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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 1ª REGIÃO FISCAL
ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA
PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 5/2016 UASG 170020
Número do Contrato: 2/2012. Processo: 10111721727201272. INEXIGIBILIDADE N o- 2/2012. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -.CNPJ Contratado: 15559082000186. Contratado : INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO -AEROPORTO DE BRASILIA S/A. Objeto: Prorrogação do contrato de prestação de serviços de armazenagem e capatazia entre esta unidade e a empresa Inframérica
Concessionáriado Aeroporto de Brasília S.A. Fundamento Legal: Lei 8666/93, artigo 57, II. Vigência:
01/12/2016 a 30/11/2017. Valor Total: R$615,00. Fonte: 132251030 - 2016NE800149. Data de Assinatura: 17/11/2016.
(SICON - 25/11/2016) 170010-00001-2016NE000001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 2ª REGIÃO FISCAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 4/2016 - UASG 170217
Processo: 10280722888201665. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de água mineral,
potável, não gasosa, oriunda de fonte natural e envasada em garrafões retornáveis com capacidade de 20
(vinte) litros cada, lacrados, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção
Mineral - DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária.. Total de Itens Licitados: 2. oEdital:
28/11/2016 das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 15h00. Endereço: Tv Travessa Rui Barbosa N - 1039,
Reduto - Belém/PA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/170217-5-00004-2016. Entrega das
Propostas: a partir de 28/11/2016 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
09/12/2016 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
FLAVIA BRITO CAMARA YAMADA
Pregoeira
(SIASGnet - 25/11/2016) 170010-00001-2016NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MANAUS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO N o- 8/2016
Resultado da Licitação, Processo nr. 10283.726712/2016-52, Pregão nr. 08/2016, Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de Carregador, para as Unidades da Receita Federal na 2ª Região Fiscal, teve como vencedor do LOTE 01,
LOTE 02, ITEM 05 E ITEM 08 a empresa L.E.L SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, CNPJ:
15.251.821/0001-78 COM VALOR GLOBAL DE R$ 332.016,96.
GLEIME ESPINDOLA MENDES
Pregoeira
(SIDEC - 25/11/2016) 170010-00001-2016NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PORTO VELHO
EXTRATO DE CONTRATO N o- 12/2016 UASG 170201
Processo: 10240721402201648. PREGÃO SISPP N o- 2/2016. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA
-.CNPJ Contratado: 11886369000160. Contratado : HENN INSTALACOES ELETRICAS LTDA --EPP.
Objeto: Prestacao de servicos especializados de execucao de projeto de combate a incendio no predio da
Delegacia da Receita Federal em Porto Velho. Fundamento Legal: lei 8666 e alteracoes . Vigência:
18/11/2016 a 26/02/2017. Valor Total: R$83.650,00. Fonte: 139171371 - 2016NE800150. Data de
Assinatura: 18/11/2016.
(SICON - 25/11/2016) 170010-00001-2016NE000001
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 3/2016 UASG 170201
Número do Contrato: 1/2015. Processo: 10240721058201514. PREGÃO SISPP N o- 1/2015. Contratante:
MINISTERIO DA FAZENDA -.CNPJ Contratado: 40450348000103. Contratado : ENAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA- EPP. Objeto: Alteracao dos paragrafos primeiro (da vigencia) e segundo
(da execeucao) da clausula quinta (dos prazos)que passarao a ter a seguinte redacao: Prazo de vigencia
para 273 dias e tera como termo inicial a data da assinatura do contrato e termo final em 06/09/2016,
sem implicar nenhum onus para contratante. O prazo de execucao tera como termo inicial a data de
assinatura do contrato e termo final em 10/08/2016. Fundamento Legal: Artigo 57 da Lei 8.666/93 .
Vigência: 30/05/2016 a 06/09/2016. Data de Assinatura: 30/05/2016.
(SICON - 25/11/2016) 170010-00001-2016NE000001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 3ª REGIÃO FISCAL
ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO PORTO DE SÃO LUÍS
EDITAL N o- 2, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO DE PERITOS
O INSPETOR-CHEFE DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO PORTO
DE SÃO LUÍS, no uso das atribuições a que se refere o art. 314, inciso II, da Portaria MF nº 203/2012,
que aprovou o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), bem como da
competência que lhe foi outorgada pelo art. 2º da Instrução Normativa RFB n.º 1.020/2010, modificada
pela Instrução Normativa RFB n.º 1.096/2010, torna público, para conhecimento dos interessados, que,
através da Portaria nº 12, de 10 de novembro de 2016, publicada no Boletim de Serviço Interno da RFB
nº 182, de 14 de novembro de 2016, retificada no Boletim de Serviço Interno da RFB nº 185, de 18 de
novembro de 2016, determinou a abertura de processo seletivo público para credenciamento de peritos
autônomos, a título precário e sem vínculo empregatício com a RFB, para prestação de assistência
técnica a esta Alfândega da Receita Federal do Brasil, quando necessária e solicitada pela fiscalização
aduaneira no curso de procedimento fiscal, para fins de: identificação de mercadorias diversas; quantificação/mensuração de mercadorias a granel, importadas ou a exportar, transportadas ou a transportar,
embarcadas, armazenadas ou a armazenar; emissão de laudos técnicos sobre o estado e o valor residual
de bens.
1. DAS ATRIBUIÇÕES
Os peritos credenciados na forma deste Edital e de seus Anexos, respeitadas as áreas de
especialização de que trata o item 2 executarão as seguintes tarefas:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032016112800087
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1.1 Elaboração de laudos de análise e identificação de produtos químicos, derivados de petróleo
e álcool, minerais (manganês, ferro, aço, cobre, níquel, ouro, alumínio, ligas metálicas e outros), cereais
e demais afins ou correlatos;
1.2 Elaboração de laudos de análise e identificação de máquinas em geral, equipamentos
mecânicos e eletromecânicos, veículos automotores, sistemas de produção, transmissão e de utilização de
calor, sistemas de refrigeração e de ar-condicionado, e demais afins ou correlatos;
1.3 Elaboração de laudos de análise e identificação de produtos e materiais elétricos e eletrônicos, equipamentos eletrônicos em geral, sistemas de comunicação e telecomunicações, sistemas de
medição e controle elétrico e eletrônico, digitais ou analógicos, para processos industriais, comerciais e
outras aplicações genéricas;
1.4 Elaboração de laudos de quantificação/mensuração de mercadorias transportadas a granel
(granéis sólidos, líquidos e gasosos) contidas em embarcações, veículos, tanques, silos, pipas e em outros
recipientes;
1.5 Elaboração de laudos de comprovação de utilização de materiais e componentes em produtos importados ou a exportar;
1.6 Elaboração de laudos técnicos sobre o estado e o valor residual de bens;
1.7 Elaboração de laudos ou pareceres especiais em processos fiscais e em outros casos.
2. DO QUANTITATIVO DE VAGAS E DA FORMAÇÃO CORRELATA:
O número de vagas distribuídas por área de especialização e de acordo com as tarefas a executar
é o fixado no quadro a seguir:
Área de Especialização
Eletrônica
Mecânica
Química

Formação Profissional
Engenharia Eletrônica, com, no mínimo, 2 anos de experiência profissional
Engenharia Mecânica, com, no mínimo, 2 anos de experiência profissional
Engenharia Química ou Bacharelado em Química, com, no mínimo, 2 anos de
experiência profissional
Quantificação e mensuração de gra- Profissionais, com, no mínimo, 2 anos de experiência profissional em arqueação de
néis sólidos, líquidos ou gasosos
navios, em conformidade com o Acórdão nº 5092/2014 - TCU - 1ª Câmara
TOTAL

Vagas
02 (duas)
02 (duas)
02 (duas)
08 (oito)
14 (catorze)

3. DA INSCRIÇÃO
A inscrição será requerida pessoalmente em formulário próprio, disponível no prédio-sede desta
Alfândega, localizado na Avenida dos Portugueses, S/N, Porto do Itaqui, São Luís-MA, CEP 65.08558.
3.1. Os interessados somente poderão pleitear a habilitação e o credenciamento como Profissionais Autônomos.
3.2. Os interessados poderão concorrer a somente uma das áreas de especialização descritas no
item 2 do presente Edital, com escolha própria e a seu critério e juízo, respeitadas as respectivas
experiências e formações profissionais.
3.2.1. Qualquer tentativa dos interessados em concorrer para mais de uma área de atuação,
importará, por conseguinte, na nulidade do pedido e na consequente INABILITAÇÃO do interessado.
3.3. No ato de inscrição os candidatos deverão, pessoalmente ou por procuração, nos termos do
item 3.9 abaixo, apresentar os seguintes documentos:
3.3.1 Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
3.3.2 Comprovante de vinculação ao órgão regulador do respectivo exercício profissional:
Ao CREA no caso de candidato à área de especialização em eletrônica, ou mecânica;
Ao CREA ou ao CRQ, para engenheiro químico, e ao CRQ, para bacharel em química, no caso
de candidato à área de especialização em química.
3.3.3 Comprovante de regularidade de situação relativa ao pagamento das contribuições exigidas para o exercício profissional:
Para o CREA no caso de candidato à área de especialização em eletrônica ou mecânica;
Para o CREA ou ao CRQ, para engenheiro químico, e ao o CRQ, para bacharel em química, no
caso de candidato à área de especialização em química;
3.3.4 Cédula de identidade;
3.3.5 Curriculum Vitae instruído com os seguintes documentos:
a) Atestado do órgão regulador do exercício profissional, comprobatório da habilitação ao
exercício da profissão e da especialização na área pretendida;
Do CREA, no caso de candidato à área de especialização em eletrônica ou mecânica;
Do CREA ou do CFQ, para engenheiro químico, ou do CRQ, para bacharel em química, no
caso de candidato à área de especialização em química;
b) Certificados dos cursos de especialização pertinentes à área técnica pretendida com carga
horária superior a 60 (sessenta) horas/aula;
c) Comprovantes de experiência profissional na área técnica pretendida, com ou sem vínculo
empregatício;
d) Comprovantes de tempo de serviço na área específica como perito credenciado pela RFB, se
for o caso;
3.3.6 Declaração (formulário disponível no prédio-sede desta Alfândega) de que não mantém
nem manterá, enquanto credenciado pela RFB, vínculo:
a) Societário ou empregatício com empresa importadora ou exportadora de qualquer natureza,
com comissária de despacho aduaneiro, despachante aduaneiro, empresa vistoriadora ou supervisora de
cargas, transportador ou depositário de mercadoria sujeita a controle aduaneiro;
b) Empregatício com entidade representativa de classe empresarial.
3.3.7 Pedido de inscrição (formulário disponível no prédio-sede desta Alfândega);
3.3.8 2 fotos 3x4.
3.4. Os documentos de inscrição deverão ser todos numerados sequencialmente no canto
superior direito e rubricados pelo candidato e deverão estar acondicionados em pasta de papelão com
elástico, etiquetada, contendo, pelo menos, as seguintes informações: nome, CPF, telefone e área de
especialização pela qual está optando.
3.4.1A primeira folha da documentação receberá o número 1 e deverá conter um índice, listando
todos os documentos e sua respectiva numeração na sequência de folhas entregues.
3.4.2 O verso da folha que não tenha sido utilizado deverá ser anulado com uma linha diagonal
intercalada pela expressão "em branco".
3.5. Os instrumentos declaratórios serão de exclusiva responsabilidade dos interessados, não
lhes assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
3.6. Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos, ou retificações aos documentos de
habilitação após sua apresentação.
3.7. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação dos documentos de
habilitação, implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital, sem prejuízo da estrita
observância das normas na Lei nº 9.784/99.
3.8. Não serão aceitas inscrições efetuadas por fax ou por via postal ou por correio eletrônico.
3.9. Será permitida a inscrição por procuração pública ou particular, com firma reconhecida,
mediante entrega do respectivo mandato, acompanhado de cópia autenticada do documento de identidade
do inscrito e apresentação da identidade do procurador.
3.10. A documentação exigida para inscrição deverá ser apresentada junto com uma via do
formulário de inscrição.
3.11. Os documentos encaminhados ao Protocolo Geral desta Alfândega, de forma diferente das
previstas neste Edital, serão desconsiderados.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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3.12. Os documentos entregues serão devolvidos somente aos candidatos não classificados e
após a publicação do resultado final do certame.
3.13. Aos atendentes do Protocolo Geral desta Alfândega caberá, apenas, receber a documentação do interessado, não lhes cabendo o preenchimento de formulário, a reprodução de fotocópias
ou a digitação de quaisquer documentos, atos estes de responsabilidade integral do interessado.
3.14. Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no requerimento de inscrição, ou em
quaisquer outros documentos apresentados pelo interessado, determinará o cancelamento da inscrição e
a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.
3.15. São considerados documentos de identidade civil as carteiras e/ou Cédulas de Identidade
expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério
das Relações Exteriores, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), bem como a Carteira
Nacional de Habilitação com foto, nos termos do art. 59 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
e as de identidade profissional aquelas fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que, por lei
federal, valem como documento de identidade.
3.16. Somente serão considerados habilitados, para fins de seleção, os peritos que satisfizerem
as exigências constantes dos itens anteriores.
3.17. É vedada a participação de perito que houver sido punido, nos últimos 2 (dois) anos, com
o cancelamento de seu credenciamento junto à RFB para prestação de serviços de perícia, nos termos do
§ 6º do art. 76 da Lei no 10.833, de 2003.
4. DO PERÍODO E DO LOCAL DE INSCRIÇÃO
As inscrições devem ser efetuadas no prédio sede desta Alfândega, localizado no Porto do
Itaqui, no período compreendido entre 12/12/2016 e 23/12/2016, das 8:30 às 11:00 e das 14:00 às 16:00
horas, em dias úteis.
5. DOS CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS
5.1. No processo seletivo serão observados os seguintes critérios classificatórios de pontuação:
I - tempo de atuação como perito credenciado por esta Alfândega, na área específica: 1 (um)
ponto a cada 2 (dois) anos, limitado a 5 (cinco) pontos;
II - tempo de experiência como empregado ou autônomo, na área específica: 1 (um) ponto a
cada 2 (dois) anos, limitado a 4 (quatro) pontos; e
III - participação em cursos diretamente relacionados com a área de atuação:
a) curso de pós-graduação:
. lato sensu (conforme Resolução CNE/CES 1/2007 do MEC), na área específica: 1 (um) ponto
por curso, limitado a 4 (quatro) pontos;
. stricto sensu (conforme Resolução CNE/CES 1/2007 do MEC), na área específica: 2 (dois)
pontos por curso, limitado a 4 (quatro) pontos; e
b) curso de especialização na área específica com carga horária superior a 60 (sessenta)
horas/aula: 1 (um) ponto por curso, limitado a 2 (dois) pontos, ministrado por instituição de ensino
superior, pública ou privada, de tal forma que a autorização e o reconhecimento do curso de especialização, bem como o credenciamento da instituição de educação superior tenham sido realizados
conforme o disposto na Lei nº 9.394/1996 (e posteriores alterações), que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, e no Decreto nº 5.773/2006, que dispõe sobre o exercício das funções de
regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação
e sequenciais no sistema federal de ensino.
5.1.1 No caso de o candidato ter, em um mesmo período, atividades como autônomo e
empregado, esse período será considerado, para efeito de pontuação, apenas uma vez, sendo vedada a
soma dos mesmos.
5.2. Observado o número de vagas, serão selecionados os candidatos que obtiverem a maior
pontuação, apurada na forma dos incisos I a III.
5.3. Como critério de desempate, serão selecionados os candidatos que obtiverem maior pontuação atribuída no inciso I, no inciso II e no inciso III, nessa ordem.
5.4. Persistindo o empate, será selecionado o candidato com maior idade.
5.5. No caso de desistência ou cancelamento de profissional credenciado por este processo
seletivo, o chefe desta Alfândega poderá, observada a ordem de classificação, convocar candidato da
lista de excedentes habilitados.
5.6. A comprovação do tempo de atuação como perito credenciado pela RFB será efetuada
mediante apresentação do(s) ato(s) administrativo(s) de credenciamento e de declaração do titular da
unidade da RFB da efetiva atuação como perito credenciado por aquela unidade durante os períodos
declarados (formulário disponível no prédio-sede desta Alfândega).
5.6.1. Alternativamente, a declaração do titular da unidade da RFB da efetiva atuação como
perito credenciado por aquela unidade durante os períodos declarados poderá ser substituída pela
apresentação das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certidão de Acervo Técnico constando as ART's (incluindo data inicial, final e descrição da atividade), emitidas pelo órgão regulador do
exercício profissional (CREA ou CRQ, de acordo com a formação profissional e área de especialização).
5.7. A comprovação do tempo de atuação como perito autônomo não credenciado pela RFB será
efetuada mediante a apresentação dos contratos de prestação de serviços, emitidos pelo tomador dos
serviços, acompanhados dos correspondentes laudos periciais e recibos dos serviços prestados durante a
vigência dos contratos.
5.7.1 Alternativamente, a comprovação do tempo de experiência como autônomo não credenciado pela RFB poderá ser efetuada mediante apresentação das Anotações de Responsabilidade
Técnica (ART) ou Certidão de Acervo Técnico constando as ART's (incluindo data inicial, final e
descrição da atividade), emitidas pelo órgão regulador do exercício profissional (CREA ou CRQ, de
acordo com a formação profissional e área de especialização).
5.8. Para efeito do tempo de experiência como empregado, será computado o tempo em carteira
de trabalho comprovado como em cargo/função de acordo com as formações e experiências profissionais
exigidas na tabela do item 2.
6. DA REMUNERAÇÃO
A remuneração pela prestação dos serviços de perícia será efetuada conforme o previsto nos
arts. 33 a 37 e nas Tabelas do Anexo Único da Instrução Normativa RFB nº 1.020, de 31 de março de
2010, observando-se o disposto no item 6.1, abaixo.
6.1. O pagamento pelos serviços prestados será efetuado mediante Recibo de Pagamento a
Autônomo (RPA), com o regular cumprimento das obrigações tributárias eventualmente devidas, emitido
pelo menos em 2 (duas) vias, uma das quais deverá ser anexada ao respectivo processo ou declaração
aduaneira, sem prejuízo do seu regular prosseguimento.
7. RESULTADO
7.1. Do resultado preliminar
A divulgação do resultado preliminar, com a relação dos candidatos habilitados e não habilitados e com a pontuação obtida por candidato habilitado, dar-se-á até o dia 31/01/2017, por meio de
relação a ser afixada em quadro de avisos localizados no prédio-sede desta Alfândega.
7.1.1 Os candidatos que, por ocasião da inscrição, tiverem apresentado documentação incompleta ou não tiverem atendido integralmente as demais exigências deste Edital serão desclassificados.
7.2. Do recurso
Os candidatos poderão interpor recurso ao Inspetor-Chefe da Alfândega do Porto de São Luís,
nos dias 01, 02 e 03 de janeiro de 2017, no mesmo local e hora a que se refere o item 3 desse
edital.
7.2.1 No recurso ao chefe da unidade, o candidato deve informar o nome completo, apresentando suas razões, vedada, nesta fase a anexação de quaisquer documentos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032016112800088
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7.3. Do resultado final
O resultado final, após análises dos recursos, dar-se-á até o dia 21/02/2017 e será afixado no
quadro de avisos localizado no prédio-sede desta Alfândega. Deste resultado final não caberá recurso.
8. DAS PENALIDADES
Os peritos credenciados sujeitam-se às sanções de advertência, suspensão e cancelamento do
credenciamento, previstas nos incisos I a III do art. 76 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
9. DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. O credenciamento será outorgado pelo Inspetor-Chefe da Alfândega do Porto de São Luís,
mediante Portaria publicada no DOU e divulgada no âmbito desta Alfândega, indicando o nome do
perito, área de atuação, prazo de validade e unidade local da RFB para a qual estão credenciados.
9.2. O credenciamento dos peritos selecionados neste processo seletivo será para o período de
01/03/2017 a 28/02/2019, prorrogável uma única vez, por igual período, a critério do chefe da Unidade
local, conforme dispõe o art. 13 da IN RFB nº 1.020/2010.
9.3. As vagas por área de especialização não se comunicam entre si, portanto não haverá
remanejamento.
9.4. A inscrição no presente certame implica a aceitação da remuneração contida nas tabelas de
que trata o item 6.
9.5. O processo seletivo será conduzido pelos membros da Comissão de que trata a Portaria nº
12, de 10 de novembro de 2016, desta Alfândega, publicada no Boletim de Serviço Interno da RFB nº
182, de 14 de novembro de 2016, retificada no Boletim de Serviço Interno da RFB nº 185, de 18 de
novembro de 2016.
9.6. O formulário de inscrição e demais anexos estarão disponíveis no prédio-sede desta
Alfândega, localizado no Porto do Itaqui.
9.7. Eventuais dúvidas relativas ao presente Edital deverão ser encaminhadas à Comissão, por
escrito, por meio do protocolo geral desta Alfândega no período de 28 a 29 de novembro de 2016. Os
questionamentos feitos, bem como as respectivas respostas, serão afixadas até o dia 30 de novembro de
2016 no quadro de avisos localizados no prédio-sede desta Alfândega.
9.8. É facultada à Comissão ou ao Inspetor desta Alfândega, em qualquer fase do certame, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
9.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão;
9.10. Fazem parte integrante deste Edital os três (3) anexos seguintes:
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

I
II
III
IV

FORMULÁRIO DE PEDIDO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO PROFISSIONAL
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DA EMPRESA VINCULANTE
DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUEADOR CREDENCIADO PELA RECEITA
FEDERAL

9.11. Este Edital e seus Anexos poderão ser obtidos ("download") na página da RFB na internet,
no endereço "http://www.receita.fazenda.gov.br", seguindo o caminho: Página Inicial Acesso à Informação Processos Seletivos Públicos.
Em 25 de novembro de 2016.
LUIZ FERNANDO DA CONCEIÇÃO MARTINS
Auditor-Fiscal Da Rfb - Mat. 76373
Presidente da Comissão de Seleção de Peritos
CLODONILSON OLIVEIRA ROCHA
Auditor-Fiscal Da Rfb - Mat. 1227007
Presidente da Comissão de Seleção de Peritos
Substituto
CLÁUDIO ROBERTO CAETANO MARQUES
Auditor-Fiscal Da Rfb - Mat. 1292635
Membro Efetivo da Comissão de Seleção de Peritos
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RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo N o- 1/2016 publicado no DOU de 22/11/2016, Seção 3, Pág. 223.
Onde se lê: Valor R$ 1.711.350,00 Leia-se: Valor R$ 1.708.804,32.
(SICON - 25/11/2016) 170010-00001-2016NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPINA GRANDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N o- 6/2016 - UASG 170338
Processo: 10425721586201688 . Objeto: Dispensa de licitação para firmar contrato de Compra de
Energia Regulada CCER e uso do Sistema de Distribuição - CUSD para o prédio da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Campina Grande/PB. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal:
Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Contratação de fornecimento de
energia elétrica. Declaração de Dispensa em 18/11/2016. ROMULO LEONARDO DE AZEVEDO.
Chefe da Satel. Ratificação em 18/11/2016. GILBERTO MENDES RIOS. Delegado. Valor Global: R$
108.000,00. CNPJ CONTRATADA : 08.826.596/0001-95 ENERGISABORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(SIDEC - 25/11/2016) 170010-00001-2016NE000001
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N o- 7/2016 UASG 170338
Processo: 10425721617201609 . Objeto: Processo de inexigibilidade de licitação para contratação de
empresas de fornecimento de Água e esgotos para os prédios da DRF de Campina Grande e Agências
Jurisdicionadas de Patos/PB e Cajazeiras/PB; Água e esgotos para o prédio da Agência da Receita
Federal do Brasil em Sousa/PB, correspondente ao exercício 2017. Total de Itens Licitados: 00002.
Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: É inexigível a licitação
quando houver inviabilidade de competição. Declaração de Inexigibilidade em 21/11/2016. JOAO MARINHO FILHO. Chefe Substituto Satel. Ratificação em 21/11/2016. GILBERTO MENDES RIOS.
Delegado. Valor Global: R$ 26.000,00. CNPJ CONTRATADA : 07.900.709/0001-92 DEPARTAMENTO
DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA. Valor: R$ 2.000,00.
CNPJ CONTRATADA : 09.123.654/0001-87 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA
CAGEPA. Valor: R$ 24.000,00
(SIDEC - 25/11/2016) 170010-00001-2016NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MACEIÓ
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 5/2016

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SOBRAL
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO N o- 4/2016
Resultado do Pregão n o- 4/2016. Empresas vencedoras dos ITENS 02 e 03: GRANDES MARCAS DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME CNPJ 14.396.046/0001-86.

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 23/11/2016 foi
alterado. Objeto: Formalização de Ata de Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica especializada nos serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, dos prédios
pertencentes as DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MACEIÓ E MOSSORÓ e
suas respectivas Unidades Jurisdicionadas, com execução sob demanda e fornecimento de ferramentas,
equipamentos e materiais de consumo. Total de Itens Licitados: 00024 Novo Edital: 28/11/2016 das
08h00 às 12h00 e de14h00 às 16h00. Endereço: Rua Sa e Albuquerque, 541 -jaragua MACEIO - AL.
Entrega das Propostas: a partir de 28/11/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 09/12/2016, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
ALVARO JOSE SILVA TORRES
Pregão

(SIDEC - 25/11/2016) 170010-00001-2016NE000001
PREGÃO N o- 5/2016
Resultado do Pregão 05/2016.Vencedora dos ITENS01 e 02: SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI - EPP CNPJ 13.303.289/0001-60. Vencedora doITEM 03: ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -EPP CNPJ N o- 19.964.929/0001-69. Empresa vencedora do ITEM
04: RAPHAEL SILVA ARAUJO CNPJ N o- 24.884.690/0001-57.
CARLOS CESAR MARTINS
Pregoeiro
(SIDEC - 25/11/2016) 170010-00001-2016NE000001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 4ª REGIÃO FISCAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 2/2016 UASG 170058
Número do Contrato: 7/2014. Processo: 19615720242201427. PREGÃO SISPP N o- 7/2014. Contratante:
MINISTERIO DA FAZENDA -.CNPJ Contratado: 07774050000175. Contratado : TKS SEGURANCA
PRIVADA LTDA -.Objeto: Prorrogação da vigência do contrato de serviços continuados de vigilância e
segurança presencial armada, com dedicação exclusiva de mão de obra. Fundamento Legal: Lei
8.666/93. Vigência: 26/11/2016 a 25/11/2017. Valor Total: R$377.627,40. Fonte: 150251030 2016NE800191. Data de Assinatura: 01/11/2016.
(SICON - 25/11/2016) 170010-00001-2016NE000001
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 9/2016
Torna-se público o resultado do Pregão Eletrônico nº 09/2016 cujo objeto é o registro de preço
de materiais de consumo.Os itens dos Grupos 1, 2, 3, 4 e 5 e os itens 46 e 47 foram adjudicados para
a empresa V.T.A MACHADO DE ARRUDA EIRELI-EPP, CNPJ nº16.667.433/0001-35.Os itens 48 e 49
foram adjudicados para a empresa F.L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA-EPP, CNOJ
nº547.636.224-04. Mais informações no site www.comprasgovernamentais.gov.br.
JOSE CARLOS DE MELO SILVA
Chefe do DIPOL/SRRF04
Substituto
(SIDEC - 25/11/2016) 170010-00001-2016NE000001
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032016112800090

(SIDEC - 25/11/2016) 170066-00001-2016NE000001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 5ª REGIÃO FISCAL
EXTRATO DE CONTRATO N o- 14/2016 UASG 170078
Processo: 10507720084201620. PREGÃO SISPP N o- 6/2016. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA
-.CNPJ Contratado: 01406617000174. Contratado : AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA -ESCOLA LTDA - ME. Objeto: Contratação de serviços continuados de agente de integração, público ou
privado, para atuar como agenciador de estudantes regularmente matriculados e com frequência em
cursos de educação de nível superior, vinculados à estrutura de ensino público ou privado do País, para
preenchimento de vagas de estágio não obrigatório, nas unidades da RFB da 5ª Região Fiscal. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/12/2016 a 31/07/2018. Valor Total: R$19.992,00. Fonte:
132251030 - 2016NE800775. Data de Assinatura: 25/11/2016.
(SICON - 25/11/2016) 170010-00001-2016NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 62.016/2016 UASG 170072
Processo: 10510723324201699 . Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestar serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, acessórios e consumíveis,
em aparelhos de ar condicionado, em uso na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Aracaju,
instalados no prédio sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Aracaju e nas unidades
jurisdicionadas localizadas nas cidades de Estância, Lagarto, Itabaiana e Propriá Total de Itens Licitados:
00002. Edital: 28/11/2016 de 09h00 às 11h30 e de 14h00 às 17h00. Endereço: Rua Paulo Henrique
Machado Pimentel, 140, Dia Inácio Barbosa - ARACAJU - SE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/170072-05-62016-2016. Entrega das Propostas: a partir de 28/11/2016 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/12/2016 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
FERNANDO ANTONIO DANTAS JUNIOR
Chefe da Sapol/drf/aju
(SIDEC - 25/11/2016) 170010-00001-2016NE000001
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

