
PROCESSO LICITATORIO: 287/19

MODALIDADE:DISPENSA N° 91/2019

OBJETO:

PMNH Folha

\Jp N.OÇ,

Contratação de Curso de Capacitação para os funcionários que

participarão das Comissões Específicas na área de licitações, com

conteúdo sobre Licitações (lei 8666/93) e elaboração de Termos de

Referência, conf. justicativa e Termo de Referência do setor requisitante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE ^ ̂
CNPJ N." 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Novo Horizonte, 13 de novembro de 2019

Do

Departamento Municipal de Gestão Pública

Para

Divisão de Compras e Almoxarifado

Solicitamos autorização para empenho, conforme orçamentos em anexo,
em favor da empresa Gissele Castro - Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ n^
26.410.088/0001-03, no valor total de R$ 7.000,00, para ministrar curso de capacitação
conforme Memorial Descritivo e conteúdo programático anexos aos orçamentos
solicitados.

Justificativa: O presente pedido se faz necessário para contratação de curso que terá uma
capacitação para os funcionários que se interessarem em aderir ao treinamento diante

da necessidade de capacitação para integrar Comissões específicas na área de licitações
e contratos, conforme exigência legal:

Lei 8666/93:

"Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral,
a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e
julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3
(três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados
pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração

responsáveis pela licitação."

Recentemente entrou em vigor a lei municipal n^ 4909/19, que criou
gratificação para os membros da comissão de licitação, pregoeiro e equipe de apoio,
sendo que a presente capacitação serve para a qualificação de servidores para poder, na
forma do artigo supra mencionado, adquirir conhecimento para poderem ser designados
para as respectivas funções.

A capacitação será semanal num período aproximado de 5 semanas, num

total de 16 horas/aulas, da qual possibilitará uma continuidade por um determinado
período do aprendizado dos participantes. Estará disponível também para os novos
funcionários que tomaram posse recentemente e terão em suas funções tarefas que
dizem respeito ao assunto do que será ministrado.

Forma de pagamento: Pagamento integral após a finalização do curso

Prazo de execução: 60 dias

Atenciosamente,

Emerson Pontes
Diretor de Gestão Pública



PMNH Foíha

TE 1
.••l.o

Em^Mn Pontes
Diretor de GÍUão Pública

Francíne Bartoiomeu

Diretora do Departamento Jurídico

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZON'
CNPJ N.° 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Novo Horizonte, 02 de dezembro de 2019

Para

Divisão de Compras e Despesa e Orçamento

Solicitamos autorização para empenho, em favor da empresa Gissele
Castro - Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ n^ 26.410.088/0001-03, no valor total

de R$ 7.000,00, sendo que os valores a serem empenhados será divididos conforme
segue;

Ficha 66 - Departamento Jurídico - R$ 2.600,00

Ficha 91 - Departamento de Gestão Pública - R$ 4.400,00

Atenciosamente,



TERMO DE REFERENCIA

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

P M N H Folha

N,o

Objeto: Contratação de empresa para ministrar curso de capacitação na elaboração de

Termos de Referência e Projetos Básicos para compras e serviços na Administração Pública,
com abrangência de 30 (trinta) participantes.

O curso deverá ser ministrado em local disponibilizado pela Prefeitura Municipal a ser

definido em um dos prédios públicos no município de Novo Horizonte/SP.
Deverá ter carga horária de 16 (dezesseis) horas divididos semanalmente em: 19 Dia (Semana

1) - 03 (três) horas / 29 Dia (Semana 2) - 03 (três) horas / 39 Dia (Semana 3) - 03 (três) horas /
49 Dia (Semana 4) - 03 (três) horas / 59 Dia (Semana 5) - 04 (quatro) horas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO

Visão Geral da Licitação Pública:

•  dever geral de licitar, dispensa e

inexigibilidade de licitação;

•  princípios constitucionais específicos;

•  modalidades e tipos de licitação:

•  quando utilizar "técnica e preço";

•  quesitos pontuáveis e não pontuáveis

segundo o entendimento do TCU;

•  obrigatoriedade de utilização do tipo

menor preço por item e casos em que

se poderá utilizar o "menor preço por

lote";

•  visão sistêmica do processo: método

burocrático e método flexível;

•  principais fases do processo de

contratação;

•  conceito e distinção entre Projeto

Básico, Projeto Executivo e Termo de

Referência;

•  competências para elaborar o Termo de

Referência, o Edital e a Minuta do

Contrato.

Elaborando o Termo de Referência/Projeto

Básico:

•  estrutura básica do Termo de

Referência:

requisitos indispensáveis;

justificativa da contratação: elementos

necessários;

fixando a modalidade e o tipo de

licitação;

itens que admitem aquisição em

conjunto;

pesquisa de mercado e estimativa de
preço:

fontes e número mínimo de propostas;

requisitos da ampla pesquisa;

pesquisa permanente de preços;

fixação do valor estimado e do preço

máximo;

obrigatoriedade de divulgar os valores

estimado e máximo: no edital ou no

processo?

especificando materiais:

os principais elementos da

especificação;

unidade de medidas;

formas de apresentação e

quantificação;

principais defeitos nas especificações;

responsabilidade do setor técnico na

formulação das especificações;

indicação de marca:

situações nas quais o TR poderá indicar

marca específica;

especificando serviços:

Tópicos sobre condições de habilitação jurídica

e técnica e critérios de aceitabilidade de

proposta:

documentos de habilitação:

documentos obrigatórios e

dispensáveis;

em que casos se pode exigir registro em

entidade profissional competente;

qualificação técnico-profissional e
técnico-operacional;

fixando as parcelas de maior relevância;

relação de equipamentos e instalações

mínimas e equipe técnica: quando e

como



TERMO DE REFERÊNCIA
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adotar;

critérios de aceitabilidade das

propostas:

casos em que será possível indicar

normas ABNT e/ou INMETRO;

Elementos da minuta do contrato

competência do elaborador do IR:
de

fixando o regime de execução:
empreitada por preço global, por preço
unitário, tarefa e empreitada integral;
especificando as unidades de medição;
aspectos da fiscalização do contrato:

competências do fiscal, do gestor e do
ordenador de despesa;

ferramentas para a eficaz fiscalização
do contrato;



NOME DA EMPRESA: 6ISSELE CASTRO-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 26.410.088/0001-03

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Eldorado, 109, Jardim Dei Rey, Catanduva/SP, CEP 15.802-070

TELEFONE: (17) = 997796688

PMNH Folha
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SOLiCiTAÇÃO DE COTAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa para ministrar curso de capacitação na elaboração de
Termos de Referência e Projetos Básicos para compras e serviços na Administração Pública, com
abrangência de 30 (trinta) participantes.

O curso deverá ser ministrado em local disponibilizado pela Prefeitura Municipal a ser
definido em um dos prédios públicos no município de Novo Horizonte/SP.
Deverá ter carga horária de 16 (dezesseis) horas divididos semanalmente em: 1^ Dia (Semana 1)
- 03 (três) horas / 2® Dia (Semana 2) - 03 (três) horas / 35 Dia (Semana 3) - 03 (três) horas / 4®
Dia (Semana 4) - 03 (três) horas / 55 Dia (Semana 5) - 04 (quatro) horas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO

Visão Geral da Licitação Pública:

•  dever geral de licitar, dispensa e

inexigibilidade de licitação;

•  princípios constitucionais específicos;

• modalidades e tipos de licitação:

•  quando utilizar "técnica e preço";

•  quesitos pontuáveis e não pontuáveis

segundo o entendimento do TCU;

•  obrigatoriedade de utilização do tipo

menor preço por item e casos em que se

poderá utilizar o "menor preço por lote";

•  visão sistêmica do processo: método

burocrático e método flexível;

•  principais fases do processo de

contratação;

•  conceito e distinção entre Projeto

Básico, Projeto Executivo e Termo de

Referência;

•  competências para elaborar o Termo de

Referência, o Edital e a Minuta do

Contrato.

Elaborando o Termo de Referência/Projeto

Básico:

•  estrutura básica do Termo de

Referência:

•  requisitos indispensáveis;
•  justificstiua da contratação* «lamontoc

necessários;

t  fixando a modalidade e o tipo de

licitação;

•  itens que admitem aquisição em

conjunto;

•  pesquisa de mercado e estimativa de

preço:

•  fontes e número mínimo de propostas;

•  requisitos da ampla pesquisa;

•  pesquisa permanente de preços;

•  fixação do valor estimado e do preço

máximo;

•  obrigatoriedade de divulgar os valores

estimado e máximo: no edital ou no

processo?

•  especificando materiais:

•  os principais elementos da

especificação;

•  unidade de medidas;

•  formas de apresentação e quantificação;

•  principais defeitos nas especificações;

•  responsabilidade do setor técnico na
formulação das especificações;

•  indicação de marca:

•  situações nas quais o TR poderá indicar

marca específica;

•  especificando serviços:

Tópicos sobre condições de habilitação jurídica
e técnica e critérios de aceitabilidade de

propo9t9(

•  documentos de habilitação:

•  documentos obrigatórios e
dispensáveis;



PMNH

NOME DA EMPRESA: GiSSELE CASTRO - SOCIEDADE INDIViDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 26.410.088/0001-03

ENDEREÇO COMPLETO; Rua Eldorado, 109, Jardim Dei Rey, Catanduva/SP, CEP 15.802-070
TELEFONE: {17) = 907796688

.1^,

em que casos se pode exigir registro em

entidade profissional competente;

qualificação técnico-profissional e

técnico-ope racional;

fixando as parcelas de maior relevância;

relação de equipamentos e instalações

mínimas e equipe técnica: quando e

como

adotar;

critérios de aceitabilidade das

propostas:

casos em que será possível indicar

normas ABNT g/ou INMETRO;

Elementos da minuta do contrato de

competência do elaborador do IR:

•  fixando o regime de execução:

•  empreitada por preço global, por preço

unitário, tarefa e empreitada Integral;

•  especificando as unidades de medição;

•  aspectos da fiscalização do contrato:

•  competências do fiscal, do gestor e do
ordenador de despesa;

•  ferramentas para a eficaz fiscalização do

contrato;

Folha

N.o

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 7.000,00 (Sete mil reais)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (dias)

Local: Catanduva/SP, data 28 de outubro de 2019

Nomie;e assinatura do representante/sócio
^''GISsjELE DE CASTRO SILVA LEAL
/  ■ CPF: 135.937.858-89
V  Cargo/Função

ADVOGADA



P M N H Folha
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GISSELE CASTRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 26.410.088/0001-03

Certidão n° : 190429406/2019

Expedição: 28/11/2019, às 10:45:51

Validade: 25/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que GISSELE CASTRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

2 6.410 .088/0 001-03, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndtatst.jus.br



14/11/2019 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAiXA
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 26.4io.088/oooi-03
Razão SocialiGissELE castro sociedade indi de advocac
Endereço: rua eldorado io9 / jardim del rey / catandüva / sp / 15802-070

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade;14/ll/2019 a 13/12/2019

Certificação Número: 2019111408115074966762

Informação obtida em 14/11/2019 08:11:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https;//consulta-crf.caixa.gov.br/consullacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1



Folha

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Divida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / lE: 26.410.088/0001-03

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento
matriz/filial acima identificado.

Certidão n°

Data e hora da emissão

19110076586-65

14/11/2019 08:10:18

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.bf

Folha 1 de 1



BRASIL Acesso à informação Participe Serviços

Receita Federal
CERTIDÃO

P M N H Folha
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoría*Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNiAO

Nome; GISSELE CASTRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ; 26.410.088/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que;

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do arl. 151 da Lei n" 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e. no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n** 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http;//rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751. de 2/10/2014.
Emitida às 10:41:09 do dia 28/11/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/05/2020.

Código de controle da certidão: 894F.8F3E.A1EF.DC72
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta PréÇfèrèr
imprtmo



FAUVEL E MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ: 09.514.034/0001-79

RUA PADRE TEIXEIRA, 1764

CENTRO - SÀO CARLOS - SP
CP: 13.560,210

(16) 3364-3083

PMNH Folha
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SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa para ministrar curso de capacitação na elaboração de
Termos de Referência e Projetos Básicos para compras e serviços na Administração Pública, com
abrangência de 30 (trinta) participantes.

O curso deverá ser ministrado em local disponibilizado pela Prefeitura Municipal a ser
definido em um dos prédios públicos no município de Novo Horizonte/SP.
Deverá ter carga horária de 16 (dezesseis) horas divididos semanalmente em; Dia (Semana 1)
- 03 (três) horas / 2^ Dia (Semana 2) - 03 (três) horas / 3^ Dia (Semana 3} - 03 (três) horas / 4®
Dia (Semana 4) - 03 (três) horas / 52 Dia (Semana 5) - 04 (quatro) horas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO

Visão Geral da Licitação Pública:

•  dever geral de licitar, dispensa e

inexigíbilidade de licitação;

•  princípios constitucionais específicos;

•  modalidades e tipos de licitação:

•  quando utilizar "técnica e preço";

•  quesitos pontuáveis e não pontuáveis

segundo o entendimento do TCU;

•  obrigatoriedade de utilização do tipo

menor preço por Item e casos em que se

poderá utilizar o "menor preço por lote";
•  visão sistêmica do processo: método

burocrático e método flexível;

•  principais fases do processo de
contratação;

•  conceito e distinção entre Projeto

Básico, Projeto Executivo e Termo de

Referência;

•  competências para elaborar o Termo de

Referência, o Edital e a Minuta do

Contrato.

Elaborando o Termo de Referência/Projeto

Básico:

•  estrutura básica do Termo de

Referência:

•  requisitos indispensáveis;

•  justificativa da contratação: elementos

necessários;

•  fixando a modalidade e o tipo de

licitação;

•  itens que admitem aquisição em

conjunto;

•  pesquisa de mercado e estimativa de

preço:

•  fontes e número mínimo de propostas;

•  requisitos da ampla pesquisa;

•  pesquisa permanente de preços;

•  fixação do valor estimado e do preço

máximo;

•  obrigatoriedade de divulgar os valores

estimado e máximo: no edital ou no

processo?

•  especificando materiais:

•  os principais elementos da
especificação;

•  unidade de medidas;

•  formas de apresentação e quantificação;

•  principais defeitos nas especificações;

•  responsabilidade do setor técnico na

formulação das especificações;

•  indicação de marca:

•  situações nas quais o TR poderá Indicar

marca específica;

•  especificando serviços;

Tópicos sobre condições de habilitação jurídica

e técnica e critérios de aceitabilidade de

proposta:

•  documentos de habilitação:

•  documentos obrigatórios e

dispensáveis;



FAUVEL E MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ: 09.514.034/0001-79

RUA PADRE TEIXEIRA, 1764
CENTRO - SÃO CARLOS - SP

CP: 13.560,210

(16) 3364-3083
em que casos se pode exigir registro em

entidade profissional competente;

qualificação técnico-profissional e

técnico-operacional;

fixando as parcelas de maior relevância;

relação de equipamentos e instalações
minimas e equipe técnica: quando e

como

adotar;

critérios de aceitabilidade das

propostas:

casos em que será possível indicar

normas ABNT e/ou INMETRO;

Elementos da minuta do contrato de

competência do etaborador do TR:

•  fixando o regime de execução:

•  empreitada por preço global, por preço

unitário, tarefa e empreitada integral;

•  especificando as unidades de medição;

•  aspectos da fiscalização do contrato:

•  competências do fiscal, do gestor e do

ordenador de despesa;

•  ferramentas para a eficaz fiscalização do
contrato;

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$; 17.000,00 (Dezessete mil reais).

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (dias)

São Carlos, 22 de Outubro de 2019

FAUVEL MORAES SOCIEDADE ADVOGADOS
CNPJ: 09.514.034/0001-79



ROSSI & BERTO ADVOGADOS

CNPJ: 03.769.931/0001-47

Rua Treze de Maio, 271 - Cjs. 101-105 - Centro - Catanduva, SP

TELEFONE: 17 35319800

PMNH FoJha

No
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SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa para ministrar curso de capacitação na elaboração de

Termos de Referência e Projetos Básicos para compras e serviços na Administração Pública, com

abrangência de 30 (trinta) participantes.

O curso deverá ser ministrado em local disponibilizado pela Prefeitura Municipal a ser
definido em um dos prédios públicos no município de Novo Horizonte/SP.
Deverá ter carga horária de 16 (dezesseis) horas divididos semanalmente em*, is Dia (Semana 1)
- 03 (três) horas / 2S Dia (Semana 2) - 03 (três) horas / 3® Dia (Semana 3) - 03 (três) horas / 49
Dia (Semana 4) - 03 (três) horas / 59 Dia (Semana 5) -04 (quatro) horas.

CONTEÚDO PR0GRAMÁT1C0 MÍNIMO

Visão Geral da Licitação Pública:
•  dever geral de licitar, dispensa e

inexigíbilidade de licitação;

•  princípios constitucionais específicos;

• modalidades e tipos de licitação:

•  quando utilizar "técnica e preço";

•  quesitos pontuávels e não pontuáveis
s^undo o entendimento do TCU;

•  obrigatoriedade de utilização do tipo

menor preço por item e casos em que se

poderá utilizar o "menor preço por lote";

•  visão sistêmica do processo: método

burocrático e método flexível;

•  principais fases do processo de

contratação;

•  conceito e distinção entre Projeto

Básico, Projeto Executivo e Termo de

Referência;

•  competências para elaborar o Termo de
Referência, o Edital e a Minuta do

Contrato.

Elaborando o Termo de Referência/Projeto

Básico:

•  estrutura básica do Termo de

Referência:

•  requisitos Indispensáveis;

•  justificativa da contratação: elementos

necessários;

•  fixando a modaiidade e o tipo de

licitação;

•  Itens que admitem aquisição em
conjunto;

•  pesquisa de mercado e estimativa de
preço:

•  fontes e número mínimo de propostas;

•  requisitos da ampla pesquisa;

•  pesquisa permanente de preços;

•  fixação do valor estimado e do preço
máximo;

•  obrigatoriedade de divulgar os valores
estimado e máximo: no edital ou no

processo?

•  especificando materiais:

•  os principais elementos da
especificação;

•  unidade de medidas;

•  formas de apresentação e quantificação;

•  principais defeitos nas especificações;
•  responsabilidade do setor técnico na

formulação das especificações;

•  indicação de marca:

•  situações nas quais o TR poderá indicar
marca específica;

•  especificando serviços:

Tópicos sobre condições de habilitação jurídica
e técnica e critérios de aceitabilidade de

proposta:

•  documentos de habilitação:

•  documentos obrigatórios e

dispensáveis;

•  em que casos se pode exigir registro em
entidade profissional competente;

•  qualificação técnico-profEsional e
técnico-operacional; 1

•  fixando as parcelas de maiorlrelevâncla;



ROSSI & BERTO ADVOGADOS

CNPJ: 03.769.931/0001-47

Rua Treze de Maio, 271 - Cjs. lOl-lOS - Centro - Catanduva, SP

TELEFONE; 17 35319800

PMNH Folha

No

relação de equipamentos e instalações

mínimas e equipe técnica: quando e

como

adotar;

critérios de aceitabilidade das

propostas:

casos em que será possível Indicar

normas ABNT e/ou INMETRO;

deElementos da minuta do contrato

competência do elaborador do TR:
•  fixando o regime de execução:

•  empreitada por preço global, por preço

unitário, tarefa e empreitada integral;

•  especificando as unidades de medição;

•  aspectos da fiscalização do contrato:

•  competências do fiscal, do gestor e do
ordenador de despesa;

•  ferramentas para a eficaz fiscalização do

contrato;

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$; 14.000,00 (catorze mil reais).

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA; 30 (dias)

Local: Catanduva, data 11 Hp now rnbre^e 2019

íMm^

lexandre Fo

CPF: 121.6

Sóc

ana Berto

.638.44

Â



p M N H Folha

PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

À Diretoria de Despesa e Orçamento

Solicito a reserva dos recursos orçamentários existentes no orçamento geral do
Município, para ocorrerem as despesas com a CONTRATAÇÃO pretendida na
REQUISIÇÃO EM ANEXO, para o fiel cumprimento ao artigo 14 de Lei Federal n° 8666,
de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores, cujo valor estimado é da ordem de;
R$ 7.000,00 conforme informações de requisitante (orçamento anexo).

Divisão de Compras, 03 de Dezembro de 2019

EliaraA. Sigoli Martins
Chefe da Divisão de Compras e Almoxarifado

I



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclydes C.Cas 185

45152139/0001-99 Exercício: 2019

PMNH Folha

—•

N.o,^
(0

em: 05/12/2019 16:34

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA
1593

Ficha N° : 66 Processo :

Unidade : 020300 DEPARTAMENTO MUNiaPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Funcional : 04.122.0003.2008.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA

Cat. Econ. : 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 00100

Saldo Inicial Alteração (+) Alteração (-) Empenhado Saldo Atual

235.000,00 0,00 -111.000,00 100.569,72 23.430,28

Data Histórico

05/12/2019 Reserva p/curso de capacitação

VALOR DA RESERVA 2.600,00

RESERVA JÁ UnilZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

RESERVA REFORÇADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

rt SALDO DA RESERVA 2.600,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 1.830,28

Sônia Aparec^Babone
Dir de Despesa, Or/e Contr. Interna

ORO - 1ÍP207025/0-0



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclydes C.Cas 185

45152139/0001-99 Exercício: 2019

Folha

li

em: 05/12/2019 16:34

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA N® 1594

Ficha NO : 91 Processo N® :

Unidade : 020500 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GESTÃO PUBQCA
Funcional : 04.122.0003.2138.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PÚBLICA

Cat. Econ. : 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Código de Aplicação; 110 000 Fonte Recurso: 00100

Saldo Inicial Alteração (+) Alteração (-) Empenhado Saldo Atual
15.000,00 0,00 -7.500,00 3.075,00 4.425,00

Data Histórico

05/12/2019 Reserva p/curso de capacitação

VALOR DA RESERVA

RESERVA JÁ UnUZADA
RESERVA ANULADA

RESERVA REFORÇADA

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA

Sônia Apareci^ Babone
Dir. de Despes^ Qík- 6 Conlr, Interna

CRC •/18ÍP207025/0-0

4.400,00

0,00

0,00

0,00

4.400,00

25,00



AUTORIZAÇÃO DO PROCESSO DE DÍSPENSA/INEXIGIBIL

PMNH Folha

DADE

N.o

TOSHIO TOYOTA, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, no uso de suas atribuições legais, com
base noArt. 26 da Lei Federal n" 8666/93, e a vista da solicitação e justificativa do Departamento
Municipal de Gestão Pública, através de seu Diretor, Sr Emerson Pontes, com referência ao
processo licitatório abaixo indicado:

***** descrição do processo *****

Processo: 287/19 Tipo: Dispensa
Controle: 91 Data da Abertura:03/12/2019

OBJETO:

Contratação de Curso de Capacitação para os funcionários que participarão das
Comissões Específicas na área de licitações, com conteúdo sobre Licitações (lei 8666/93)
e elaboração de Termos de Referência, conf. justicativa e Termo de Referência do setor
requisitante.

RESOLVE

AUTORIZAR o presente processo de dispensa/inexigibilidade, conforme segue o
"Demonstrativo dos itens adquiridos/contratados", por SETOR ORÇAMENTÁRIO,
empresa:

ITÁRI0ÍJ2AL

DEMONSTRATIVO DOS ITENS ADQUIRIDOS/CONTRATADOS
C6blÕ<F-!D^SeRIÇA0 D0 PRÓDUT0/SERVIÇ0Í^ - ,

c r CÓPIGQ P^OPQNEOTE/ÊOI^^IDP^
■ ■ r

I  028.001,00 PRESfACAO DE SERVIÇOS SERV.
1  GISSELE CASTRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 7.000,00 7.000,00
24257 ADVOCACIA

CNPJ: 26.410.088/0001-03

R ELDORADO, 109 - JARDIM DEL REY, CATANDUVA - SP,
CEP: 15802-070

TELEFONE; (16)3376-1373

Novo Horizonte, 05 de Dezembro de 2019

TOSHIO TOYOTA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZDNTB
P M N H Foiha

CGC/MF N." 45.152.139/0001-99 Emancipado em 2 3/10/1917

PRAÇA DR. EUCLYDES CARDOSO CASTILHO, 185 - CENTRO - NOVO HORlZONTE-í P

FONE / FAX (17) 3543 9019 CEP; 14.960-000 I
N.O

1^

PARA

DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO

DA

DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

REF.

AO

PROCESSO LICITATÓRIO DE DISPENSA N°. 287/2019

Tem esta a finalidade de encaminhar a essa Diretoria de Despesa e Orçamento, os
documentos abaixo relacionados, relativos à licitação acima, para que possa Vossa
Senhoria providenciar os empenhos da despesa.

Divisão de Compras e Almoxarifado, 06 de Dezembro de 2019.

ELIARA A. SIGOLI MARTINS

Chefe da Divisão de Compras e Almoxarifado



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.EuclydesC.Cas 185 45152139/0001-99

NOTA DE EMPENHO N° 16814 FICHA: 66 DATA 06/12/2019 PROCESSO 287

NOTA DE EMPENHO

reouisiçAo N"

1G0Í4
P M H Folfia

M n

licitação dispensa 0091/19 000287/19 DOCUMENTO VENCIMENTO

NOME GISSELE CASTRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ENDEREÇO R ELDORADO CATANDUVA

26.410.088/0001-03 CÓDIGO 24257

Fonte de Recurso

0  Recursos nao Destiirados a Ccntrap<

01 TESOURO

00 Recursos Ordinários

110 GERAL

000 GERAL

DESCRIÇÃO 00 MATERIAL E/OU SERVIÇO

REF CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DAS COMISSÕES
ESPECIFICAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES, COM CONTEÚDO
SOBRE LICITAÇÕES(LEI 8666/93) E ELABORAÇÃO DE TERMOS
DE REFERÊNCIA, CONF JUSTIFICATIVA E TERMO DE
REFERÊNCIA DO SETOR REQUISITANTE. PROC LIC 287/19
DISPENSA 91/19

OR - Ordinário
LÍQUIDO

VALOR TOTAL

Bruto

2.600,00

Desconto

0,00

2.600,00

CÓDIGO

02

02 03 00

3.3,90.39.48

04.122.0003.2008.0000

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PODER EXECUTIVO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA

DOTAÇAO

124,000,00

EMPENHADO ATÍ A DATA

100.569.72

VALOR DESTE EMPENHO

2.600.00 20.830,28

VALOR A SER PAGO R$

dois mil e seiscentos reais

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

SÔNIA APARECIDA BABONE
DIRDESP ORÇAMENTO
CRC nMSP207025rt5-0

Adfieli Pereira Neves
Agente Administrativo

Cp(: 33392734802

TOSHIO TOYOTA
PREFEITO MUNICIPAL

CPF 836 817 288-87

ORDEM DE PAGAMENTO: APARECIDO FORNAZARI
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC. n' 1SP075182rt)-3

DESPESA PAGA EM

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

ISABEL C G BRIGU

Chefe de Divisão de Fmanças

Cpf 076 266 848-33

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclydes C.Cas 185 45152139/0001-99

NOTA DE EMPENHO N» 16815 FICHA: 91 DATA 06/12/2019 PROCESSO 287

NOTA DE EMPENHO

REQUISIÇÃO

Folha

N.o

LICITAÇÃO: DISPENSA 0091/19 000287/19 DOCUMENTO. VENCIMENTO.

NOME

ENDEREÇO

GISSELE CASTRO • SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

R ELDORADO CATANDUVA

26.410.088/0001-03 CÓDIGO 24257

Fonie Oe Recurso

0  Recursos nao Destinados a Contrap«

01 TESOURO

00 Recursos Ordinários

110 GERAL

000 GERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REF CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DAS COMISSÕES
ESPECÍFICAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES. COM CONTEÚDO
SOBRE LICITAÇÕES{LEI 8666/93) E ELABORAÇÃO DE TERMOS
DE REFERÊNCIA, CONF JUSTIFICATIVA E TERMO DE
REFERÊNCIA DO SETOR REQUISITANTE, PROO LIO 287/19
DISPENSA 91/19

VALOR TOTAL

Bruto

4.400,00

Desconto

0,00

OR - Ordinário LIQUIDO 4.400,00

cOdigo CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02 05 00

3.3.90.39.48

04.122.0003.2138.0000

PODER EXECUTIVO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA

SERVIÇO OE SELEÇÃO E TREINAMENTO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO

7.500,00

EMPENHADO ATÉ A DATA

3.075,00

VALOR DESTE EMPENHO

4.400,00

SALDO ATUAL

25.00

VALOR A SER PAGO R$

DESCONTOS

4.-'

quatro mil e quatrocentos reais

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

SÔNIA APARECIDA SABONE
DIR OESP.ORÇAMENTO
CRC n» 1SP207025/0-0

Adneli Pereira Neves

Agente Administrativo

Cpl. 33392734802

TOSHIO TOYOTA

PREFEITO MUNICIPAL
CPF 836817208-87

ORDEM DE PAGAMENTO: APARECIDO FORNAZARl

DIRETOR DE FINANÇAS
CRC n''lSP075182/0-3

DESPESA PAGA EM

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

ISABEL C. G BRIGU

Cliefe de Divisão de Fínar>ças

Cpf 076.268 848-33

RECIBO

RECEBUEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF;



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

CNPJ N.° 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917

DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO NmHonzónte

Follka

Novo Horizonte, 06/12/2019

PROCESSO LICITATORIO N® 287/19

DISPENSA N° 91

OBJETO: Contratação de Curso de Capacitação para os funcionários que participarão das
Comissões Especificas na área de licitações, com conteúdo sobre Licitações (lei 8666/93) e
elaboração de Termos de Referência, conf. justicativa e Termo de Referência do setor
requisitante.

ORDEM DE SERVIÇO

Comunicamos a Vossa Senhoria que resultante da análise das propostas
apresentadas a licitação acima especificada, o Sr. Prefeito Municipal AUTORIZOU, em favor
dessa empresa o objeto da licitação ficando, desde já notificados e autorizados a fornecer,
dentro dos prazos e condições propostos, o objeto da referida licitação conforme Relação em
Anexo.

A Formalização do Contrato esta dispensada com arrimo do artigo 62 da Lei
Federal n° 8.666/93, substituído pela NOTA DE EMPENHO.

Sem mais para o momento, firmamos mui.

Atenciosamente.

ELIARAA. SIGOLI MARTINS
CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

GISSELE CASTRO ■ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
R ELDORADO

CATANDUVA

'  24257 GISSELE CASTRO-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
Item Código ADVOCACIA UnkJade Quantidad Valòr " WlorTotaÈ

CNPJ; 26.410,088/0001-03 e «
R ELDORADO, 109 - JARDIM DEL REY, . ^

^  CATANDUVA- SP, CEP; 15802-070
Telefone: (16) 3376-1373
Descrição do Produto/Serviço

1  028.001.00 PRESTACAO DE SERVIÇOS
1

Total do Proponente

SERV. 7.000,00 7.000,00

7.000,00


