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IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE  

Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09) 

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA – PREFEITO 

 

PODER EXECUTIVO 
 

 

 
Ata de Pregão Presencial  nº 22/2018 

Licitação nº 000043/2018 - Processo Adm. nº. 40/2018. 
  
Às 10:00 do dia 13 de setembro de 2018, na Sala de Licitação do SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E 
ESGOTOS EXTREMOZ, situada na Rua Antônio Cabral de Brito, nº. 208 – Extremoz/RN, CEP n°. 59.575-
000, realizou-se  a analise das propostas apresentadas pelas empresas participantes do Pregão Presencial 
nº 22/2018, na modalidade Registro de Preço para cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada 
na terceirização dos Serviços Diversos do SAAE. Presentes o Pregoeiro, Carlos Henrique do Vale Xavier, 
bem como, a Equipe de Apoio constituída pelos servidores: Luiz Claudio Ferreira Pinto e Cleusa Maria 
Duarte, solicitados pelo Pregoeiro para prestarem apoio técnico e operacional na devida analise do processo 
licitatório, nomeados pela Portaria nº 037/2017. O Pregoeiro iniciou a sessão informando os procedimentos 
da mesma.  
Após analise dos documentos relativos à cadastramento das propostas de preço “fase de recebimento 01, as 
empresas foram inabilitadas pelas seguintes razões: 

Licitante Relatório de Analise 

                              Razão Social / CNPJ / CPF 
 
 
 
 
 
 
 

FORTEX CONSTRUÇÕE E SERVIÇOS LTDA / 
07.864.090/0001-08 

                                      Razoes e Julgamento 
 
 
Salario e Sindicato informado na planilha de 
composição de custo e formação de preço, diferente 
da utilizada pelo órgão, para os profissionais Auxiliar 
de Manutenção Predial e Engenheiro.  Não cumprindo 
no entanto o item 10 do edital conforme segue: 
10 – DO PREÇO: 
Na aceitação dos preços propostos pelo 
PARTICULAR na Licitação deverá ser observado 
que, conjuntamente: 

i. O preço global por Lote – não poderá ser 
superior ao valor global máximo 
estimado pela CONTRATANTE; e, 

ii. O preço unitário por item – não poderá ser 
superior ao valor unitário máximo por 
posto de serviço, conforme indicado 
no subitem 8 deste termo de 
referência. 

Dando continuidade, foi observado também, a falta da 
informação do adicional de insalubridade para o 
profissional Auxiliar de Limpeza não seguindo no 
entanto condições estabelecidas na Convenção 
Coletiva do referido cargo, com isso infringe o item 
que segue: 
8 – DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS: 
As licitantes deverão apresentar Planilhas de 

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
http://www.extremoz.rn.gov.br/
http://www.guiamais.com.br/extremoz-rn/r-antonio-cabral-de-brito


2 
ANO VIII – Nº 1805 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2018 

Rua Pedro Vasconcelos, 502. São Miguel Arcanjo, RN 160. Extremoz-RN. CEP: 59575-000.www.extremoz.rn.gov.br. CNPJ: 08.204.497/0001-71 
e-mail:diariodeextremoz@gmail.com 

 

 
 

Custos e Formação de Preços nos moldes do 
Anexo III, com base nas condições estabelecidas 
na Convenção Coletiva de Trabalho vigente no 
Estado do Rio Grande do Norte à época da 
apresentação da proposta comercial relacionada 
aos profissionais que exercerão suas atividades 
nas dependências do SAAE, devendo ser 
considerado como salário profissional o constante 
da CCT indicadas nos subitens do item 05, sob 
pena de desclassificação da proposta. 
 
 
 
 

Razão Social / CNPJ / CPF 
 
 
 
 
 
 
 
 

HGA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI / 
08.220.864/0001-20 

Razoes e Julgamento 
Salario e Sindicato informado na planilha de 
composição de custo e formação de preço, diferente 
da utilizada pelo órgão, para os profissionais Auxiliar 
de Manutenção Predial e Engenheiro.  Não cumprindo 
no entanto, o item 10 do edital conforme segue: 
10 – DO PREÇO: 
Na aceitação dos preços propostos pelo 
PARTICULAR na Licitação deverá ser observado 
que, conjuntamente: 

i. O preço global por Lote – não poderá ser 
superior ao valor global máximo 
estimado pela CONTRATANTE; e, 

ii. O preço unitário por item – não poderá ser 
superior ao valor unitário máximo por 
posto de serviço, conforme indicado 
no subitem 8 deste termo de 
referência. 

Dando continuidade, foi observado também, a 
informação do Sindicato SINTRACOM/RN para o 
Profissional Encanador, visto que o mesmo não 
informa o Município de Extremoz como área 
abrangente analisasse que com isso infringe o item 
que segue: 
8 – DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS: 
As licitantes deverão apresentar Planilhas de 
Custos e Formação de Preços nos moldes do 
Anexo III, com base nas condições estabelecidas 
na Convenção Coletiva de Trabalho vigente no 
Estado do Rio Grande do Norte à época da 
apresentação da proposta comercial relacionada 
aos profissionais que exercerão suas atividades 
nas dependências do SAAE, devendo ser 
considerado como salário profissional o constante 
da CCT indicadas nos subitens do item 05, sob 
pena de desclassificação da proposta. 

 

Razão Social / CNPJ / CPF 
B2B GESTÃO E SERVIÇOS LTDA / 

22.842.863/0001-49. 

Razoes e Julgamento 
Após Analise, foi Habilitado para dar continuidade 

no certame e passar a fase de lances. 

Razão Social / CNPJ / CPF 
 
 
 
 
 
 

Razoes e Julgamento 
Na elaboração da planilha de composição de custo e 
formação de preço, o licitante faz menção ao pregão 
errado o mesmo menciona o certame: Tomada de 
Preços Nº. 009/2018, não sendo essa a principal 
argumentação da analise mais o mesmo Não cumpre 
no entanto o item 7 do edital conforme segue: 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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ULTRASERV TERCEIRIZAÇÕES EM SERV E MÃO 

DE OBRA ME / 14.826.703/0001-88 

7 - DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
7.9 - A inexequibilidade da proposta comercial do 
PARTICULAR não será apurada com base em 
itens isolados da planilha de custos e formação de 
preços, desde que não representem afronta direta 
a dispositivo legal, devendo ser observados os 
critérios fixados neste termo de referência; 
 7.10 - Erros no preenchimento de planilha de 
custos e formação de preço não constituem, por si 
só, motivo automático para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo 
PARTICULAR, no prazo e condições indicados no 
edital da licitação e/ou fixado pelo Pregoeiro, 
desde que não haja majoração do preço proposto; 
Sindicatos não informados e Salários informados na 
planilha de composição de custo e formação de 
preço, diferente da utilizada pelo órgão, para os 
profissionais: Pedreiro, Eletricistas, Jardineiro, 
Encanador e Encarregado.  Não cumprindo no 
entanto o item 10 do edital conforme segue: 
10 – DO PREÇO: 
Na aceitação dos preços propostos pelo 
PARTICULAR na Licitação deverá ser observado 
que, conjuntamente: 

i. O preço global por Lote – não poderá ser 
superior ao valor global máximo 
estimado pela CONTRATANTE; e, 

ii. O preço unitário por item – não poderá ser 
superior ao valor unitário máximo por 
posto de serviço, conforme indicado 
no subitem 8 deste termo de 
referência. 

Dando continuidade, foi observado também, a falta de 
informação do adicional de insalubridade para 
Profissional ASG, com isso infringe o item que segue: 
8 – DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS: 
As licitantes deverão apresentar Planilhas de 
Custos e Formação de Preços nos moldes do 
Anexo III, com base nas condições estabelecidas 
na Convenção Coletiva de Trabalho vigente no 
Estado do Rio Grande do Norte à época da 
apresentação da proposta comercial relacionada 
aos profissionais que exercerão suas atividades 
nas dependências do SAAE, devendo ser 
considerado como salário profissional o constante 
da CCT indicadas nos subitens do item 05, sob 
pena de desclassificação da proposta. 
Dando continuidade, foi observado também, a não 
informação da alíquota do ISS na formação do BDI. 
Não seguindo então o anexo IV do Edital. 

Razão Social / CNPJ / CPF 
 
 
 
 
 
 
 

MM EMPREENDIMENTOS / 08.872.504/0001-03. 

Razoes e Julgamento 
Na elaboração da planilha de composição de custo e 
formação de preço, o licitante encaminha a referida 
proposta a Comissão de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Extremoz, não sendo essa a principal 
argumentação da analise mais o mesmo Não cumpre 
no entanto, o item 7 do edital conforme segue: 
7 - DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
7.9 - A inexequibilidade da proposta comercial do 
PARTICULAR não será apurada com base em 
itens isolados da planilha de custos e formação de 
preços, desde que não representem afronta direta 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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a dispositivo legal, devendo ser observados os 
critérios fixados neste termo de referência; 
 7.10 - Erros no preenchimento de planilha de 
custos e formação de preço não constituem, por si 
só, motivo automático para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo 
PARTICULAR, no prazo e condições indicados no 
edital da licitação e/ou fixado pelo Pregoeiro, 
desde que não haja majoração do preço proposto; 
Salario e Sindicato informado na planilha de 
composição de custo e formação de preço, diferente 
da utilizada pelo órgão, para os profissionais: 
Pedreiro, Eletricistas, Jardineiro, Encanador e 
Encarregado.  Não cumprindo no entanto o item 10 do 
edital conforme segue: 
10 – DO PREÇO: 
Na aceitação dos preços propostos pelo 
PARTICULAR na Licitação deverá ser observado 
que, conjuntamente: 

i. O preço global por Lote – não poderá ser 
superior ao valor global máximo 
estimado pela CONTRATANTE; e, 

ii. O preço unitário por item – não poderá ser 
superior ao valor unitário máximo por 
posto de serviço, conforme indicado 
no subitem 8 deste termo de 
referência. 

Dando continuidade, foi observado também, a falta de 
informação do adicional de insalubridade para 
Profissional ASG, com isso infringe o item que segue: 
8 – DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS: 
As licitantes deverão apresentar Planilhas de 
Custos e Formação de Preços nos moldes do 
Anexo III, com base nas condições estabelecidas 
na Convenção Coletiva de Trabalho vigente no 
Estado do Rio Grande do Norte à época da 
apresentação da proposta comercial relacionada 
aos profissionais que exercerão suas atividades 
nas dependências do SAAE, devendo ser 
considerado como salário profissional o constante 
da CCT indicadas nos subitens do item 05, sob 
pena de desclassificação da proposta. 
Dando continuidade, foi observado também, a não 
informação da alíquota do ISS na formação do BDI. 
Não seguindo então o anexo IV do Edital. 
 
 
 
 
 

Razão Social / CNPJ / CPF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H.L. DOS SANTOS EIRELI / 01.219.144/0001-04. 

Razoes e Julgamento 
Salários e Sindicatos informados na planilha de 
composição de custo e formação de preço, diferente 
da utilizada pelo órgão, para os profissionais: Copeiro, 
Engenheiro e Encarregado citamos como exemplo o 
salario base do engenheiro no valor de R$ 993,83 
valor inexequível, não sendo essa a principal 
argumentação da analise mais o mesmo Não cumpre 
no entanto, o item 7 e o item 10 do edital conforme 
segue: 
7 - DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
7.9 - A inexequibilidade da proposta comercial do 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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PARTICULAR não será apurada com base em 
itens isolados da planilha de custos e formação de 
preços, desde que não representem afronta direta 
a dispositivo legal, devendo ser observados os 
critérios fixados neste termo de referência; 
 7.10 - Erros no preenchimento de planilha de 
custos e formação de preço não constituem, por si 
só, motivo automático para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo 
PARTICULAR, no prazo e condições indicados no 
edital da licitação e/ou fixado pelo Pregoeiro, 
desde que não haja majoração do preço proposto; 
e 
10 – DO PREÇO: 
Na aceitação dos preços propostos pelo 
PARTICULAR na Licitação deverá ser observado 
que, conjuntamente: 

i. O preço global por Lote – não poderá ser 
superior ao valor global máximo 
estimado pela CONTRATANTE; e, 

ii. O preço unitário por item – não poderá ser 
superior ao valor unitário máximo por 
posto de serviço, conforme indicado 
no subitem 8 deste termo de 
referência. 

 
Dando continuidade, foi observado também, a falta de 
informação do adicional de insalubridade para 
Profissional ASG, com isso infringe o item que segue: 
8 – DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS: 
As licitantes deverão apresentar Planilhas de 
Custos e Formação de Preços nos moldes do 
Anexo III, com base nas condições estabelecidas 
na Convenção Coletiva de Trabalho vigente no 
Estado do Rio Grande do Norte à época da 
apresentação da proposta comercial relacionada 
aos profissionais que exercerão suas atividades 
nas dependências do SAAE, devendo ser 
considerado como salário profissional o constante 
da CCT indicadas nos subitens do item 05, sob 
pena de desclassificação da proposta. 

Razão Social / CNPJ / CPF 
 
 
 
 
 
 

JAGUARI EMPREENDIMENTOS EIRELI LTDA-ME / 
35.519.164/0001-04 

Razoes e Julgamento 
Valor Total orçado acima dos 10% do valor da menor 
proposta visto isso o sistema utilizado pela comissão 
de licitação Topdown, automaticamente exclui a 
licitante da fase de lance, com tudo ainda os salários 
informados na planilha de composição de custo e 
formação de preço, diferente da utilizada pelo órgão, 
para os profissionais: Pedreiro, Auxiliar de 
Manutenção Predial, Engenheiro e Encanador.  Não 
cumprindo no entanto, o item 10 do edital conforme 
segue: 
10 – DO PREÇO: 
Na aceitação dos preços propostos pelo 
PARTICULAR na Licitação deverá ser observado 
que, conjuntamente: 

iii. O preço global por Lote – não poderá ser 
superior ao valor global máximo 
estimado pela CONTRATANTE; e, 

iv. O preço unitário por item – não poderá ser 
superior ao valor unitário máximo por 
posto de serviço, conforme indicado 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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no subitem 8 deste termo de 
referência. 

Dando continuidade, foi observado também, a falta de 
informação do adicional de insalubridade para 
Profissional ASG, com isso infringe o item que segue: 
8 – DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS: 
As licitantes deverão apresentar Planilhas de 
Custos e Formação de Preços nos moldes do 
Anexo III, com base nas condições estabelecidas 
na Convenção Coletiva de Trabalho vigente no 
Estado do Rio Grande do Norte à época da 
apresentação da proposta comercial relacionada 
aos profissionais que exercerão suas atividades 
nas dependências do SAAE, devendo ser 
considerado como salário profissional o constante 
da CCT indicadas nos subitens do item 05, sob 
pena de desclassificação da proposta. 

 
DA CONCLUSÃO  
 

Pelas razões acima expostas, o pregoeiro e a equipe de apoio, baseando-se pelos princípios que 
norteiam o art. 3º da Lei nº 8.666/93. 

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a 
observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos. 
 

Visto que a única empresa julgada por esta comissão “apta” a dar continuidade à fase de lance no 
certame foi a empresa, B2B GESTÃO E SERVIÇOS LTDA / 22.842.863/0001-49, e que a mesma ficou com a 
proposta de preço acima apenas da empresa, H.L. DOS SANTOS EIRELI / 01.219.144/0001-04, mais a 
mesma encontrasse com a proposta desclassificada, sendo assim a segunda mais baixa com um percentual 
de 9% que em valores reais de R$ 83.890,80 conforme relatório acima, nosso julgamento é de remarcar a 
data de 20/09/2018, para dar continuidade ao Pregão Presencial 022/2018, cujo objeto é a Contratação de 
Empresa Especializada na terceirização dos Serviços Diversos do SAAE. 
  Outrossim, ressaltamos que o escopo da Administração é, dentre outros, zelar pelo principio da 
igualdade entre os licitantes, sem abuso das exigências que venham a colocar em risco a participação 
isonômica, nem tampouco afrontar os princípios norteadores do referido certame, decidiu publicar o resultado 
na imprensa oficial.  

DO ENCERRAMENTO  
O Pregoeiro, após encerramento desta fase, concede aos licitantes no dia da reabertura da sessão vistas ao 
processo e a todos os documentos. Franqueada a palavra, para observações, questionamentos e/ou 
interposição de recursos no momento oportuno, caso alguém assim desejasse. Com tudo o Pregoeiro 
informa a todos que este é o julgamento. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 17:24 h 
do dia 13/09/2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio.  
  

  Carlos Henrique do Vale Xavier 
Pregoeiro 

 
 

Cleusa Maria Duarte                                                                 Luiz Claudio Ferreira Pinto  
                    Equipe de Apoio                                                                              Equipe de Apoio                     
  
 
 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0029/2018. 

 
PROCESSO Nº 029/2018 
 
PREGÃO SRP Nº 017/2018  
 
Órgão Responsável pelo registro: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS EXTREMOZ SAAE.  
Rua Antônio Cabral de Brito, nº. 208 – Extremoz/RN, CEP n°. 59.575-000, CNPJ: 08.451.643/0001-63. 
Autarquia Municipal em Extremoz. 
 
Detentores do registro: 0029/2018  
 

Vencedor(es): HONDA CIRNE COMERCIO DE MOTOS LTDA. 

CNPJ: 05.456.283/0001-
02  

Telefone:  Email:  

Endereço: AV Bernanrdo Vieira, 1958 , Dix Sept Rosado, Natal/RN, CEP: 59054-000  

Representante: - RG: 441087  

Item Quantidade Unidade Descrição Marca Preço (R$) 

00001  5,00  Unid  

Motocicletas tipo Off-Road com duas rodas, 
cilindragem cúbica igual ou superior a 150cc, 
arrefecido a ar; potência 12cv; transmissão de 5 
(cinco) velocidades; com partida elétrica e 
injeção eletrônica; Distância Mínima do solo 
superior a 235 mm; capacidade mínima do 
tanque de 12 (doze) litros; movido a gasolina e 
álcool (flex); capacidade para condutor e 
passageiro, freios a Tambor; equipamento de 
segurança tipo antena; equipado com os 
demais itens da legislação de trânsito brasileira; 
com Modelo/Fabricação 2018/2018. CORES 
VARIADAS – EMPLACADA.  

Honda 12.123,04  

00002  5,00  Unid  
Antena anti-pipa retrátil, abraçadeira em 
alumínio, haste em inox, universal, com 06 
estágios ou 70cm.  

Honda 58,00  

00003  5,00  Unid  
Bauleto para moto, em plástico polipropileno, 
com capacidade de 45 litros, fechadura 
completa, lente com refletor de segurança.  

Honda 278,00  

00004  5,00  Unid  
Mata Cachorro (protetor francês), barra dupla, 
em aço de alta qualidade, acabamento cromado 
ou preto.  

Honda 130,00  

00005  10,00  Unid  
Capacete, cor azul ou branco, fechado, plástico 
injetado, tamanho 58 a 60, tipo automático, com 
todos os itens de segurança.  

Honda 110,00  

 
Valor Total: R$ 64.045,20 (sessenta e quatro mil e quarenta e cinco reais). 
 
Objeto: Aquisição de Motocicletas e Acessórios. 
 
Forma de Execução: parcelada, conforme solicitações, via OC (Ordem de Compra),  
 
Prazo de Fornecimento: 30 dias após o recebimento  
Pagamento: De acordo com cada prestação de serviço, até 30 (trinta) dias após entrega definitiva do serviço 
e emissão de Nota Fiscal. 

Extremoz/RN, 21 de agosto de 2018.  
Pregoeiro 
Equipe de Apoio 
Representante Legal da Licitante. 

 

 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
http://www.guiamais.com.br/extremoz-rn/r-antonio-cabral-de-brito
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DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
PODER LEGISLATIVO 

 

MESA DIRETORA 
Presidente: Fábio Vicente da Silva 

Vice-Presidente: Josias de Oliveira Farias 
1º Secretário: Cleyton Saint Clair da Silva 
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NORMAS TÉCNICAS 
(Decreto nº 220/2014, de 18 de junho de 2014, publicado em 18 de junho de 2014) 

A gestão do Diário Oficial é de responsabilidade da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, que, para isso, contará com uma comissão encarregada 
de sua elaboração dentro dos princípios e normas técnicas estabelecidas, em especial neste Decreto;  
 
• Fica estabelecido que a responsabilidade dos conteúdos das matérias enviadas são de responsabilidade do órgão emissor, competindo à Comissão Gestora do 
DOM, reproduzir fidedignamente as matérias enviadas pelos diversos órgãos da administração Municipal;  
 
• Em caso de a matéria ser rejeitada para publicação, deverá a Comissão Gestora do Diário Oficial do Município, informar ao órgão emissor o respectivo motivo, no 
prazo Máximo de 48 horas; 
  
• No que concerne a prazo hábil de recebimento para efeito de publicação, as matérias de conteúdo administrativo em geral deverão chegar à Comissão Gestora do 
Diário Oficial, impreterivelmente até às 15 horas da data da publicação; 
  
• O prazo previsto no caput deste Artigo poderá ser dilatado por exclusiva decisão do Chefe do Executivo Municipal, em caso de necessidade inadiável da publicação 
de documento oficial, cujo retardo possa acarretar dano ou prejuízo à Administração Pública ou à sociedade;  
 
• Em caso de inobservância ao prazo estabelecido no caput deste Artigo, à exceção do previsto no parágrafo anterior, a matéria será encaminhada à análise no dia 
seguinte, providenciando-se publicação na edição subsequente;  
 
• As republicações e Retificação ocorrerão somente quando o equívoco comprometer a essência do ato publicado;  
 
• A reclamação quanto à publicação de matéria deverá ser dirigida, por escrito, à Comissão Gestora do Diário Oficial do Município até 24 (vinte e quatro) horas 
contadas a partir da data de publicação, observando-se o horário de entrega; por motivo de segurança, não serão aceitos pedidos de sustação de matéria através de 
telefone, os quais deverão ser encaminhados por meio de ofício, fax ou e-mail (de forma digitalizada) à comissão Gestora do Diário Oficial do Município, respeitados 
os limites de horário.  
 
• As matérias enviadas para publicação no Diário Oficial do Município devem ser encaminhadas através mídia eletrônica contendo o arquivo do documento a ser 
publicado, exclusivamente em editor de texto que gere arquivos no padrão word e/ou por e-mail: diariodeextremoz@gmail.com. Lembrando que o original deverá ser 
encaminhado também para a sede do Diário Oficial; 
  
• No que concerne ao Padrão, a matéria enviada deve observar os seguintes aspectos: 
I - em CD ou DVD gravado apenas com a matéria a ser publicada, identificando-se o nome do órgão, setor responsável pelo envio e telefone para contato;  
II - por e-mail, identificando o nome do órgão, setor, responsável pelo envio e telefone para contato;  
III - as matérias enviadas por e-mail, CD e DVD deverão, obrigatoriamente, ser encaminhadas juntamente com o impresso, através de oficio assinado pelo Titular do 
órgão emissor ou por seu substituto legal;  
 
• Os órgãos Municipais deverão enviar ao Diário Oficial do Município, através de oficio: nome e telefone para contato e setores dos responsáveis pelo envio das 
matérias;  
 
• As páginas deverão ser numeradas, quando o texto contiver mais de uma página;  
 
• Não serão aceitas ou deixarão de ser publicadas matérias enviadas com formatação em caixa de texto ou de forma que não este ja no padrão acima, ou caso o CD, 
ou outra mídia, contenha avaria ou defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda se o e-mail enviado não contiver o correspondente anexo;  
 
• Os arquivos recebidos pela Comissão, após publicação da matéria, terão o seguinte destino:  
I – Os originais impressos permanecerão por 60 (sessenta) dias na Comissão Gestora do DOM, após esse período serão enviados para reciclagem;  
lI – Os cds e dvd´s ficarão disponíveis na Comissão até uma semana após a publicação da matéria, devendo o órgão emissor ser pelo seu recolhimento.  
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