementar Municipal nº 122 de 02 dezembro de 2009.

Art. 4º – A título de estimativas de preços a Comissão 
de Licitação da micro empresa, empresa de pequeno porte 
e empreendedor individual deverá realizar a cotação com a 
apresentação 03 (três) propostas orçamentárias.  

Art. 5º – Para atendimento ao disposto nos artigos 2º e 
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3º as Secretarias Municipais deverão requisitar seus respectivos 
pedidos de compras de bens e serviços (PCS) acompanhados da 
devida justifi cativa técnica. 

Parágrafo único - Os pedidos de compras de bens 
e serviços oriundos das Secretarias requisitantes deverão 
ser encaminhados a Secretaria Municipal de Governo que 
imediatamente os redirecionará a Comissão de Licitação da micro 
empresa, empresa de pequeno porte e empreendedor individual 
para realização do certame licitatório. 

Art. 6º - Em caso de objetos que excedam o valor de R$ 
80.000,00 fi ca a Secretaria requisitante autorizada a reservar cota 
de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto, para a contratação 
de microempresas e empresas de pequeno porte, na aquisição 
de bens, produtos e serviços de natureza divisível e desde que 
não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, a Administração 
Pública Municipal, observando o disposto no Art. 28 da Lei 
Complementar Municipal nº 122 de dezembro de 2009.

Art. 7º - A Comissão de Licitação da micro empresa, 
empresa de pequeno porte e empreendedor individual seguirá 
para sua execução e operacionalização, os termos estabelecidos 
no presente Decreto, bem com, o previsto no Decreto Municipal n. 
46 de 03 de abril de 2012.

Art. 8º - Os instrumentos convocatórios para licitações 
em caráter de exclusividade de que trata o art. 3º obedecerão ao 
modelo constante do Anexo I do presente Decreto.

Parágrafo único – As cláusulas constantes no presente 
modelo poderão ser adaptadas de acordo com a especifi cidade 
do objeto em observância à competitividade, economicidade e 
efi ciência do certame. 

 Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 11 de junho de 2012.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal

MODELO DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO FAVORÁVEL 
AS MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS COM BASE NA LEI 
COMPLEMENTAR 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, 
DECRETO 6.204 DE 5 DE SETEMBRO DE 2007  E LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL  DE 122 DE 02 DE DEZEMBRO 
2009

PREGÃO PRESENCIAL EXCLUSIVO PARA 

MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS

Processo n.º xxxxxx
Pregão Presencial n.º xxxx
Data: xxxx
Abertura da sessão: xx:xx horas
VALOR DO EDITAL: xxxxxxxxxxx

Horário para Credenciamento: de xx:xx as xx:xx horas

EDITAL

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Valença, no uso 
de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 067, de 29 
de fevereiro de 2012, torna público aos interessados a licitação na 
modalidade de Pregão Presencial n.º XX/2012, do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, exclusivo para microempresas, empresas de 
pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei 
n° 11.488, de 2007, conforme descrição contida neste Edital e 
seus Anexos para AQUISIÇÃO DE XXXXXXXXXXXXXXXXX 
em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXX 
que será realizada às xx:xx horas do dia xx de xxxxx de 20xx, 
em cuja data e horário serão recebidos e abertos os respectivos 
envelopes, na Sala de Licitações, localizada à Rua xxxxxxxxxx, 
nº xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, conforme objeto 
discriminado no Termo de Referência (ANEXO I) deste edital, cuja 
licitação será regida pelas normas da Lei Complementar Federal 
123 de 14.12.2006, Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002 e Lei 
Complementar Municipal n.º 122 de 02 de dezembro de 2012 com 
aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.1993 e 
suas alterações, Decreto Municipal nº 046 de 29 de Fevereiro de 
2012 e pelas disposições contidas neste Edital.

Não haverá tolerância para atrasos, sendo vedada a 
entrada de licitantes após o término do horário fi xado para 
credenciamento. Rigorosamente após o término da fase de 
credenciamento, se dará início aos trabalhos de recebimento 
e abertura dos envelopes contendo o Termo de Referência e 
Documentos de Habilitação.
 
1 - DO OBJETO:

1.1. A presente licitação tem por objetivo a obtenção da proposta 
mais vantajosa para AQUISIÇÃO DE XXXXXXXXXXXXXX, em 
atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXX, 
para utilização nas unidades escolares.

1.1. A licitação será subdivida em itens, conforme tabela 
abaixo, facultando-se ao licitante a participação em quantos 
itens forem de seu interesse:

ITEM
DESCRIÇÃO/

ESPECIFI-
CAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO UNIDADE DE 
MEDIDA QUANTIDADE

1

2

3

...
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1.1.1 A presente licitação reservará xx % (até 25%) de seu 
objeto para contratação de micro e pequenas empresas.

1.1.1.1 As micro e pequenas empresas não estarão impedidas 
de serem contratadas na totalidade do objeto, sendo-lhes 
reservada, entretanto, exclusividade de participação na 
disputa por cotas.

1.1.1.2 Aplica-se o disposto no caput sempre que houver, 
local/regionalmente, o mínimo de 3 (três) fornecedores 
competitivos enquadrados como microempresa ou 
empresa de pequeno porte e que atendam às exigências 
constantes do instrumento convocatório.

1.1.2     É permitida a subcontratação total ou parcial do objeto do   
contrato, exceto nas condições autorizadas no Termo de 
Referência ou na minuta de contrato.

1.2. Integram este Edital, para todos os fi ns e efeitos, os 
seguintes anexos:

1.2.1. ANEXO I - Termo de Referência

1.2.2. ANEXO II - Modelo de declaração de cumprimento dos 
requisitos de habilitação (inciso VII do artigo 4º da Lei nº 10.520, 
de 2002)

1.2.3. ANEXO III - Modelo de declaração de inexistência de fato 
superveniente impeditivo da habilitação

1.2.4. ANEXO IV - Modelo de declaração de microempresa e 
empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 
34 da Lei nº 11.488, de 2007

1.2.5. ANEXO V - Modelo de Declaração de Elaboração 
Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa 
n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística 
e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão

1.2.6. ANEXO VI – Modelo de Carta de Credenciamento

1.2.7. ANEXO VII - Modelo de declaração relativa à proibição do 
trabalho do menor (Lei nº 9.854/99)

1.2.8. ANEXO VIII – Modelo de recibo de retirada do Edital

1.2.9. ANEXO IX - Minuta do contrato (se houver)

2- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR:

2.1. Poderão participar da presente licitação todos os interessados 
do ramo pertinente, inscritos ou não no Cadastro de Fornecedores 
desta Municipalidade, que atenderem as condições constantes 
deste edital e seus anexos;

1.1.1. Poderão participar deste Pregão somente microempresas 
e empresas de pequeno porte, e cooperativas enquadradas 
no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, inscritos ou não 
no Cadastro de Fornecedores desta Municipalidade 
pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto 
da licitação, conforme disposto nos respectivos atos 
constitutivos, que atenderem a todas as exigências, 
inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital 
e seus Anexos. 2.2. Deverá ser apresentada ainda, para 
efeito de participação, declaração de pleno atendimento 
aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 
estabelecido no ANEXO II deste Edital, que deverá ser 
apresentada fora dos envelopes “A” e “B”.

1.1.1. Não poderão participar deste Pregão, aquelas empresas 
que estiverem sob falência, concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, ou em regime de 
consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, 
empresas estrangeiras que não estejam regularmente 
estabelecidas no País ou que tenham sido declarados 
inidôneos por qualquer órgão público.

1.1.1.1. Não será admitida nesta licitação a participação de 
pessoas jurídicas: 

1.1.1.2. Que não se qualifi quem como microempresas, 
empresas de pequeno porte ou cooperativas 
enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007;

1.1.1.2. Que, embora qualifi cadas como microempresas ou 
empresas de pequeno porte, incidam em qualquer 
das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei 
Complementar n° 123, de 2006;

1.1.2. Com falência, recuperação judicial, concordata ou 
insolvência, judicialmente decretadas, ou em processo de 
recuperação extrajudicial;

1.1.3. Em dissolução ou em liquidação; 

1.1.4. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar 
com o (NOME DO ÓRGÃO LICITANTE);

1.1.5. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a 
União;

1.1.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou 
contratar com a Administração Pública;

1.1.7. Que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si; 

1.1.8. Estrangeiras que não funcionem no País;

1.1.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações 
previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.
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2.3. Será vetada a participação de empresas cuja atividade não 
seja compatível com o objeto licitado.

3- DO CREDENCIAMENTO:

3.1. Para participação na presente licitação as empresas deverão 
se apresentar para o certame através de procurador devidamente 
constituído devendo apresentar na fase de credenciamento 
deste certame, procuração com poderes específi cos ou Carta de 
Credenciamento com fi rma reconhecida (vide modelo/ANEXO 
III deste edital) acompanhado do ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, conforme subitem 3.5.;

3.2. Serão aceitos, para efeito de participação na presente licitação, 
envelopes encaminhados via correio ou entregue “em mãos”. 
A ausência de representante credenciado, ou do documento 
de credenciamento implicará a impossibilidade da formulação 
de lances verbais após a classifi cação preliminar, bem como a 
perda do direito de manifestar intenção de recorrer das decisões 
do pregoeiro, fi cando o representante da licitante impedido de se 
manifestar durante os trabalhos.

1.1.1. Não será admitido o encaminhamento dos envelopes por 
via postal ou similar, sendo recebidos apenas se entregues 
pessoalmente no ato de abertura da sessão pública.

3.3. Os licitantes interessados em participar do certame deverão 
comparecer no local indicado neste edital no horário estipulado 
para credenciamento das licitantes, antes do início da Sessão. 
Para os envelopes enviados via correio, os mesmos somente 
serão aceitos se entregues AO SETOR DE LICITAÇÃO antes 
da hora prevista para recolhimento dos envelopes, fi cando fora 
da concorrência os envelopes que chegarem após este horário, 
mesmo que recebidos em outro setor desta Prefeitura.

3.4. Para fi ns de credenciamento junto ao Pregoeiro(a), o 
representante deverá estar munido de:

a) Cédula de Identidade original ou documento 
equivalente e comprovado;

b) Carta de Credenciamento ou Procuração que lhe dê 
poderes para manifestar-se durante o Pregão;

c) Cópia do Contrato Social em vigor, ato constitutivo 
ou estatuto, a fi m de comprovar se a atividade é 
compatível com o objeto licitado.

3.5. Caso a representação na licitação se faça através de diretor 
ou sócio da empresa, devidamente comprovado através da 
apresentação de ato constitutivo em vigor estatuto ou contrato 
social, fi ca dispensada a exigência de procuração ou carta de 
credenciamento constante do subitem 3.1, e letra “b” do subitem 
3.4. deste edital;

4 - ENVELOPE PROPOSTA:

4.1. A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado 
no qual conste externamente o termo “ENVELOPE (A) - 
PROPOSTA”, nome, endereço da empresa licitante e o número 
do presente pregão.
4.2. A proposta apresentada deverá estar datilografada ou impressa, 
preferencialmente em papel timbrado da empresa, em 1 (uma) 

via, não podendo apresentar emendas, rasuras ou entrelinhas, 
devendo estar devidamente assinada pelo representante legal, 
contendo claramente seu nome e nº do respectivo documento de 
Identidade e conter:
4.2.1. Nome e endereço e CNPJ da empresa licitante;
4.2.2. Número deste Pregão;
4.2.3. Descrição do objeto, de acordo com o ANEXO I deste edital, 
com valores unitários e totais em algarismo e valor global em 
algarismo e por ex tenso, já incluindo os impostos, taxas, fretes, 
embalagens e demais despesas inerentes ao objeto em questão;

4.2.4. Número do tel./fax ou assemelhado, bem como o nome do 
responsável a ser contatado, conforme disponibilidade;
4.2.5. Indicação da agência, do número da conta e do nome da 
instituição bancária, conforme disponibilidades;
4.2.6. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 
60 (sessenta) dias, contado da data de realização desta licitação, 
independente da data que as mesmas consignarem.
4.2.7. Condições de Pagamento: 30 (dez) dias corridos, após a 
entrega dos materiais e desde que seja devidamente atestada a 
nota fi scal no departamento responsável.
4.2.8. Prazo de entrega: Imediata, até 30 (trinta) dias. Os materiais 
deverão ser entregue no setor de almoxarifado da Secretaria 
Municipal de Educação, por conta e risco da licitante vencedora.
4.2.9. Declaração expressa de que os preços contidos na 
proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos 
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, 
materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, 
embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral 
do objeto deste Edital e seus Anexos.
 4.3. Para os preços propostos serão consideradas apenas duas 
casas decimais após vírgula;
4.4. Não serão aceitas propostas sujeitas à confi rmação de 
estoque ou quaisquer outras condicionantes desta natureza.
4.5. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, 
por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital 
e seus Anexos.

5- DA PROPOSTA DE PREÇOS

1.1. A proposta de preços, emitida por computador ou 
datilografada, redigida em língua portuguesa, com clareza, sem 
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente 
datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas 
pelo licitante ou seu representante, deverá conter:

1.1.1. As características do objeto de forma clara e precisa, 
indicando marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e demais 
dados pertinentes, observadas as especifi cações constantes do 
Termo de Referência.

1.1.2. Preço unitário e total por item, em algarismo, expresso 
em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços 
praticados no mercado, considerando as quantidades constantes 
do Termo de Referência.

1.1.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos 
que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, 
frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do 
objeto. 
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1.1.3. Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do Termo 
de Referência.

1.1.4. Prazo de garantia do produto, conforme parâmetro mínimo 
do Termo de Referência.

1.1.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) 
dias corridos, a contar da data da sua apresentação.

1.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por 
parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos.

6 - ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO:

DA HABITAÇÃO 

1.1. Aceita a proposta do licitante detentor do menor preço, 
este deverá comprovar sua condição de habilitação, na forma 
determinada neste Edital, podendo esta comprovação se dar, no 
que couber, por meio de consulta ao SICAF, conforme o caso.DA 
HABITAÇÃO

1.1.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, 
em cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa 
ofi cial.

1.2. Para a habilitação, o licitante detentor do menor preço 
deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:

6.3. Para habilitarem-se na presente licitação as empresas deverão 
apresentar em envelope fechado (no qual conste externamente o 
termo “ENVELOPE (B) - DOCUMENTAÇÃO”, nome, endereço e 
número deste Pregão), os seguintes documentos:

6.1.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Contrato Social, Estatuto ou outro Ato Constitutivo, 
acompanhado da última alteração ou consolidação em vigor, 
devidamente autenticado, e no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documento de eleição de seus administradores, 
ou cópia acompanhada do original para conferência. 
Relativos à Habilitação Jurídica:

a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público 
de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 
sede;

b. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social em vigor, devidamente inscrito no Registro 
Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de 
seus administradores;

b.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de 
todas as alterações ou da consolidação respectiva;

c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo 
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: 
certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição 
de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos 
do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC;

e. No caso de empreendedor individual: Documento de Identidade 
com foto, Certifi cado da Condição de Micro Empreendedor 
Individual – CCMEI expedido pelo Portal do Empreendedor, 
disponível em www.portaldoempreendor.com.br e Alvará de 
Localização e Funcionamento expedido pela Prefeitura.  

f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País: decreto de autorização;

g. No caso de exercício de atividade que assim o exija: ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente.

     
6.1.2. REGULARIDADE FISCAL:

a) Comprovante de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes 
do Ministério da Fazenda (C.N.P.J.), relativa à sede da licitante, 
autenticada ou cópia acompanhada do original para conferência. 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 
Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
desta licitação;
c) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Federal, em 
validade, relativa à sede da licitante, autenticada ou cópia 
acompanhada do original para conferência.
d) Certidão Negativa de Débito quanto a Dívida Ativa da União, 
em validade, relativa à sede da licitante, autenticada ou cópia 
acompanhada do original para conferência.

Obs.: As Certidões de que tratam as letras “c” e “d” poderão 
ser apresentadas conjuntamente conforme Portaria Conjunta 
PGFN/RFB nº 2 de 31 de agosto de 2005 o qual será aceita.
e) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Estadual, em 
validade, relativa à sede da licitante, autenticada ou cópia 
acompanhada do original para conferência.
OBS.: As empresas sediadas no Estado do Rio de Janeiro 
deverão apresentar também a CERTIDÃO NEGATIVA DE 
DÍVIDA ATIVA DO ESTADO, em validade, conforme determina 
a Resolução Conjunta PGE/SER nº  033 de 24/11/2004  da 
Secretaria de Estado da Receita e Procuradoria Geral do Estado, 
autenticada ou cópia acompanhada do original para conferência.
f) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal, em 
validade, relativa à sede da licitante, autenticada ou cópia 
acompanhada do original para conferência.
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g) Certidão Negativa de Débito (CND), emitida pelo INSS-MTPS, 
Instituto Nacional do Seguro Social, em validade, que deverá estar 
de acordo com o Artigo 47, inciso I, alínea “a”, c/c com  o Artigo 
95, § II, alínea “c”, todos da Lei Federal 8.2l2, de 24.07.91, e suas 
alterações, que será apresentada em cópia autenticada, ou cópia 
acompanhada do original para conferência.
h) Certifi cado de Regularidade de Situação (FGTS), emitido pela 
Caixa Econômica Federal, em validade, conforme Artigo 2º, da Lei 
Federal 9.012, de 30.03.95, autenticada ou cópia acompanhada 
do original para conferência, inciso IV, do Artigo 29, da Lei Federal 
8.666/93.

Relativos à Regularidade Fiscal:

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou 
estadual, se for o caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual;

c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e quanto à 
Dívida Ativa da União, admitida a certidão positiva com efeito de 
negativa ou outra equivalente na forma da lei;

d. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal ou 
Estadual, se for o caso, do domicílio ou sede do licitante, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

e. Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O licitante detentor do menor preço deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fi scal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
ser inabilitado. 

6.1.3. Relativos à Qualifi cação Econômico-Financeira:

a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou 
liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, 
expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, 
dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na 
omissão desta, expedida a menos de XX (XXXX) dias contados 
da data da sua apresentação;

b. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação fi nanceira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices ofi ciais quando encerrados há mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta;

b.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador 
ou por outro profi ssional equivalente, devidamente registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade;

b.2. As empresas constituídas no exercício em curso deverão 
apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário 
contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de 
abertura e encerramento;

b.3. No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta 
entrega, não se exigirá da microempresa ou empresa de pequeno 
porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 
social;

b.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão  
ser acompanhados da última auditoria contábil-fi nanceira, 
conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de 
uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi 
exigida pelo órgão fi scalizador;

b.5. A boa situação fi nanceira do licitante será avaliada pelos 
Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação 
das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço 
patrimonial ou apurados mediante consulta on line, no caso de 

empresas inscritas no SICAF:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

b.6. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou 
inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, 
Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que 
possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a XX% 
(XXXX por cento) do valor total estimado da contratação ou do 
item pertinente.

6.1.4. Relativos à Qualifi cação Técnica:

a. Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade 
profi ssional competente, em plena validade, se for o caso;

b. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em 
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto 
desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação 
de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado.

6.1.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES:
a) Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados contra 
trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 14 
(quatorze) anos, expedida pela Delegacia Regional do Trabalho 
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do Estado de sua Sede ou Órgão Competente do Estado de sua 
Sede ou Declaração fi rmada pelo licitante, conforme Decreto 
Federal nº 4358 de 05 de Setembro de 2002 de acordo com 
Anexo IV.
6.1.5.1. Para as certidões que não consignarem prazo de validade, 
será considerado o prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de 
sua emissão.
6.1.5.2. Os documentos necessários à Habilitação poderão ser 
apresentados em original ou através de cópia autenticada por 
tabelião de notas ou por servidores da unidade que realiza a 
licitação, ou ainda através de publicação em Órgão de Imprensa 
Ofi cial. 
6.1.5.3. Toda a documentação apresentada pelas empresas 
vencedoras, será anexada ao processo de licitação, sendo 
rubricada pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos licitantes 
presentes.
6.1.5.4. As microempresas ou empresas de pequeno porte, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fi scal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição.

6.1.5.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fi scal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado vencedor deste certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração Pública Municipal, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de negativa.
6.1.5.5.1. Entende-se o termo declarado vencedor de que trata o 
subitem anterior, o momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação.
6.1.5.6. A não regularização da documentação no prazo previsto 
no subitem 5.6, implicará preclusão do direito à contratação sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666 
de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração Pública 
Municipal convocar os licitantes remanescentes na ordem de 
classifi cação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.
6.1.5.7. As empresas que se enquadrarem nos Termos da Lei 
Complementar n. 123 de 14 de dezembro de 2006 e quiserem 
fazer jus ao tratamento diferenciado de que dispõe a própria, 
deverão apresentar no ato do credenciamento declaração de 
enquadramento assinada pelo representante legal, conforme 
ANEXO V. 

6.1.6. Documentos Complementares:

a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de 
fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste 
certame, conforme modelo anexo a este Edital;

b. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra 
direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854, de 1999, 
regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo 
anexo a este Edital.

1.1.1.1. A comprovação dos requisitos de habilitação será exigida 
do licitante de acordo com o vulto e a complexidade de cada item.

1.1.1.1.1. O licitante provisoriamente vencedor em um 
item, que estiver concorrendo em outro item, fi cará obrigado a 
comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, 
somando as exigências do item em que venceu às do item em 
que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

1.1. Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou 
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, 
ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade 
fi scal.

6.2.1.No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento 
a partir da fase de julgamento da proposta, examinando a proposta 
subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classifi cação.

1.2. Para fi ns de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões 
de órgãos ou entidades emissoras de certidões por sítios ofi ciais.

1.3. O licitante que já estiver cadastrado ou habilitado 
parcialmente no SICAF, em situação regular, fi cará dispensado 
de apresentar os documentos abrangidos pelo referido cadastro, 
conforme o caso.

6.5. Na hipótese de algum documento que já conste do SICAF estar 
com o seu prazo de validade vencido, e caso o Pregoeiro não logre 
êxito em obter a certidão correspondente através do sítio ofi cial, o 
licitante deverá apresentar imediatamente documento válido que 
comprove o atendimento às exigências deste Edital, sob pena 
de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da 
regularidade fi scal.

1.1.1 O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, 
a superveniência de fato impeditivo da habilitação.

1.6. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

1.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente 
os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, 
informando a nova data e horário para a continuidade da mesma.

1.8. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá 
sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e efi cácia para fi ns de habilitação.

1.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação 
fi xadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

1.9.1. Caso o licitante detentor do menor preço possua alguma 
restrição na comprovação de sua regularidade fi scal, ser-
lhe-á assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar 
do momento em que for declarado vencedor do certame, 
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prorrogável por igual período, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa.

1.9.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior 
deverá sempre ser concedida pela Administração quando 
requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência 
na contratação ou prazo insufi ciente para o empenho 
devidamente justifi cados.

1.9.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem 
acontecerá no momento imediatamente posterior à fase 
de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização 
fi scal para a abertura da fase recursal.

1.9.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, 
implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 
8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classifi cação, 
ou revogar a licitação.

6.10. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que 
mencionará todas os licitantes presentes, os lances 
fi nais oferecidos, bem como as demais ocorrências que 
interessarem ao julgamento, devendo a Ata ser assinada 
pelo Pregoeiro e por todas os licitantes presentes.

7 - DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO:

7.1. No dia, hora e local designado no Edital, será realizado 
sessão pública para recebimento das propostas e da 
documentação de habilitação, devendo o interessado 
ou seu representante legal proceder ao respectivo 
credenciamento, comprovado, se for o caso, possuir os 
necessários poderes para formulação de propostas e para 
a prática de todos os demais atos inerentes ao certame;

7.1.1. Aberta à sessão, todos os celulares deverão permanecer 
desligados. Na fase de lances verbais, o pregoeiro ofi cial 
permitirá ao representante que use o celular caso haja 
necessidade de um contato telefônico para a obtenção de 
uma oferta.

7.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro 
a declaração de pleno atendimento aos requisitos de 
habilitação de acordo com o estabelecido.

7.3. Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes 
legais entregarão ao pregoeiro em envelopes separados 
e lacrados, a proposta de preços e a documentação de 
habilitação.

7.4. O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes “A” contendo 
as propostas de preços e classifi cará o autor de menor 
preço e aqueles que tenham apresentado proposta em 
valores sucessivos e superiores em até dez por cento, 
relativamente à de menor preço.

7.5. Quando não forem verifi cadas, no mínimo três propostas 
escritas de preços nas condições defi nidas no item 
anterior, o pregoeiro classifi cará as melhores propostas 
subseqüentes, até no máximo de três, para que seus 

autores participem dos lances verbais, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

7.6. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de 
lances verbais pelos proponentes, que deverão ser 
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes.

7.7. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes 
classifi cados de forma seqüencial, a apresentar lances 
verbais, a partir do autor da proposta classifi cada de 
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor, 
decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de 
preços.

  7.7.1. A licitante sorteada em primeiro lugar 
poderá escolher a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente 
até a defi nição completa da ordem de lances.

7.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e 
decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

7.9. O Pregoeiro poderá estipular um limite mínimo de redução 
em relação à proposta de menor preço e/ou ao do último 
lance verbal oferecido.

7.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado 
pelo pregoeiro implicará a exclusão do licitante, para 
efeito de ordenação das propostas.

7.11. Caso não realizem lances verbais, será verifi cada a 
conformidade entre proposta escrita de menor preço e o 
valor estimado para a contratação.

7.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos 
os participantes dessa etapa declinarem da formulação 
de lances.

 7.13. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 
propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
primeira classifi cada, quanto ao objeto e valor decidindo 
motivadamente a respeito.

7.14. A aceitabilidade das propostas será aferida a partir dos preços 
de mercado apurados mediante pesquisa realizada pelo 
órgão licitante.

7.15. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o 
envelope “B” contendo documentação de habilitação do 
licitante que a tiver formulado, para a confi rmação das 
suas condições habilitatórias. 

7.16. Constatando o atendimento das exigências fi xadas no edital, 
o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado 
o objeto do certame.

7.17. Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as 
exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a 
oferta subseqüente à de menor preço, verifi cando a sua 
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, 
na ordem de classifi cação, e assim sucessivamente até a 
apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor a ele adjudicado o 
objeto do certame.

7.18. Nas situações previstas nos itens 6.11, 6.13 e 6.17, o 
pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente 
para que seja obtido melhor preço.

7.19. Constatando o atendimento dos requisitos de habilitação 
previstos neste Edital, a licitante será habilitada e 
declarada vencedora do certame.

7.20. Os envelopes referentes à documentação de habilitação dos 
licitantes que não tenham sido considerados vencedores 
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de quaisquer dos itens licitados serão devolvidos pelo 
pregoeiro aos seus autores ou disponibilizados para 
retirada junto a esta administração, sendo que, nesse 
caso, a não retirada no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da comunicação importará na destruição dos 
mesmos.

7.21. Para julgamento do presente Pregão, será levada em 
consideração a proposta que apresentar o MENOR 
PREÇO GLOBAL, desde que esta esteja de acordo com 
as especifi cações deste Edital.

7.22. A abertura dos ENVELOPES “A” PROPOSTA E “B” 
DOCUMENTAÇÃO, será realizada sempre em ato 
público, previamente designado, do qual se lavrará ATA 
circunstanciada assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio 
e licitantes presentes.

7.23. Não serão aceitos envelopes apresentados após a data e 
hora, fi xados no preâmbulo deste Edital.

7.24. Não será permitido a uma mesma pessoa representar mais 
de uma empresa ao mesmo tempo.

7.25. Não serão admitidas propostas que apresentem preços 
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero ou com 
mais de duas casas decimais.

7.26. Serão desclassifi cadas as propostas que não atendam 
às exigências do presente edital, sejam omissas ou 
apresentem irregularidades ou oferta capazes de difi cultar 
o julgamento.

7.27. Caso o respectivo certame licitatório não se conclua até o 
término do expediente normal desta municipalidade, qual 
seja 17:00h, poderá o pregoeiro fi xar nova data e horário 
para a continuidade dos trabalhos relativos a presente 
licitação, para cuja reunião todos os licitantes deverão se 
fazer devidamente representadas, observado o disposto 
nos itens 3.1 e 3.2 do presente edital.

7.28. No caso de empate, entre duas ou mais Propostas de Preços, 
a classifi cação fi nal far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio 
realizado pela Equipe de Apoio, sempre em ato público 
para o qual todas as licitantes serão convocadas;

7.29 Será assegurado, como critério de desempate, preferência 
de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar 
nº 123/2006, entendendo-se por empate, neste caso, 
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 classifi cada, conforme Lei Complementar Nº. 
123 de 14 de Dezembro de 2006. 

7.29.1. Para efeito do disposto no subitem 6.29 acima, ocorrendo 
o empate, serão adotados os seguintes procedimentos:

7.29.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classifi cada poderá apresentar proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

7.29.1.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou 
empresa de pequeno porte, na forma do subitem 6.29.1.1. 
acima, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.29 
deste Edital, na ordem classifi catória, para o exercício do 
mesmo direito;

7.29.1.3. no caso de equivalência dos valores apresentados 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.29 

acima, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifi que aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 
7.29.1.4. Na hipótese da não-contratação nos termos 
previstos nos subitens 7.29 a 7.29.1.3 acima, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame. 
7.29.2. O disposto nos subitens 7.28. a 7.29.1.4. acima 
somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte.
DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

1.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase 
de julgamento da proposta.

1.30.1. O critério de julgamento adotado será o menor preço 
(defi nir: UNITÁRIO ou TOTAL) por item, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às 
especifi cações do objeto.

1.31. O Pregoeiro examinará a proposta classifi cada em primeiro 
lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao 
valor estimado para a contratação e sua exeqüibilidade, 
bem como quanto ao cumprimento das especifi cações do 
objeto.

1.32. O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que apresente 
imediatamente documento contendo as características do 
material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante 
e procedência, além de outras informações pertinentes, a 
exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, sob pena 
de não aceitação da proposta.

1.33. Se for o caso, o Pregoeiro exigirá que o licitante 
provisoriamente classifi cado em primeiro lugar 
apresente imediatamente amostra, para a verifi cação 
da compatibilidade com as especifi cações do Termo de 
Referência e consequente aceitação da proposta.

1.33.1. No caso de não haver entrega da amostra, sem justifi cativa 
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra 
fora das especifi cações previstas neste Edital, a proposta 
do licitante será desclassifi cada.

1.33.2. Os exemplares colocados à disposição da Administração 
serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados 
e desmontados pela equipe técnica responsável pela 
análise.

1.33.3. Os licitantes deverão colocar à disposição da 
Administração todas as condições indispensáveis à 
realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais 
impressos em língua portuguesa, necessários ao seu 
perfeito manuseio, quando for o caso.

1.33.4. Será considerada aprovada a amostra que atender aos 
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seguintes critérios:

1.33.4.1. XXXX

1.33.4.2. XXXX

1.34. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, 
informando a nova data e horário para a continuidade da 
mesma.

1.35. Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou for 
desclassifi cada, o Pregoeiro examinará a proposta 
subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classifi cação, até a apuração de uma proposta que atenda 
ao Edital.

1.35.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o 
licitante para que seja obtido preço melhor.

1.36. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem sua substância, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível 
a todos, atribuindo-lhes validade e efi cácia para fi ns de 
classifi cação.

1.37. Sendo aceitável a proposta do licitante detentor do 
menor preço, este deverá comprovar sua condição de 
habilitação, na forma determinada neste Edital.

 8 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:

8.1. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita 
no fi nal da sessão, com registro em ata da síntese das suas 
razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 
três dias úteis, fi cando as demais licitantes desde logo intimadas 
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos.
8.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante 
importará: a decadência do direito de recurso, a adjudicação 
do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 
encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação.
8.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua 
decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade 
competente. 

8.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 
praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do 
certame à licitante vencedora e homologará o procedimento
8.5. O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
importará a invalidação somente dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
1.6. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante 

declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja 

interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 
após a regular decisão dos recursos apresentados.

1.7. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos 
atos praticados, a autoridade competente homologará o 
procedimento licitatório. 

1.7.1. Antes da homologação da licitação, será realizada 
consulta ao Sistema de Preços Praticados - SISPP do Sistema 
Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, para 
confi rmar se o preço a ser contratado é compatível com o praticado 
pela Administração Pública Federal, devendo a consulta, quando 
for o caso, referir-se ao trimestre imediatamente anterior ao da 
aquisição que se pretende realizar, no respectivo Estado da 
Federação.

1.7.1.1. O resultado da consulta ao SISPP deverá ser impresso 
e anexado ao processo.

9 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE 
ENTREGA DO OBJETO:

9.1. Os objetos do presente pregão deverão ser entregue no 
setor de almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de 
recebimento da respectiva nota de empenho e autorização de 
fornecimento.

9.2. A empresa vencedora deverá substituir as suas expensas, 
o objeto entregue com quaisquer problemas ou que estejam em 
desacordo com o proposto na presente licitação, mesmo que tais 
problemas não tenham sido detectadas no ato do recebimento.

9.3. Executado o contrato, seu objeto será recebido nos termos do 
art. 73, inciso I, alíneas “a” e “b”, e §§ 2º, 3º e 4º, da Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações.

9.4. Independentemente da aceitação da(s) mercadoria(s), 
a licitante vencedora garantirá a qualidade da(s) mesma(s), 
obrigando-se, se for o caso a trocar no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, aquele(s) que apresentar(em) defeito(s) neste período.

10 - DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO:

10.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias 
corridos, após a entrega dos materiais e desde que seja atestada 
a nota fi scal no departamento responsável.
10.2. Por eventuais atrasos de pagamento, não ocasionados 
pela licitante vencedora, o Município pagará juros moratórios de 
1% (um por cento) e correção monetária com base no IGP-M 
da FGV, ao mês, calculando entre a data do vencimento da 
obrigação e aquela do seu efetivo pagamento, pro-rata die. Caso 
o Município, eventualmente, antecipe o pagamento de alguma 
fatura, haverá desconto sobre o valor da mesma, de acordo com 
o mesmo critério anteriormente previsto.

11 - DA CONTRATAÇÃO:

11.1. A contratação decorrente da presente licitação será 
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formalizada através de nota de empenho, nos termos do art. 62 
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
11.2. A(s) empresa(s) adjudicatária(s) deverá(ão) retirar a(s) 
Nota(s) de Empenho no prazo máximo de dois (02) dias úteis 
após ser devidamente convocada pela Prefeitura Municipal de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo das demais sanções estipuladas neste Edital;
11.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e/
ou retirar a Nota de Empenho, será convocado outro licitante, 
observada a ordem de classifi cação, para celebração do mesmo, 
e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis, observado o disposto nos itens 6.16 e 6.17 deste Edital.
11.4. A adjudicatária fi ca obrigada a aceitar nas mesmas condições 
contratuais os acréscimos ou supressões que a contratante possa 
fazer no Termo de Contrato ou documento equivalente, até o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento), na forma do art. 65, § 1º da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações;
11.5. Durante o período de execução do objeto, o adjudicatário 
deverá manter todas as condições de habilitação exigidas na 
licitação.
11.6. A adjudicatária é a única responsável por todos os danos 
e demais prejuízos que por si, seus prepostos ou empregados 
causar ao Município ou a terceiros, quando da execução do objeto 
deste Edital.

DO CONTRATO OU NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO 
EQUIVALENTE
1.7. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá 
o prazo de XX (XXXX) dias úteis, contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar o Contrato ou retirar a Nota de 
Empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena 
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital. 

1.7.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser 
prorrogado, por igual período, por solicitação justifi cada da 
Adjudicatária e aceita pela Administração.

1.8. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota 
de Empenho, a contratante realizará consulta “on line” ao SICAF e 
ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos 
resultados serão anexados aos autos do processo. 

1.9. Se a Adjudicatária, no ato da assinatura do Contrato ou 
da retirada da Nota de Empenho, não comprovar que mantém 
as condições de habilitação, ou quando, injustifi cadamente, 
recusar-se a assinar o Contrato ou retirar a Nota de Empenho, 
poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a 
ordem de classifi cação, para, após feita a negociação, verifi cada 
a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de 
habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital e das demais cominações legais.

1.10. A Contratada fi cará obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fi zerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato.

1.10.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os 

contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento).

DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
1.11. O prazo de vigência da contratação será de XX (XXXX) 
dias, a partir da data da assinatura do instrumento, ou da data da 
retirada da Nota de Empenho, nos termos do artigo 57 da Lei nº 
8.666, de 1993.

DO PREÇO
1.12. Os preços são fi xos e irreajustáveis.

DO PAGAMENTO
1.13. O prazo para pagamento será de XX (XXXX) dias, 
contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
pela Contratada. 

1.13.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores 
não ultrapassem o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 
deverão ser efetuados no prazo de até xx (xxx) dias úteis, contados 
da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 
5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

1.13.2. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas 
subcontratadas serão destinados diretamente às microempresas 
e empresas de pequeno porte subcontratadas.

1.14. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, 
pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela 
Contratada.

1.14.1. O “atesto” fi ca condicionado à verifi cação da conformidade 
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular 
cumprimento das obrigações assumidas.

1.15. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento 
fi cará pendente até que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-
se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante.

1.16. Antes do pagamento, a Contratante verifi cará, por 
meio de consulta eletrônica, a regularidade do cadastramento 
da Contratada no SICAF e/ou nos sites ofi ciais, especialmente 
quanto à regularidade fi scal, devendo seu resultado ser impresso, 
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

1.17. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária 
prevista na legislação aplicável. 

1.17.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, 
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a 
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 
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por aquele regime. No entanto, o pagamento fi cará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento ofi cial, de 
que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida 
Lei Complementar.

1.18. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária 
de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e 
estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro 
meio previsto na legislação vigente.

1.19. Será considerada data do pagamento o dia em que 
constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

1.20. A Contratante não se responsabilizará por qualquer 
despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura 
não tenha sido acordada no contrato.

1.21. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde 
que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para 
tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite 
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa 
de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor 
originariamente devido

I = Índice de atualização fi nanceira, calculado segundo a fórmula:

I = (6 / 100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento 
e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1.22. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 
10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000 e do Decreto 
nº 5.450, de 2005, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da 
licitação:

1.22.1. Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, 
quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;

1.22.2. Apresentar documentação falsa;

1.22.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

1.22.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

1.22.5. Comportar-se de modo inidôneo;

1.22.6. Cometer fraude fi scal;

1.22.7. Fizer declaração falsa;

1.22.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.

1.23. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das 
infrações discriminadas no subitem anterior fi cará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Multa de até XX% (XXXX por cento) sobre o valor estimado 
do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

b. Impedimento de licitar e de contratar com a União e 
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

1.23.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente 
com as demais sanções.

1.24. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei 
nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, 
de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no 
decorrer da contratação:

1.24.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

1.24.2. Apresentar documentação falsa;

1.24.3. Comportar-se de modo inidôneo;

1.24.4. Cometer fraude fi scal;

1.24.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou 
no Contrato.

1.25. A Contratada que cometer qualquer das infrações 
discriminadas no subitem acima fi cará sujeita, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas 
que não acarretarem prejuízos signifi cativos ao objeto da 
contratação;

b. Multa:

b.1. Moratória de até XX% (XXXX por cento) por dia de atraso 
injustifi cado sobre o valor da contratação, até o limite de XX 
(XXXX) dias;

b.2. Compensatória de até XX% (XXXX por cento) sobre o 
valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial 
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da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa 
moratória;

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o (NOME 
DO ÓRGÃO LICITANTE), pelo prazo de até dois anos;

d. Impedimento de licitar e contratar com a União e 
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração 
pelos prejuízos causados;

1.25.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente 
com as demais sanções.

1.26. Também fi cam sujeitas às penalidades de suspensão de 
licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante 
e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem 
anterior, as empresas ou profi ssionais que, em razão do 
contrato decorrente desta licitação:

1.26.1. tenham sofrido condenações defi nitivas por praticarem, 
por meio dolosos, fraude fi scal no recolhimento de tributos;

1.26.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os 
objetivos da licitação;

1.26.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

1.27. A aplicação de qualquer das penalidades previstas 
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará 
o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

1.28. A autoridade competente, na aplicação das sanções, 
levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade.

1.29. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante 
serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos 
em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou  ainda, 
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da 
União e cobrados judicialmente.

1.30. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser 
recolhida no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar 
da data do recebimento da comunicação enviada pela 
autoridade competente.

1.31. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no 
SICAF.

1.32. As sanções aqui previstas são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis.

12– DAS SANÇÕES PARA INADIMPLEMENTO:

Caso a licitante deixe de cumprir quaisquer das obrigações 
assumidas, infrinja os preceitos legais ou cometa fraudes, por 
qualquer meio, a presente Licitação, fi cará sujeito a uma ou 
mais das seguintes penalidades a juízo da administração do 
Município:

12.1 – Advertência.

12.2 - Multa diária correspondente a 0,1% (hum 
décimo por cento) do valor total da Nota de Empenho por dia 
de atraso que se verifi car na data prevista para a entrega das 
mercadorias a serem adquiridas, bem como pelo não cumprimento 
do disposto em algum item deste edital. Persistindo a aplicação de 
multa por período igual ou superior a 05 (cinco) dias, considerar-
se-á rescindido esta, de pleno direito, independentemente 
de perdas e danos que forem apurados, fi cando ainda a 
CONTRATADA sujeita às penalidades previstas no artigo 87 da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

12.2.1. O MUNICÍPIO poderá, ainda, aplicar à 
LICITANTE, multa administrativa, graduável conforme a gravidade 
da infração; no entanto, o seu valor total não poderá exceder a 
20% (vinte por cento) do valor da Nota de Empenho.

12.3 – Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 
direta e/ou indireta deste município pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição, a licitante que praticar quaisquer atos previstos no artigo 
7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002 e Art. 15º do 
Decreto Municipal n.º 4.662 de 27 de setembro de 2006.

12.4 – Declaração de inidoneidade, quando a empresa 
adjudicatária não cumprir as obrigações assumidas, praticando 
falta grave, dolosa ou culposa.

12.5 – O atraso injustifi cado na entrega e instalação do produto 
constitui motivo para o cancelamento da Nota de Empenho, sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis.

13– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

13.1. A autoridade competente para determinar a contratação 
poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, 
derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e sufi ciente para justifi car tal conduta, devendo anulá-la 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 
mediante ato escrito e fundamentado.
13.1.1. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.
13.1.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência 



Prefeitura Municipal 
de Valença-RJ

Boletim Ofi cial de Valença - RJ23Edição 486 -  28/06/2012

da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do 
contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do contrato.
13.2. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta da 
seguinte Dotação Orçamentária Programática:

a) 506/12.361.0100.2301 – 33.90.30.00 – 0107;
13.3. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela 
Secretaria Municipal de Administração e Modernização do Serviço 
Público e pelo Sr. Pregoeiro;
13.4. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas 
em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de 
oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o 
interesse público, a fi nalidade e a segurança da contratação;
13.5. Decairá do direito de solicitar, esclarecimentos, providências 
ou impugnar os termos deste Edital o licitante que não o fi zer 
até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes, 
bem como aquele que, tendo-o aceito sem objeção, vier após 
o julgamento desfavorável, a apontar falhas ou irregularidades, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso;
13.6. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada 
nova data para a realização do certame, nos mesmos moldes em 
que tiver se dado o aviso anterior.
13.7. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar 
a instrução do processo.
13.8. Esclarecimentos adicionais sobre o presente Edital deverão 
ser solicitados à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de xxxxxxxxxxxx, na Rua xxxxxxxxx, n.º xx, xxxxxxxx- x 
xxxxxxxxxx/RJ, ou através dos telefones (xx) xxxx-xxxx, ou ainda 
através do e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13.9. Fazem parte integrante do presente edital os seguintes 
anexos:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo/Declaração para cumprimento das 
condições de habilitação;
Anexo III – Modelo/Declaração de Inexistência de Fato 
Superveniente à Habilitação;
Anexo IV  - Modelo/Declaração de Micro Empresa e 
Empresa de Pequeno Porte
Anexo V   - Modelo/Declaração de Elaboração 
Independente de Proposta
Anexo VI   - Modelo/Declaração da Carta de 
Credenciamento;
Anexo VII – Modelo/Declaração de Proibição do Trabalho 
do Menor
Anexo VIII  - Modelo/Recibo de Retirada do Edital via site 

xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx de xxxxxxxxx de 2012.

____________________________________

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pregoeiro(a)

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo Administrativo n.º xxxxx/20xxx

Pregão Presencial n.º xxxx/20xxx

ITEM QTD UN DESCRIÇÃO Valor
Unitário

Valor
Total

XX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX R$ XX R$ XXXXXX

TOTAL GERAL ************************************** R$ XXXXXXXX

OBS: Deverá ser apresentada, sob pena de desclassifi cação, a 
marca do objeto proposto. 

a) Nome e endereço e CNPJ da empresa licitante;

b) Número deste Pregão;

c) Descrição do objeto, de acordo com o ANEXO I deste edital, 
com valores unitários e totais em algarismo e valor global em 
algarismo e por ex tenso, já incluindo os impostos, taxas, fretes, 
embalagens e demais despesas inerentes ao objeto em questão;

d) Número do tel./fax ou assemelhado, bem como o nome do 
responsável a ser contatado, conforme disponibilidade;

e) Indicação da agência, do número da conta e do nome da 
instituição bancária, conforme disponibilidades;

f) O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 
(sessenta) dias, contado da data de realização desta licitação, 
independente da data que as mesmas consignarem;

g) Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias corridos, após a 
entrega e desde que seja devidamente atestado a entrega da nota 
fi scal no departamento responsável.

h) Prazo de entrega: Imediata, até 30 (trinta) dias. Os materiais 
deverão ser entregues diretamente no Setor de Almoxarifado da 
Secretaria Municipal de Educação, por conta e risco da licitante 
vencedora.

i) Declaração expressa de que os preços contidos na proposta 
incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos 
e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, 
serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, 
embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral 
do objeto deste Edital e seus Anexos.

Representante Legal
Assinatura e Carimbo da Empresa

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES 
DE HABILITAÇÃO

(O licitante deverá apresentar, em impresso próprio, 
declaração devidamente datada e assinada).
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À:
Comissão Permanente de Licitação de Valença/RJ
Ref: Pregão Presencial n.º XX/20xx

Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento 
ao estabelecido no Inciso VII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520 
de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos 
plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital 
do referido Pregão.

Local e data

____________________________________
(Empresa e assinatura do responsável legal)

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

À HABILITAÇÃO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/XXXX

________[LICITANTE]________, inscrita com o CNPJ nº 
____[CNPJ]____, por intermédio de seu representante(s) 
legal(is) _______[NOME]______, portador da Carteira de 
Identidade nº._______[IDENTIDADE]_____ e do CPF nº ______
[CPF]_______, DECLARA(M), para fi ns do de habilitação na 
xxxxxxxxxx/2011, em cumprimento à exigência contida no 
artigo 32, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93, não apresenta fato 
superveniente impeditivo à sua habilitação, ocorrido após a 
emissão do Certifi cado de Registro Cadastral apresentado na 
habilitação.

Local e data
Assinatura do representante legal ou procurador

ANEXO IV

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO ME/EPP

   Declaro, sob as penas da 
Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei 
Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006 e, que essa 
empresa está apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido 
nos artigos 42 ao 48 da referida Lei.

C.N.P.J.: ____________________________

Razão Social:________________________

Local e data

____________________________________
(Empresa e assinatura do responsável legal)

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/XXXX

(Identifi cação completa do representante da licitante), como 
representante devidamente constituído de (Identifi cação completa 
da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/
Consórcio), para fi ns do disposto no item (completar) do Edital 
(completar com identifi cação do edital), declara, sob as penas da 
lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (identifi cação 
da licitação) foi elaborada de maneira independente (pelo 
Licitante/ Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da (identifi cação da licitação), por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para 
participar da (identifi cação da licitação) não foi informada, 
discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da (identifi cação da licitação), por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa, infl uir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da (identifi cação da licitação) quanto 
a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar 
da (identifi cação da licitação) não será, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido 
com qualquer outro participante potencial ou de fato da 
(identifi cação da licitação) antes da adjudicação do objeto 
da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar 
da (identifi cação da licitação) não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes 
da abertura ofi cial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta 
declaração e que detém plenos poderes e informações 
para fi rmá-la.

____________________, em ___ de ______________ de 
________

___________________________________________________
_____

(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da 
licitação, com identifi cação

completa)



Prefeitura Municipal 
de Valença-RJ

Boletim Ofi cial de Valença - RJ25Edição 486 -  28/06/2012

ANEXO VI

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

À

Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Valença/RJ

Rua xxxxxxxxxx, nº xxxxxxxx – xxxxxxxx.
Valença/RJ
Prezados Senhores:

Pela presente fi ca credenciado o Sr. (nome)_________ 

(qualifi cação na empresa e residência completa_________, 

portador da carteira de identidade nº______, expedida em 

____/____/____ pelo _____), para representar esta empresa 

(razão social, endereço e CNPJ) __________ na Licitação 

modalidade Pregão Presencial n.º XX/20xx a ser realizada 

nesta data, podendo, para tanto, praticar todos os atos 

necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber 

avisos e notifi cações, interpor recursos, assinar atas e 

outros documentos e manifestar-se quanto à desistência dos 

mesmos.

Atenciosamente

Nome completo do emitente
Nº da carteira de identidade e órgão emissor

Carimbo da fi rma

OBS: A CARTA DE CREDENCIAMENTO SOMENTE TERÁ 
VALOR QUANDO ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL 
DA EMPRESA LICITANTE, COM PODERES ESTATUTÁRIOS E/
OU CONTRATUAIS PARA CONSTITUIR MANDATÁRIOS.

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE TRABALHO DO MENOR

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
REF: Pregão Presencial n.º XX/20xx
________________________inscrito no CNPJ 

nº __________________, por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(a) _________________________, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº _____________________ e  do CPF nº 
_________________, DECLARA, para fi ns do disposto no inciso 
V do art.27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 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 (   ).

OSB: Em caso afi rmativo, assinalar a ressalva 
acima.

xxxxxxxxxxxxx, ......... de ...........de 20xx.

Empresa: ............................................................
Representante Legal: (Nome completo)

Obs.: A apresentação desta declaração é 
obrigatória para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
que desejarem usufruir do tratamento favorecido às mesmas.

ANEXO VIII

Recibo de Retirada do Edital via site

Pregão Presencial XX/20xx

OBJETO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
E-mail:
Telefone:
Fax:
Contato:

Retiramos através da página 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nesta data, cópia do edital da 
licitação acima identifi cada.

Local, _____________________, ___ de _____________ de 
20xx.

_____________________________________________
Assinatura

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal 
de xxxxxxxxxxxxxxx e essa conceituada empresa, solicito de 
Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do edital via site 
e enviá-lo via fax à xxxxxxxxxxxxxxxxx, através do telefone (xx) 
xxxx-xxxx.

A não remessa deste recibo exime a Equipe de Apoio da 



Prefeitura Municipal 
de Valença-RJ

Boletim Ofi cial de Valença - RJ 26 Edição 486 -  28/06/2012

comunicação de eventuais retifi cações ocorridas no Edital, bem 
como de quaisquer informações adicionais.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx de xxxxxx de 20xx.

DECRETO Nº. 96, DE 11 DE JUNHO DE 2012.

Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional 
Suplementar dando  providências correlatas”.
 

O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de 
Janeiro, eleito e empossado, usando de suas atribuições legais 
e considerando o que dispõe a Lei nº. 2.658, de 21 de dezembro 
de 2011.

D E C R E T A

 Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar até 
o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para atender as despesas 
assim codifi cado:

U.O Identifi cação do 
Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica Recurso Valor da 

Dotação

04.01 Pró-Jovem 08.243.2019.1029 33.90.36.00 017 8.000,00

TOTAL     8.000,00

 Artigo 2º - A fonte de recurso para abertura do presente 
crédito adicional suplementar é proveniente de anulação da 
seguinte dotação do orçamento em vigor:

U.O Identifi cação do 
Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica Recurso Valor da 

Dotação

04.01

Manutenção do 
CREAS – Centro 
de Referência 
E s p e c i a l i z a d o 
Assistênc.

08.244.2019.2067 33.90.39.00 017 8.000,00

TOTAL     8.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
edição, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 11 de junho de 2012.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

Rosemeri César de Souza
Secretária Municipal de Fazenda

DECRETO Nº. 97, DE 11 DE JUNHO DE 2012.

 “Ementa: Dispõe sobre o fechamento da Escola 
Municipal Antônio Grijó – Sta. Inácia, e dá outras 
providências.”

 Vicente de Paula de Souza Guedes, Prefeito do 
Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais,

 Considerando os termos do Processo Administrativo n. 
10981/2012 e Memorando n. 517/SME/2012 e;

    Considerando o número reduzido de alunos na Escola 
Municipal Antônio Grijó – em Sta. Inácia;

DECRETA

 Art. 1º - Fica estabelecido o fechamento da Unidade de 
Ensino – Escola Municipal Antônio Grijó, localizada em Santa 
Inácia, nesta cidade, a partir de 31 de dezembro de 2011.

 Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos 
ex tunc a partir de 31 de dezembro de 2011.

Gabinete do Prefeito, 11 de junho de 2012.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 104, DE 15 DE JUNHO DE 2012.

 “Ementa: Declara de Utilidade Pública para fi ns de 
desapropriação o imóvel que menciona, e dá outras 
providências .”

 O Prefeito do Município de Valença, Vicente de Paula 
de Souza Guedes, no uso de suas atribuições legais, e com 
fundamento no art.5º, inciso XXIV da Constituição Federal, e 
demais disposições aplicáveis do Decreto Lei n. 3.365, de 21 de 
junho de 1941, com redação que lhe deu a Lei Federal n. 9.785, 
de 29 de janeiro de 1999 ;

DECRETA

 Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública para fi ns 
de desapropriação, por composição amigável ou por via judicial, 
a área de terra sito a Rua Silvina Borges Graciosa, bairro 
Centro, numa faixa de 4,22 metros de largura por 22,81 metros 
de comprimento, com área total de 96,25 m2, onde funciona o 
Supermercado Bramil, de propriedade do Sr. Júlio Vito Pentagna 
Guimarães.
 Art. 2º - A área que alude o artigo anterior destinar-se-á 
ao assentamento de trecho da adutora de água bruta. 
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 Art. 3º - As despesas decorrentes da execução do 
presente Decreto correrão por conta de recursos próprios da 
Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, a quem 
incumbirá executar a expropriação nos termos dos artigos 29, 
VIII e 31, VI da Lei  n. 8.987/1995

 Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial 
o Decreto n. 84, de 17 de maio de 2012.

Gabinete do Prefeito, 15 de junho de 2012.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
]

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 108, DE 21 DE JUNHO DE 2012.

Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional 
Suplementar dando  providências correlatas”.

 
O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, 
eleito e empossado, usando de suas atribuições legais e 
considerando o que dispõe a Lei nº. 2.658, de 21 de dezembro 
de 2011.

D E C R E T A

 Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar 
até o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), para 
atender as despesas assim codifi cado:

U.O Identifi cação do 
Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica Recurso Valor da 

Dotação

03.01.01 Atenção Básica 10.301.2006.2.056 3.3.90.39.00 016 150.000,00

TOTAL   150.000,00

 Artigo 2º - A fonte de recurso para abertura  do presente 
crédito adicional suplementar é proveniente de anulação da 
seguinte dotação do orçamento em vigor:

U.O Identifi cação do 
Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica   Recurso Valor da 

Dotação

03.01.01 Atenção Básica 10.301.2006.2.056 3.3.90.36.00 016 70.000,00

03.01.01

Atenção de Média e 
Alta Complexidade 
Ambulatorial e 
Hospitalar

10.302.2006.2.057 3.3.90.30.00 016 30.000,00

03.01.01

Atenção de Média e 
Alta Complexidade 
Ambulatorial e 
Hospitalar

10.302.2006.2.057 3.3.90.36.00 016 50.000,00

TOTAL           150.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 21 de junho de 2012.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

Rosemeri César de Souza
Secretaria Municipal de Fazenda

DECRETO Nº. 105, DE 20 DE JUNHO DE 2012.

Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Especial dando 
providências correlatas”.
 
O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, 
usando de suas atribuições legais e considerando o que dispõe a 
Lei nº. 2.688 de 13 de junho de 2012;

D E C R E T A

    Artigo 1º - Fica aberto Crédito Especial até o valor de R$ 
125.626,64 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e seis 
reais e sessenta e quatro centavos), para atender as despesas 
assim codifi cadas:

U.O Identifi cação do Programa Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica

Recurso Valor da 
Dotação

02.11 Elaboração de Estudos e Projetos 
de Urbanização

04.122.2015.1243 33.90.39.00 012

000

97.500,00

28.126,64

TOTAL
          125.626,64

Artigo 2º - A fonte de recurso para abertura do presente Crédito 
Especial é proveniente de recursos fi nanceiros oriundos do 
convênio com a União, através do Ministério da Cidade e anulação 
das seguintes dotações do Orçamento Municipal em vigor:

U.O Identifi cação do Programa Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica

Recurso Valor da 
Dotação

02.11 Contrapartida de Convênios 15.451.2015.2051 33.90.39.00 000 28.126,64

TOTAL 28.126,64

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua edição, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 20 de junho de 2012. 

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

Rosemeri César de Souza
Secretária Municipal de Fazenda
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DECRETO Nº. 93, DE 11 DE JUNHO DE 2012.

“Estabelece normas de favorecimento para a Microempresa, 
Empresas de Pequeno Porte e Empreendedor Individual com 
registro no Município, e dá outras providências correlatas.”

 Vicente de Paula de Souza Guedes, Prefeito do 
Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais,

 Considerando os termos do Processo Administrativo nº. 
11877/2012 e Memorando nº. 128/2008;

 Considerando os termos da Lei Federal nº. 123, de 14 de 
dezembro de 2006 c/c Lei Federal  nº. 128/2008 e ; 

 Considerando a Lei Municipal n. 122/2009;

DECRETA

 Art. 1º - Fica autorizado a concessão de Alvará de 
Funcionamento em áreas desprovidas de regularização 
fundiária legal ou com regularização fundiária precária, para a 
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte  e Empreendedor 
Individual registrados no Município.

 Parágrafo Único: A concessão do Álvaro de 
Funcionamento previsto no caput deste artigo, deverá ser feita 
por requerimento próprio endereçado a Sala do Empreendedor 
Individual Valenciano.

 Art. 2º - Será mantida a cobrança do IPTU residencial 
para o Empreendedor Individual com registro no Município, que 
desenvolve sua atividade na própria residência.

 
 Art. 3º - Ato da Secretária Municipal de Fazenda, Secretário 
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e o 
responsável pela Sala do Empreendedor Individual Valenciano, 
estabelecerá os documentos e procedimentos necessários para o 
cumprimento do presente Decreto.

 Art. 4º - Fica dispensado a apresentação do documento 
de Habite-se junto a Sala do Empreendedor Valenciano, para fi ns 
de registro do Empreendedor Individual, nos casos de atividades 
de baixo e médio grau de risco, conforme previsto no Decreto n. 
44/2012.

         Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua edição, 
revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto n. 
85, de 21 de maio de 2012.

Gabinete do Prefeito, 11 de junho de 2012.

REGISTRA-SE; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 103, DE  15 DE JUNHO DE 2012.

 “Dispõe sobre a Permissão de Uso de Imóvel que menciona, 
pertencente ao Município, e dá outras providências 
correlatas.”

 Vicente de Paula de Souza Guedes, Prefeito do 
Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais e,
 Considerando o Termo de Permissão de Uso de Imóvel 
nº. 873/2012/PMV.

DECRETA

 Art. 1º - Fica outorgada “permissão de uso” a título 
precário, ao Sr. LUIZ CARLOS DA ROCHA, brasileiro, divorciado, 
mecânico, portador do RG nº. 065206484 IFP/RJ e  CPF nº. 
497.687.867-87, residente e domiciliado sito à Avenida Presidente 
Kenedi n. 733, Jardim Valença, Valença/RJ, que deu origem ao 
Termo de Permissão de Uso de Imóvel nº. 873/2012/PMV.

 Art. 2º - O Permitente entrega ao Permissionário o 
bem imóvel Municipal localizado sito à zona rural do 1º Distrito 
deste Município, sendo 25m frente e fundos, 20m de cada lado, 
utilizando 500m2 de uma área total de 59.431,35 m2, localizado 
a Estrada Valença x Rio das Flores, conforme consta no Registro 
Geral de Imóveis apresentado.

 § 1º - O prazo da permissão de uso é de 2 (dois) anos, 
com início em 15/06/2012 e término em 15/06/2014 e se dará de 
forma gratuita, podendo ser prorrogado por igual período, sem 
qualquer ônus para o Permissionário.

 § 2º - O imóvel objeto desta permissão destinar-se-á, 
exclusivamente para fi m comercial.
 
 § 3º -  A permissão de uso de  que trata o caput deste 
artigo, é feita com Intuito Personae e em conseqüência disto, 
o Permissionário não poderá ceder, doar, vender ou arrecadar 
direitos provenientes deste ato a nenhuma pessoa natural 
ou jurídica, fi cando resguardados os direitos sucessórios aos 
herdeiros do Permissionário durante o prazo da permissão.

 § 4º - A violação do previsto no parágrafo anterior será 
causa de revogação imediata da permissão ora outorgada.

 Art. 3º- O Permissionário será solidário e fi cará 
responsável pelo pagamento das  obrigações tributárias – IPTU, 
taxas de luz, água, telefone, etc., que venha utilizar.

 Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 15 de junho de 2012.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº. 106, DE  20 DE JUNHO DE 2012.

 “Dispõe sobre a Permissão de Uso de Imóvel que menciona, 
pertencente ao Município, e dá outras providências 
correlatas.”

 Vicente de Paula de Souza Guedes, Prefeito do 
Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais e,

 Considerando o Termo de Permissão de Uso de Imóvel 
nº. 187/2012/PMV, anexo ao Processo Administrativo nº. 647/2012.

DECRETA

 Art. 1º - Fica outorgada “permissão de uso” a título 
precário, a empresa EMA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 78.014.867/0001-93, estabelecida à 
Rua Vito Pentagna, n. 105, Centro, Valença/RJ, representada por 
SÉRGIO DE OLIVEIRA DUARTE, brasileiro, casado, economista, 
portador da carteira de identidade nº. 22.516-4 CREA/RJ e  CPF 
nº. 749.851.837-68, residente e domiciliado sita à Rua Prof. 
Manoel de Abreu, n. 559/1004, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, que deu 
origem ao Termo de Permissão de Uso de Imóvel nº. 187/2012/
PMV, anexo ao Processo Administrativo nº. 647/2012.

 Art. 2º - O Permitente entrega ao Permissionário o bem 
imóvel Municipal sito à Rua 27 de Novembro, esquina com a Rua 
João Dias n. 1100, Bairro Santa Cruz, Valença/RJ, compreendida 
por área com 102.094,06m2.

 § 1º - O prazo da permissão de uso é de 20 (vinte) anos, 
com início em 16/02/2012 e término em 16/02/2032 e se dará de 
forma gratuita, podendo ser prorrogado por igual período, sem 
qualquer ônus para o Permissionário.

 § 2º - O imóvel objeto desta permissão destinar-se-á, 
exclusivamente, à instalação da fi rma EMA INDÚSTRIA DE 
ALIMENTOS LTDA.
 § 3º -  A permissão de uso de  que trata o caput deste 
artigo, é feita com Intuito Personae e em conseqüência disto, 
o Permissionário não poderá ceder, doar, vender ou arrecadar 
direitos provenientes deste ato a nenhuma pessoa natural 
ou jurídica, fi cando resguardados os direitos sucessórios aos 
herdeiros do Permissionário durante o prazo da permissão.
 § 4º - A violação do previsto no parágrafo anterior será 
causa de revogação imediata da permissão ora outorgada.

 Art. 3º- O Permissionário será solidário e fi cará responsável 
pelo pagamento das obrigações tributárias, sociais e trabalhistas 
e demais taxas de luz, água, telefone, etc., que venha utilizar na 
sua atividade e obrigações previstas nos Decretos 54/95, 10/99 e 
81/00, devendo o requerente se inscrever no CAES – Cadastro 
de Atividades Econômicas do Município de Valença.

 Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 20 de junho de 2012.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2012

Processo Administrativo nº: 10.957/2012

Objeto: Aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção 
da iluminação pública do município.
Tipo de licitação: Menor preço por item.
Local para retirada do Edital: Sala da Comissão de Licitações – 
Centro Administrativo Municipal - Rua Dr. Figueiredo, 320, Centro, 
Valença – RJ 
Informações: (24) 2452.4425/2453.2792
Horário: 8:00 às 17:00 horas.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 10 de julho de 2012, às 
09:00 horas.
Condições de retirada do Edital: O Edital poderá ser retirado 
mediante a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas 
e apresentação de carimbo da empresa com CNPJ.

Maria da Conceição de Oliveira Dutra
Pregoeira

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde
FUNDAMENTO: Processo Administrativo nº 275/2012/FMS
MODALIDADE: Pregão Presencial p/ Registro de Preços nº 
010/2012/FMS
OBJETO: Aquisição de Leites e Suplementos alimentares 
destinados a atender Mandado Judicial, Ofício da Defensoria 
Pública e Pacientes Carentes

BENEFICIÁRIOS:
Belinutre Distribuidora de Medicamentos Ltda
C.N.P.J. nº  11.142.575/0001-65

Disk Med Distribuidora de Medicamentos Ltda
C.N.P.J. nº 04.216.957/0001-20

Kasa Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais 
Hospitalares Ltda- ME
C.N.P.J. nº 10.438.280/0001-78

Acepel Comércio de Alimentos Trirriense Ltda
C.N.P.J. nº 10.881.034/0001-96

Vinaque Comércio de Vinhos Ltda- ME
C.N.P.J. nº 73.752.081/0001-50

Item Quant Unid Especifi cação Valor 
unit.

Valor 
total Fornecedor

1 150 Lt Composto Alimentar 
– Fortini 26,80 4.020,00 Vinaque Comércio de Vinhos 

Ltda-ME

2 180 Lt Composto Alimentar 
– Replena 12,50 2.250,00 Disk Med Pádua Distribuidora de 

Medicamentos Ltda

3 200 Lt Leite em pó – 
Ensure 47,90 9.580,00 Vinaque Comércio de Vinhos 

Ltda-ME

4 200 Lt Leite em pó – Nan 
Soy 25,10 5.020,00 Vinaque Comércio de Vinhos 

Ltda-ME

5 450 Lt Leite em pó – 
Nestogeno 1 13,20 5.940,00 Vinaque Comércio de Vinhos 

Ltda-ME

6 400 Lt Leite em pó – 
Nestogeno 2 11,30 4.520,00 Vinaque Comércio de Vinhos 

Ltda-ME

7 80 Lt Leite em pó – 
Pediasure 43,90 3.512,00 Vinaque Comércio de Vinhos 

Ltda-ME
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8 400 Lt Leite em pó - 
Pregomim 86,20 34.480,00 Belinutri Distribuição de 

Medicamentos Ltda

9 800 Lt Leite em pó – 
Soymix Natural 11,20 8.960,00 Acepel Comércio de Alimentos 

Trirriense Ltda

10 120 Lt Leite em pó – 
Sustain Jr. 9,70 1.164,00 Belinutri Distribuição de 

Medicamentos Ltda

11 100 Lt Calogen Natural c/ 
200 ml 49,00 4.900,00 Belinutri Distribuição de 

Medicamentos Ltda

12 50 Lt Glucerna SR pó 50,50 2.525,00 Vinaque Comércio de Vinhos 
Ltda-ME

13 230 Lt Peptamem (Sistema 
Aberto) 170,00 39.100,00 Kasa Med Dist. Medicamentos e 

Mat. Hospitalares Ltda - ME

14 15 Lt Nutren Active 25,00 375,00 Vinaque Comércio de Vinhos 
Ltda-ME

15 40 Lt Nutren diabetes
Não 

houve
vencedor

16 80 Lt Nutren Júnior 16,50 1.320,00 Acepel Comércio de Alimentos 
Trirriense Ltda

17 100 LT Modulen IBD 288,00 28.800,00 Kasa Med Dist. Medicamentos e 
Mat. Hospitalares Ltda - ME

Lucilei da Silva
Pregoeira

Comunicado ao Contribuinte

Valença, 02 de maio de 2012.

Ref. Processo nº: 9481 de 19.04.2012.

Assunto: Inscrição em Dívida Ativa.

Prezado Contribuinte: Cekisa Revelação de Fotos, 
Estúdio e Comércio Ltda.  
I.M.: 005.522.00-5.

Atendendo assunto de seu interesse, constante 
no processo acima identifi cado, estamos informando a 
V.Sª que:

Com relação ao Auto de Infração nº 136 de 02.12.2011, 
após ter esgotado o prazo de 20 dias para interpor 
Defesa à 1ª Instância Administrativa, e 30 dias para 
pagamento do valor cobrado, o mesmo foi inscrito em 
Dívida Ativa do Município, conforme art. 284 da LCM 
039/01, sendo passível de Cobrança Judicial, conforme 
legislação municipal vigente.

 Atenciosamente,

Germana Costa Ferreira
Fiscal de Tributos

Mat.: 123.021

Comunicado ao Contribuinte

Valença, 14 de maio de 2012.

Ref. Processo nº: 9908 de 25.04.2012.

Assunto: Inscrição em Dívida Ativa.

Prezado Contribuinte: J.C. de Menezes Campos – 
ME.  
I.M.: 002.677.00-8.

Atendendo assunto de seu interesse, constante 
no processo acima identifi cado, estamos informando a 
V.Sª que:
Com relação ao Auto de Infração nº 2841 de 19.01.2012, 
após ter esgotado o prazo de 20 dias para interpor 
Defesa à 1ª Instância Administrativa, e 30 dias para 
pagamento do valor cobrado, o mesmo foi inscrito em 
Dívida Ativa do Município, conforme art. 284 da LCM 
039/01, sendo passível de Cobrança Judicial, conforme 
legislação municipal vigente.

 Atenciosamente,

Germana Costa Ferreira
Fiscal de Tributos

Mat.: 123.021

Comunicado ao Contribuinte

Valença, 14 de maio de 2012.

Ref. Processo nº: 9909 de 25.04.2012.

Assunto: Inscrição em Dívida Ativa.

Prezado Contribuinte: J.G. de Barros Bar e Pensão 
– ME.  
I.M.: 001.327.00-3.

Atendendo assunto de seu interesse, constante 
no processo acima identifi cado, estamos informando a 
V.Sª que:

Com relação ao Auto de Infração nº 75 de 19.01.2012, 
após ter esgotado o prazo de 20 dias para interpor 
Defesa à 1ª Instância Administrativa, e 30 dias para 
pagamento do valor cobrado, o mesmo foi inscrito em 
Dívida Ativa do Município, conforme art. 284 da LCM 
039/01, sendo passível de Cobrança Judicial, conforme 
legislação municipal vigente.

 Atenciosamente,
Germana Costa Ferreira
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Fiscal de Tributos
Mat.: 123.021

Comunicado ao Contribuinte

Valença, 14 de maio de 2012.

Ref. Processo nº: 9905 de 25.04.2012.

Assunto: Inscrição em Dívida Ativa.

Prezado Contribuinte: J.Simião de Oliveira Bar e 
Mercearia.  
I.M.: 000.269.00-0.

Atendendo assunto de seu interesse, constante 
no processo acima identifi cado, estamos informando a 
V.Sª que:

Com relação ao Auto de Infração nº 2884 de 19.01.2012, 
após ter esgotado o prazo de 20 dias para interpor 
Defesa à 1ª Instância Administrativa, e 30 dias para 
pagamento do valor cobrado, o mesmo foi inscrito em 
Dívida Ativa do Município, conforme art. 284 da LCM 
039/01, sendo passível de Cobrança Judicial, conforme 
legislação municipal vigente.

 Atenciosamente,

Germana Costa Ferreira
Fiscal de Tributos

Mat.: 123.021

Comunicado ao Contribuinte

Valença, 02 de maio de 2012.

Ref. Processo nº: 9476 de 19.04.2012.

Assunto: Inscrição em Dívida Ativa.

Prezado Contribuinte: Junqueira Empreendimentos 
e Construções Ltda.  
I.M.: 005.435.00-5.

Atendendo assunto de seu interesse, constante 
no processo acima identifi cado, estamos informando a 
V.Sª que:
Com relação ao Auto de Infração nº 66 de 17.08.2011, 
após ter esgotado o prazo de 20 dias para interpor 
Defesa à 1ª Instância Administrativa, e 30 dias para 
pagamento do valor cobrado, o mesmo foi inscrito em 
Dívida Ativa do Município, conforme art. 284 da LCM 
039/01, sendo passível de Cobrança Judicial, conforme 
legislação municipal vigente.

 Atenciosamente,

Germana Costa Ferreira
Fiscal de Tributos

Mat.: 123.021

Comunicado ao Contribuinte

Valença, 14 de maio de 2012.

Ref. Processo nº: 9910 de 25.04.2012.

Assunto: Inscrição em Dívida Ativa.

Prezado Contribuinte: Kijeans Ind. Com. 
Representação Ltda. 
I.M.: 000.636.00-2.

Atendendo assunto de seu interesse, constante 
no processo acima identifi cado, estamos informando a 
V.Sª que:
Com relação ao Auto de Infração nº 55 de 19.01.2012, 
após ter esgotado o prazo de 20 dias para interpor 
Defesa à 1ª Instância Administrativa, e 30 dias para 
pagamento do valor cobrado, o mesmo foi inscrito em 
Dívida Ativa do Município, conforme art. 284 da LCM 
039/01, sendo passível de Cobrança Judicial, conforme 
legislação municipal vigente.

 Atenciosamente,

Germana Costa Ferreira
Fiscal de Tributos

Mat.: 123.02
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Lei n.º 2.688
De 13 de junho de 2012.
(Projeto de Lei n.º 21 oriundo do Poder Executivo)

Dispõe sobre abertura de Crédito  Especial no valor de R$ 
125.626,64 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e vinte 
e seis reais  e sessenta e quatro centavos), e dá outras 
providências.

A Câmara Municipal de Valença RESOLVE:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, por 
decreto, Crédito Especial até o valor de R$ 125.626,64 (cento 
e vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e 
quatro centavos), para atender as despesas, assim codifi cado: 

U.O Identifi cação do 
Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica Recurso Valor da 

Dotação

02.11
Elaboração de Estudos e 
Projetos de Urbanização 04.122.2015.1243 33.90.39.00

012

000

97.500,00

28.126,64

TOTAL           125.626,64

Artigo 2º - A fonte de recurso para abertura do presente 
Crédito Especial é proveniente de recursos fi nanceiros oriundos 

do convênio com a União, através do Ministério da Cidade e 
anulação das seguintes dotações do Orçamento Municipal em 
vigor:

U.O Identifi cação do Programa Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica Recurso Valor da 

Dotação

02.11 Contrapartida de Convênios 15.451.2015.2051 33.90.39.00 000 28.126,64

TOTAL 28.126,64

 Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Sessões em 13 de junho de 2012.

Paulo Jorge CesarJosé             Reinaldo Alves Bastos
PRESIDENTE                   VICE PRESIDENTE

Salvador de Souza                João Carlos Modesto
1º SECRETÁRIO                   2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a 
presente Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.

Gabinete do Prefeito, em ___/___/___

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal

ATOS DO PODER LEGISLATIVO


