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EXECUTIVO GABINETE 

 

 

LEI MUNICIPAL Nº 1.220/2013 (Lei “Olga Brasil”) 

 

Dispõe sobre o controle da preservação do Patrimônio Cultural e 

Natural do Município de Areia Branca-RN, cria o Conselho Municipal 

do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural e institui o Fundo 

Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural. 

 

A Câmara Municipal de Areia Branca-RN, Estado do Rio Grande do 

Norte, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES 

 

Artigo 1º. A preservação do patrimônio cultural do Município 

de Areia Branca/RN é dever de todos os seus cidadãos. 

Parágrafo único. O Poder Público Municipal dispensará 

proteção especial ao Patrimônio Cultural do Município, segundo os 

preceitos desta Lei e de sua regulamentação. 

Artigo 2º. O Patrimônio Cultural do Município de Areia 

Branca/RN é constituído pela paisagem natural característica, por bens 

móveis ou imóveis, de natureza material ou imaterial, tombados 

preferencialmente em conjunto, existentes em seu território e cuja 

preservação seja de interesse público. 

Artigo 3º. O Município procederá ao tombamento dos bens que 

constituem o seu patrimônio cultural, segundo os procedimentos e 

regulamentos desta lei, através do Conselho Municipal do Patrimônio 

Cultural – COMPAC, igualmente criado por lei. 

Artigo. 4º. Fica instituído o Livro do Tombo Municipal, 

destinado à inscrição dos bens que o COMPAC considerar de interesse 

de preservação do Município e o Livro de Registro do Patrimônio 

Imaterial ou Intangível, destinado a registrar os saberes, celebrações, 

formas de expressão, e outras manifestações intangíveis de domínio 

público. 

 

CAPÍTULO II 

DO ÓRGÃO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO 

CULTURAL 

Artigo 5º. Fica criado o órgão Municipal (Secretaria 

Institucional do Patrimônio Cultural Material e Imaterial do 

Município de Areia Branca –RN) SIPAC, destinado a cuidar das 

questões do patrimônio, subordinado à Fundação Areia Branca de 

Cultura. 

§1º. Este órgão será formado por equipe técnica habilitada 

para as análises e propostas pertinentes ao desempenho de suas 

funções. 

§2º. São funções do referido órgão: 

I.Coordenar as pesquisas e levantamentos do patrimônio cultural do 

município; 

II.Organizar e cuidar do arquivo que se encarregará de guardar a 

documentação pertinente ao que se refere esta lei, em especial, os 

livros de Registro e Tombo; 

III.Elaborar estudos e pareceres, bem como organizar vistorias ou 

quaisquer outras medidas destinadas a instruir e encaminhar os 

processos de tombamento; 

IV.Assessorar a Fundação Areia Branca de Cultura ou seu equivalente 

no estabelecimento de um projeto de educação patrimonial, em 

conjunto com a Secretaria Municipal de Educação ou seu equivalente 

e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou seu equivalente; 

V. Propor o estabelecimento de acordos de cooperação com outras 

instituições, públicas ou privadas, em especial com a Coordenadoria do 

Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura; 

VI. Determinar a execução de obras imprescindíveis à conservação do bem 

tombado, bem como orientar e acompanhar as obras de restauração e/ou 

adequação do mesmo. 

 

CAPÍTULO III 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL 

(COMPAC) 

Artigo 6º. Fica criado o Conselho Municipal de Patrimônio 

Cultural, de caráter consultivo e deliberativo, integrante da Fundação 

Areia Branca de Cultura ou seu equivalente. 

§1º. O Conselho será composto: 

I. Pelo presidente da Fundação Areia Branca de Cultura ou seu 

equivalente, na condição de presidente; 

II. Pelo Chefe do órgão Municipal de Patrimônio Cultural, na condição de 

Secretário, por um representante da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente ou seu equivalente; 

III. Por representante da Secretaria Municipal de Educação ou seu 

equivalente; 

IV. Por um representante indicado pela Coordenadoria do Patrimônio 

Cultural da Secretaria de Estado de Cultura; 

V. Por representante indicado pelo Conselho Municipal de Política 

Cultural – CMPC; 

VI. Por representante do Turismo ou seu equivalente; 

VII. Por representante técnico da Secretaria Municipal da Infra Estrutura; 

VIII. Por 01 (um) representante da classe artística e por 02 (dois) 

representantes do povo na condição de historiador local, nomeados pela 

Prefeita Municipal; 

IX. Por 01 (um) representante por indicação do presidente da Fundação 

Areia Branca de Cultura ou seu equivalente, que deverão ser escolhidos 

entre quaisquer pessoas físicas ou jurídicas legalmente constituídas que 

tenham atuação reconhecida na proteção do Patrimônio Cultural; 

X. Contará, ainda, com 09 (nove) suplentes. 

§2º. Em cada processo, após a respectiva instrução e 

encaminhamento pelo Órgão Municipal de Patrimônio Cultural, a 

critério de qualquer conselheiro, poderá ser ouvida a opinião de 

especialistas que poderão ser técnicos profissionais da área de 

conhecimento específico ou representantes da comunidade de interesse 

do bem em análise. 

§3º. O exercício das funções de conselheiro é considerado de 

relevante interesse público e não poderá ser remunerado. 

§4º. O Conselho elaborará o seu regimento interno no prazo de 

45 (quarenta e cinco) dias após a posse de seus conselheiros. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PROCESSO DE TOMBAMENTO 

Artigo 7º. Para inscrição em qualquer dos Livros do Tombo 

será instaurado o processo que se inicia por iniciativa: 

I. De qualquer pessoa física ou jurídica legalmente constituída; 

II. De entidades organizadas; 

III. E da Fundação Areia Branca de Cultura ou seu equivalente. 

§1º. Caberá ao órgão Municipal do Patrimônio Artístico 
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Cultural da Fundação Areia Branca de Cultura ou seu equivalente a 

tarefa de instruir o processo de tombamento para posterior apreciação e 

votação do COMPAC (Conselho Municipal do Patrimônio Artístico 

Cultural). 

§2º. O requerimento de solicitação de tombamento será dirigido 

ao Órgão Municipal do Patrimônio Cultural da Secretaria Municipal de 

Cultura ou seu equivalente e será protocolado no Protocolo Geral da 

Prefeitura Municipal. 

Artigo 8º. O Conselho Municipal de Patrimônio Cultural – 

COMPAC poderá propor o tombamento de bens móveis e imóveis já 

tombados pelo Estado e/ou pela União. 

Artigo 9º. Os requerimentos de que se trata o §2º, do art.7º, 

poderão ser indeferidos pelo órgão Municipal do Patrimônio Cultural 

com fundamento em parecer técnico, caso em que caberá recurso ao 

COMPAC. 

Artigo 10º. Sendo o requerimento para tombamento, solicitado 

por qualquer uma das iniciativas descritas no artigo 7º, deferido, o 

proprietário será notificado pelos Correios, através de aviso de 

recebimento (A.R.), para, no prazo de 20 (vinte) dias, se assim o quiser, 

oferecer impugnação. 

Parágrafo único. Quando ignorado, incerto ou inacessível o 

lugar em que se encontra o proprietário, a notificação far-se-á por edital, 

publicado uma vez no Diário Oficial Municipal ou em meio 

equivalente, e, pelo menos, duas vezes em jornal de circulação diária 

do Município. 

Artigo 11. Decorrido o prazo determinado no Artigo 10º, 

havendo ou não impugnação, o processo será encaminhado ao 

COMPAC para julgamento. 

Artigo 12. Instaurado o processo de tombamento ou o 

inventário dos bens de interesse de preservação, passam a incidir sobre 

o bem as limitações ou restrições administrativas próprias do regime de 

preservação de bem tombado, até a decisão final. 

Artigo 13. Todo tombamento levará em conta o entorno, que 

deverá estar claramente delimitado, e a paisagem natural na qual o bem 

está inserido. Esta situação deverá ter suas questões ambientais 

consideradas, tais como o trânsito de veículos (emissão de gases 

poluentes, trepidação etc.), estacionamentos, coleta de resíduos etc. 

Artigo 14. O COMPAC poderá solicitar ao órgão Municipal do 

Patrimônio Cultural da Fundação de Areia Branca de Cultura ou seu 

equivalente novos estudos, pareceres, vistorias ou qualquer medida que 

julgue necessária para melhor orientar o julgamento. 

Parágrafo único. O prazo final para julgamento, a partir da 

data de entrada do processo no COMPAC, será de 60 (sessenta) dias, 

prorrogáveis por mais 60 (sessenta) dias, se necessárias medidas 

externas. 

Artigo 15. A sessão de julgamento será pública e poderá ser 

concedida a palavra a qualquer pessoas física ou jurídica que queira se 

manifestar, a critério do COMPAC. 

Artigo 16. Na decisão do COMPAC que determinar o 

tombamento, deverá contar: 

I.Descrição detalhada e documentação do bem; 

II. Fundamentação das características pelas quais o bem será 

incluído no Livro do Tombo, ou Livro de Registro; 

III. Definição e delimitação da preservação e os parâmetros de 

futuras intervenções: para o bem natural, um Plano de Manejo, e para o 

bem arquitetônico, um plano de uso e utilizações; 

IV. As limitações impostas ao entorno e à paisagem do bem 

tombado, quando necessário; 

V. No caso de bens móveis, os procedimentos que deverão instruir 

a sua saída do Município, e no caso do tombamento de coleção de bens, 

relação das peças componentes da coleção e definição de medidas que 

garantam sua integridade. 

Artigo 17. A decisão do COMPAC que determina a inscrição 

definitiva do bem no Livro do Tombo ou no Livro de Registro será 

publicada no Diário Oficial ou equivalente, oficiada, quando for o caso, 

ao Registro de Imóveis para os bens imóveis e ao Registro de Títulos e 

Documentos para os bens móveis. 

Artigo 18. Se a decisão do COMPAC for contrária ao 

tombamento, imediatamente serão suspensas as limitações impostas 

pelo Artigo 12 da presente Lei. 

 

CAPÍTULO V 

DA PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 

TOMBADOS 

Artigo 19. Cabe ao proprietário do bem tombado a proteção e 

conservação do mesmo. 

Artigo 20. As Secretarias Municipais e demais órgãos da 

Administração Pública Direta ou Indireta, deverão ser notificados dos 

tombamentos e, no caso de concessão de licenças, alvarás e outras 

autorizações para construção, reforma e utilização, desmembramento 

de terrenos, poda ou derrubadas de espécies vegetais, deverão consultar 

o órgão Municipal de Patrimônio Cultural da Secretaria Municipal da 

Cultura ou seus equivalentes antes de qualquer deliberação, respeitando 

ainda as respectivas áreas envoltórias. 

Artigo 21. Cabe ao Poder Público Municipal a instituição de 

incentivos legais que estimulem o proprietário ao cumprimento do 

Artigo 19 e aqueles que vierem a ser instituídos mediante a edição desta 

lei. 

Artigo 22. O bem tombado não poderá ser descaracterizado. 

§1º. A restauração, reparação ou adequação do bem tombado, 

somente poderá ser feita em cumprimento aos parâmetros estabelecidos 

na decisão do COMPAC, cabendo ao Órgão Municipal de Patrimônio 

Cultural da Fundação Areia Branca de Cultura ou seu equivalente a 

conveniente orientação e acompanhamento de sua execução. 

§2º. Havendo dúvidas em relação às prescrições do COMPAC, 

haverá novo pronunciamento que, em caso de urgência, poderá ser feito, 

ad referendum, pelo órgão Municipal de Patrimônio Cultural da 

Fundação Areia Branca e Cultura ou seu equivalente. 

Artigo 23. As construções, demolições, paisagismos, no 

entorno ou paisagem do bem tombado deverão seguir as restrições 

impostas por ocasião do tombamento. Em caso de dúvida ou omissão 

deverá ser ouvido o COMPAC. 

Artigo 24. Ouvido o COMPAC, Órgão Municipal de 

Patrimônio Cultural da Fundação de Areia Branca de Cultura ou seu 

equivalente, poderá determinar ao proprietário a execução de obras 

imprescindíveis à conservação do bem tombado, fixando prazo para seu 

início e término. 

§1º. Este ato do órgão Municipal de Patrimônio Cultural da 

Fundação de Areia Branca de Cultura ou seu equivalente será de ofício, 

em função da fiscalização que lhe compete ou por solicitação de 

qualquer cidadão. 

§2º. Se o Órgão Municipal não determinar as obras solicitadas 

por qualquer cidadão, no prazo de 30 (trinta) dias, caberá recurso ao 

COMPAC que avaliará a sua efetiva necessidade e decidirá sobre a 

determinação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Artigo 25. Não cumprindo pelo proprietário do bem tombado, 

o prazo fixado para início das obras recomendadas, a Prefeitura 

Municipal as executará, lançando em dívida ativa o montante 

expendido, salvo em caso de comprovada incapacidade financeira do 

proprietário. 
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Artigo 26. O Poder Público Municipal poderá se manifestar 

quanto ao uso do bem tombado, de sua vizinhança e da paisagem, 

quando houve risco de dano, ainda que importe em cassação de alvarás. 

Artigo 27. No caso de extravio ou furto do bem tombado, o 

proprietário deverá das conhecimento do fato ao COMPAC no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não o fazendo incidir multa de 

20% (vinte por cento) do valor do objeto. 

Artigo 28. O deslocamento ou transferência de propriedade do 

bem móvel tombado deverá ser comunicado ao Órgão Municipal de 

Patrimônio Cultural da Fundação de Areia Branca de Cultura ou seu 

equivalente, pelo proprietário, possuidor, adquirente ou interessado. 

Parágrafo único. Qualquer venda judicial de bem tombado 

deverá ser autorizada pelo município, cabendo a este o direito de 

preferência. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS PENALIDADES 

Artigo 29. A infração a qualquer dispositivo da presente Lei 

implicará em multa de até 100 (cem) VRM (Valor de Referência 

Municipal) e se houver como consequência demolição, destruição ou 

mutilação do bem tombado, de até 1.000(mil) VRM. 

Parágrafo único. A aplicação da multa não desobriga a 

conservação e/ou a restauração do bem tombado. 

Artigo 30. As multas terão seus valores fixados através de 

decreto regulamentar, conforme a gravidade da infração, e serão 

fiscalizados pelo Órgão Municipal de Patrimônio Cultural da Fundação 

de Areia Branca de Cultura ou seu equivalente, devendo o montante ser 

recolhido ao fundo de proteção ao patrimônio cultural de Areia Branca-

RN, no prazo de até 05 (cinco) dias da notificação, ou no mesmo prazo 

ser interposto recurso ao COMPAC. 

Artigo 31. Todas as obras e coisas construídas ou colocadas em 

desacordo com os parâmetros estabelecidos no tombamento ou sem 

observação da ambientação ou visualização do bem tombado, deverão 

ser demolidas ou retiradas. Se o responsável não o fizer no prazo 

determinado pelo Órgão Municipal de Patrimônio Cultural da Fundação 

de Areia Branca de Cultura ou seu equivalente, o Poder Público o fará 

e será ressarcido pelo responsável. 

Artigo 32. Todo aquele que, por ação ou omissão, causar dano 

ao bem tombado responderá pelos custos de restauração ou de 

reconstrução e por perdas e danos, sem prejuízo da responsabilidade 

criminal, feita a comunicação ao Ministério Público, com o envio de 

documentos, para os casos das infrações previstas. 

 

CAPÍTULO VII 

DO FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO 

CULTURAL DE AREIA BRANCA-RN 

Artigo 33. Fica instituído o Fundo de Proteção do Patrimônio 

Cultural do Município de Areia Branca-RN, gerido e representado ativa 

e passivamente pelo COMPAC, cujos recursos serão destinados à 

execução de serviços e obras de manutenção e reparos dos bens 

tombados, assim como a sua aquisição na forma a ser estipulada em 

regulamento. 

Artigo 34. Constituirão a receita do Fundo de Proteção do 

Patrimônio Cultural do Município de Areia Branca-RN:  

I. Dotações orçamentárias; 

II. Doações e legados de terceiros; 

III. O produto das multas aplicadas com base nesta Lei; 

IV. Os rendimentos provenientes da aplicação dos seus recursos; 

V. E, quaisquer outros recursos ou rendas que lhes sejam 

destinados. 

Artigo 35. O Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural poderá 

justar contrato de financiamento ativo ou passivo, bem como celebrar 

convênios ou acordos, com pessoas físicas ou jurídicas, tendo por 

objetivo as finalidades do Fundo. 

Artigo 36. O Fundo de Proteção ao Patrimônio Cultural 

funcionará junto à Fundação Areia Branca de Cultura ou seu equivalente, 

sob a orientação do COMPAC. 

Artigo 37. Aplicar-se-ão ao Fundo de Proteção do Patrimônio 

Cultural as normas legais de controle, prestação e tomadas de contas em 

geral, sem prejuízo de competência específica do Tribunal de Contas. 

Artigo 38. Os relatórios de atividades, receitas e despesas do 

Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural serão apresentados 

semestralmente à Secretaria Municipal de finanças ou seu equivalente. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 39. O Poder Público Municipal procederá a 

regulamentação da presente lei, naquilo que for necessário, no prazo de 

60 (sessenta) dias a contar de sua publicação. 

Artigo 40. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

Areia Branca/RN, 22 de julho de 2013. 

 

Luana Pedrosa Bruno Moura 

Prefeita Municipal de Areia Branca-RN 

 

 

Ramon Rodney Edmundo de Souza 

Presidente da Fundação Areia Branca de Cultura 

 

 

 

 

 

 

LEI MUNICIPAL N° 1.223/2013 

 

 

Dispõe sobre a Comissão de Avaliação e Análises de Projetos - CAP no âmbito 

do Município de Areia Branca/RN, e contém outras disposições. 

 

 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA-RN, no exercício de suas 

atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores de Areia Branca-RN aprovou e ela 

sanciona apresente lei: 

 

Art. 1° - A Comissão de Avaliação e Análises de Projetos (CAP) é urn Órgão 

colegiado deliberativo e de natureza superior, diretamente vinculado à estrutura da 

Fundação Areia Branca de Cultura, e tern por finalidade avaliar e selecionar os projetos 

culturais a serem incentivados, fixar o valor do apoio financeiro que será atribuído 

a cada urn deles e acompanhar a execução dos  projetos aprovados. 

 

Art. 2° - Compete à CAP: 

- analisar, selecionar e aprovar, de forma independente e autônoma, os projetos 

culturais apresentados à Fundação Areia Branca de Cultura pela coordenação de 

projetos e dos Programas Municipal de  Incentivo a Cultura, que visam aos benefícios 

previstos na Lei de Incentivo a Cultura; 

- solicitar à Fundação Areia Branca de Cultura avaliação técnica ou consultoria 
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externa especializada, quando imprescindível para decisão, corn  utilização dos 

recursos do Fundo Municipal de Cultura; 

estabelecer normas e procedimentos para apresentação de projetos, prestação 

de contas e prorrogação, bem como definir períodos para os mesmos, 

conforme os termos da legislação que versa sabre o Programa Municipal de 

Incentivo Fiscal à Cultura; 

- emitir Certificado de Aprovação dos projetos aprovados de acordo com a Lei de 

Incentivo à Cultura; V - Iavrar Termos de Compromisso atinentes às suas atividades; 

- determinar vistorias, avaliações, perícias, análises e demais levantamentos 

necessários à perfeita observância da Lei de Incentivo à Cultura; 

– deliberar sobre os assuntos submetidos à Comissão. 

 

Art. 3° - A CAP sera constituída por 08 (oito) titulares e respectivos  

suplentes, sendo: I - 03 (três) titulares representantes do segmento cultural; 

- 02 (urn) representante da Fundação Areia Branca de Cultura e coordenação de 

projetos e dos programas municipal de incentivo à cultura; 

- 01 (urn) representante da Secretaria Municipal de Educação; IV - 01 (urn) 

representante da Secretaria Municipal de Tributação; 

V - 01 (urn) representante do Conselho Municipal de Política Cultural; 

 

Art. 4° - Os componentes da Comissão de Avaliação e Seleção deverão ser pessoas de 

comprovada idoneidade moral e cumprirão mandato de 02 (dois) anos. 

 

Art. 5° - Os representantes da Fundação Areia Branca de Cultura, Secretaria Municipal 

de Educação e Secretaria Municipal de Tributação serão indicados pelos seus 

titulares e o do Conselho Municipal de Política Cultural por eleição entre seus 

membros. 

 

Art. 6° - A presidência da CAP será exercida pelo Presidente da Fundação Areia 

Branca de Cultura. 

 

Art. 7° - Os representantes do segmento cultural (Conselho Municipal de Politica 

Cultural — CMPC) serão eleitos na Conferência Municipal de Cultura de 

acordo com a lei que cria o Sistema Municipal de Cultura. 

 

Art. 8° - A convocacão em edital da assembléia para o recebimento de projetos 

deverá ser feita com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência, junto à 

Fundação Areia Branca de Cultura, por, no mínimo, um órgão de 

comunicação local de ampla circulação, sendo que a Mesa Diretora de 

Câmara Municipal também deverá ser comunicada oficialmente. 

 

§ 1°. Em cada processo eleitoral (seleção de projetos) o integrante poderá se candidatar 

para representar apenas um segmento, sendo vedada a cumulação de projetos por 

uma mesma pessoa; 

 

§ 2°. Os candidatos deverão, comprovadamente, ter domicílio em Areia 

Branca/RN, há, no mínimo, 02 (dois) anos, ser maior de 18 (dezoito) anos 

e exercer atividade artístico-cultural há, no mínimo, 05 (cinco) anos, 

comprovadamente; 

 

§ 3°. Não poderá se candidatar o proponente cujo projeto ainda não tenha 

parecer de regularidade da prestação de contas; 

 

§ 4° Os servidores lotados na Fundação Areia Branca de Cultura e na 

Câmara Municipal não poderão se candidatar; 

 

Art. 9° - O Presidente da Fundação Areia Branca de Cultura fará publicar no 

jornal a voz da cultura e no Diário Oficial do Município. 

 

Art. 10 - Poderá haver reeleição dos titulares do segmento cultural para apenas 

urn único mandato (CMPC). 

 

Art. 11 - Os membros da Comissão não estabelecerão vínculo 

empregatício, mas perceberão honorários referentes à participação nas reuniões de 

trabalho, custeados por recursos oriundos do Fundo Municipal de Cultura. 

 

§ 1° O valor dos honorários referidos no caput deste artigo será definido por decreto 

do Prefeito Municipal; 

 

§ 2° Fará jus aos honorários somente os titulares e, na impossibilidade de 

comparecimento destes, o respectivo suplente; 

 

§ 3° O pagamento dos honorários será efetuado mensalmente. 

 

§ 4° A soma dos valores dos honorários não poderá exceder a 1% (um por cento) da 

dotação anual do Fundo Municipal de Cultura. 

Art. 12 - Caracteriza a renúncia tácita ao mandato o não comparecimento do membro 

da CAP a duas reuniões consecutivas, sem causa justificada perante o Presidente 

da Fundação Areia Branca de Cultura, que fará a devida comunicação aos demais. 

 

Art. 13 - Perderão a qualidade de membro da CAP os representantes do Poder 

Público que se licenciar para tratar de interesses particulares, aposentarem-se, forem 

exonerados ou demitidos do seu cargo. 

 

 

 

CAPÍTULO I DOS PROJETOS 

 

Art. 14 - Os projetos culturais a serem beneficiados pelo Programa Municipal de 

Incentivo à Cultura deverão estar relacionados à produção artístico-cultural, à 

formação de público, à capacitação artística e à preservação, promoção e resgate da 

memória e das tradições coletivas e não poderão ter de forma exclusiva ou prioritária, 

caráter comercial. 

 

§ 1º. Os projetos culturais deverão ser apresentados por pessoa física ou jurídica, 

estabelecida no Município há, pelo menos, 02 (dois) anos e deverão enquadrar-se nas 

seguintes áreas artístico-culturais: 

– teatro, dança, circo e congêneres; 

– cinema, vídeo, fotografia e congêneres; 

II – design, artes plásticas, artes gráficas e congêneres; IV – música; 

V – literatura, inclusive obras de referência, revista e catálogos de arte; VI – pesquisa e 

publicação de cunho cultural; 

– patrimônio cultural, histórico, arquitetônico, museus, cultura afro-brasileira, cultura 

indígena, artesanato e folclore; 

– biblioteca, arquivo, museu e centro cultural; 

– atividades de caráter cultural ou artístico destinados à formação e ao 

aperfeiçoamento de pessoal na área de cultura, em estabelecimento de ensino sem fins 

lucrativos. 

 

§ 2º. O disposto neste artigo somente se aplica aos projetos que visem à exibição, 

utilização ou circulação públicas de bens culturais, sendo vedadas a concessão do 

benefício a obras, produtos, eventos sem caráter cultural ou outros correlatos, 

destinados ou circunscritos a circuitos privados ou a coleções particulares. 

 

§ 3º. O incentivo fiscal ou recurso do FMC poderá ser concedido à pessoa jurídica 

de direito privado, com ou sem fins lucrativos, que tenha como uma de suas finalidades 

desenvolverem atividades artísticos-culturais ou dar suporte a museus, bibliotecas, 

arquivos ou unidades culturais pertencentes ao Poder Público. 

 

Art. 15 – A Fundação Areia Branca de Cultura fará publicar no jornal a voz da cultura 
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afixado em murais públicos o edital contendo os procedimentos exigidos para a 

apresentação de projeto artístico-cultural a ser beneficiado e respectivo público alvo 

a ser atingido, o teto dos recursos por mecanismo, o período e local de inscrição, 

bem como os critérios de seleção e avaliação. 

 

§ 1º. As atividades e categorias referentes às áreas artístico-culturais deste artigo, 

serão definidas em Edital. 

 

§ 2º. A Fundação Areia Branca de Cultura, se necessário, indicará uma comissão 

para, juntamente com a CAP, promover o acompanhamento e monitoramento dos 

projetos aprovados que atendam o público-alvo específico. 

Art. 16 – A proposta apresentada com a finalidade de pleitear a concessão do 

incentivo fiscal ou do recurso do FMC deverá ser elaborada sob a forma de projeto 

artístico-cultural, conforme formulário próprio, indicando os objetivos e os recursos 

humanos e financeiros envolvidos, para fim de fixação do valor do benefício e 

posterior controle, acompanhamento e fiscalização. 

 

§ 1º. O projeto de solicitação de apoio deverá ser acompanhado da 

documentação exigida em Edital. 

 

§ 2º. Os projetos culturais serão protocolados na sede da Fundação Areia Branca de 

Cultura, devendo constar as identificações do projeto e do empreendedor, bem como 

a data de recebimento. 

 

Art. 17 – A análise dos projetos obedecerá à ordem de protocolo. 

 

Art. 18 – Para efeito de aprovação, a análise do projeto se restringirá ao seu 

enquadramento aso dispositivos dos regulamentos referentes ao Programa Municipal 

de Incentivo à Cultura, sem considerações quanto à maior conveniência e 

oportunidade de sua realização em relação a outro. 

 

Art. 19 – A coordenação de projetos e do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, 

após protocolar o projeto, deverá encaminhá-lo à Comissão de Avaliação e Seleção, 

que deverá, no prozo de 15 (quinze) dias, proceder a sua pré-análise com o objetivo de 

verificar todos os requisitos básicos exigidos para o enquadramento da proposta. 

 

Parágrafo Único. Das decisões indeferidas resultantes da análise de que trata este 

artigo, caberá recurso ao Presidenteda Fundação Areia Branca de Cultura, no prazode 

10 (dez) dias, contados daintimaçãodo indeferimento. 

 

Art. 20 – Para fins de aprovação dos projetos, considera-se: 

 

– produto cultural, o artefato cultural fixado em suporte material de qualquer espécie, 

com a possibilidade de reprodução, comercialização em parte (60% comercial) ou 

distribuição gratuita; 

 

– evento cultural, o acontecimento de caráter cultural, de existência limitada à sua 

realização ou exibição. 

 

– outras atividades, aquelas que compreendem reforma de edificações culturais, 

construção e acervo de equipamentos; manutenção de entidades artístico-culturais 

sem fins lucrativos; conservação e restauração de prédio histórico e tombado, 

monumento, logradouro, sítio e demais bens tombados pelo Poder Público ou de seu 

interesse de preservação respeitada à legislação relativa ao Patrimônio Cultural e a 

construção, manutenção e ampliação de museus, arquivos, bibliotecas e outras 

instituições artístico-culturais, sem fins lucrativos; aquisição de acervo e material 

necessários ao seu funcionamento; bem como as de formação e aperfeiçoamento ou 

outras listadas em edital. 

 

Art. 21 – O empreendedor poderá apresentar até 02 (dois) projetos com prazos de 

execução concomitante dentro do mesmo exercício. 

 

Art. 22 – A pessoa física não poderá apresentar propostas com o objetivo de 

realização de obras e aquisição de equipamentos. 

 

Art. 23 – Os empreendedores não poderão receber recursos do Programa Municipal 

de Incentivo à Cultura por mais de 02 (dois) anos consecutivos. 

Parágrafo Único. Os proponentes que se enquadrem na situação descrita no caput deste 

artigo deverão aguardar o intervalo e 02 (dois) anos para apresentação de novo projeto 

junto ao Programa Municipal de Incentivo à Cultura. 

 

Art. 24 – O empreendedor deverá apresentar, juntamente com o Projeto, a proposta 

de contrapartida 

social. 

 

Parágrafo Único. Entende-se por contrapartida social a atividade objeto do projeto ou 

a ele relacionada, voltada ao público, com apelo e demanda por atividades culturais, 

promovendo o acesso de extratos sociais de menor poder aquisitivo, de forma 

gratuita, preferencialmente em logradouros públicos ou em instituições públicas de 

ensino. 

 

Art. 25 – A CAP poderá estabelecer, na aprovação do projeto, concessão de recurso 

inferior ao solicitado pelo empreendedor. 

 

Art. 26 - É vedada a apresentação de projetos: 

 

I – aos membros da CAS, incluindo pessoas jurídicas em que participem ou gerenciem, 

seus sócios, suas coligadas ou controladas, seus cônjuges ou conviventes, ascendentes, 

descendentes colaterais até o segundo grau, enquanto durarem seus mandatos; 

 

– aos servidores públicos lotados na Fundação Areia Branca de Cultura; 

 

– aos próprios incentivadores, seus sócios ou titulares, e suas coligadas ou controladas, 

cônjuges ou conviventes, ascendentes e colaterais até o segundo grau; 

 

– às entidades beneficiadas com recursos municipais oriundos de transferências 

corrente ou de capital, no exercício em que forem contempladas. 

 

Parágrafo Único. Para efeitos desta Lei, considera-se como coligadas ou controladas, 

qualquer entidade que estiver sob o controle ou vinculação, direta ou indireta, com a 

empresa que queira transferir recursos ou cujo titular o tenha feito, bem como as 

fundações ou organizações culturais por ela criadas e mantidas. 

 

 

Art. 27 - O percentual destinado ao pagamento dos itens de elaboração e 

agenciamento não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total 

do projeto, excetuando os itens despesas bancárias, impostos e 

emolumentos. 

 

Art. 28 - O item mídia não poderá ser superior a 20% (vinte por cento) do 

valor total do projeto. 

 

Art. 29 - A CAP decidirá quanto à aprovação do projeto no prazo de 35 

(trinta e cinco) dias, contados do término da Etapa de pré-análise, 

prorrogáveis por igual período, a critério da própria CAP. 

 

Art. 30 - A CAP fará publicar no jornal a voz da cultura, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados do término da aprovação prevista no artigo 

antecedente, a relação de projetos aprovados pelo FMC e pelo Incentivo 

Fiscal. 
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Art. 31 – O projeto deverá ser concluído até o final do exercício 

financeiro para o qual foi aprovado, podendo ser prorrogado por uma vez, 

critério da CAP, mediante solicitação e justificativa apresentadas no 

prazo a ser definido pela Comissão. 

Art. 32 – É obrigatória a veículação e a inserção das marcas e símbolos 

da Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN (PMAB), da Fundação 

Areia Branca de Cultura e do Programa Municipal de Incentivo à Cultura 

(PMIC) em toda divulgação ou peça promocional do projeto incentivado 

ou beneficiado e de seus produtos resultantes, em destaque equivalente a 

outras marcas. 

 

 

Parágrafo Único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo acarretará a 

perda automática do benefício, cobrando-se (extrajudicial e judicialmente caso não 

haja resolução da devolução) os valores repassados, ficando o empreendedor 

impedido de obter quaisquer dos benefícios desta Lei, pelo prazo de 03 (três) anos. 

 

CAPÍTULO II 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Art. 33 – O empreendedor deverá, no prazo de 30 (trinta) dias após o final do prazo 

de execução do projeto, apresentar à Secretaria Executiva da CAP e a coordenação de 

projetos e programas de incentivo à cultura, detalhada prestação de contas dos recursos 

recebidos e despendidos, devidamente comprovados, inclusive documentos de receita 

e despesas, extrato bancário, certidões, além de relatório das atividades desenvolvidas, 

dos resultados do projeto, dos produtos, incluindo material de divulgação. 

 

§ 1º. A prestação de contas deverá ser apresentada à CAP e à coordenação de 

projetos e programas municipais de incentivo à cultura, conforme modelo constante 

em regulamento, para apreciação de emissão de parecer. 

 

§ 2º. O proponente que não apresentar a prestação de contas no prazo estabelecido 

no caput deste artigo ficará impedido de apresentar projeto pelo prazo de 02 (dois) 

anos. 

 

§ 3º. A prestação de contas apresentada pelo empreendedor ficará sujeita a auditoria 

do órgão Municipal competente. 

 

Art. 34 – O empreendedor que não comprovar a correta aplicação dos recursos 

resultantes de projetos culturais beneficiados pelos recursos do  FMC ou do Incentivo 

Fiscal, ficará sujeito ao pagamento do valor do respectivo incentivo ou repasse do 

FMC, corrigido pela variação aplicável aos tributos municipais, acrescido de multa de 

10% (dez por cento), ficando ainda excluído da participação de quaisquer projetos 

abrangidos pela Lei de Incentivo à Cultura, por oito anos consecutivos, sem prejuízo 

das penalidades cíveis e criminais cabíveis. 

 

Parágrafo Único. Os valores a que se refere o caput deste artigo deverão ser 

depositados a favor do FMC, em conta bancária específica. 

 

 

 

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 35 – Projetos originários ou que beneficiem diretamente organismos culturais 

públicos estaduais ou federais, desde que localizados no Município de Areia 

Branca/RN, poderão ser incentivados pelo FMC e/ou pelo Incentivo Fiscal, em sua 

totalidade, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da dotação anual prevista para 

cada mecanismo. 

 

Art. 36 – O recurso do projeto aprovado, cujo proponente esteja com outro projeto em 

execução, prorrogado ou já concluído, beneficiado pelo Programa Municipal de 

Incentivo à Cultura, só será liberado após a apresentação da respectiva prestação de 

contas, devidamente aprovada pela CAP. 

Parágrafo Único. No caso de projeto em execução ou prorrogado, a respectiva 

prestação de contas poderá ser parcial onde 50% (cinquenta por cento) do projeto em 

execução já esteja encaminhado e com suas respectivas prestações de contas de acordo 

com a porcentagem especificada neste parágrafo. 

 

Art. 37 – O proponente do projeto aprovado e em execução deverá apresentar à 

coordenação de projetos e programas municipal de incentivo à cultura, até o quinto 

dial útil de cada mês, relatório físico-financeiro mensal do andamento das atividades 

do projeto, conforme modelo a ser estabelecido, que será disponibilizado ao público 

pela Fundação Areia Branca de Cultura em seu site. 

 

Art. 38 – As entidades de classe representativas dos diversos segmentos da cultura 

terão acesso a toda documentação referente aos projetos culturais beneficiados na 

forma desta Lei. 

 

Art. 39 – Havendo saldo oriundo de recursos, a Fundação Areia Branca de Cultura 

poderá aplica-lo sem projetos institucionais do órgão. 

 

Art. 40 – O Presidente da FCU e o Secretário Municipal da Fazenda anunciarão os 

valores destinados ao FMC e ao Incentivo Fiscal, depois de publicada a Lei 

Orçamentária Anual relativa ao exercício do pagamento do benefício. 

 

Art. 41 – A FCU realizará, conforme cronograma do Sistema Nacional de Cultura, 

uma Conferência Municipal de Cultura destinada a discutir a política cultural do 

Município. 

 

Art. 42 – O Presidente da Fundação Areia Branca de Cultura fica autorizado, no 

âmbito da sua atribuição, a baixar normas complementares visando ao fiel 

cumprimento do disposto nesta Lei. 

 

Art. 43 – O Poder Executivo, a seu exclusivo critério, poderá regulamentar a presente 

Lei por Decreto. 

 

Art. 44 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

 

 

Areia Branca/RN, 22 de julho de 2013. 

 

 

 

Luana Pedrosa Bruno Moura 

Prefeita Municipal de Areia Branca-RN 

 

 

Ramon Rodney Edmundo de Souza 

Presidente da Fundação Areia Branca de Cultura 
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DECRETO Nº 32  DE 05 DE AGOSTO DE 2020. 

 

 

DISPÕE SOBRE A GESTÃO FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA DA FUNDAÇÃO AREIA BRANCA 

DE CULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES 

REBOUÇAS, Prefeita Municipal de AREIA BRANCA/RN, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 8º na Lei nº 851/97 de 17 de março 

de 1997; 

 

DECRETA 

 

Art.1º.  Este Decreto dispõe sobre as medidas a serem 

adotadas pela Administração Pública do Município de Areia Branca, 

especialmente, quanto à gestão financeira dos recursos financeiros da 

Fundação Areia Branca de Cultura. 

 

Art. 2° Para fins de aplicação do disposto neste Decreto, e em 

conformidade com a legislação nacional e municipal em vigor, fica 

determinado que a gestão financeira dos recursos da Fundação Areia 

Branca de Cultura, será realizada exclusivamente pela Presidência da 

Fundação, órgão responsável pela Cultura do Município de Areia Branca, 

e que compõe a estrutura da Administração indireta do Município. 

 

Parágrafo único. A Fundação Areia Branca de Cultura 

exercerá suas atribuições na condição de Unidade de Administração e 

Gestão dos Recursos da Cultura, competindo privativamente ao 

Presidente da Fundação a gestão orçamentária e financeira, em conjunto 

com o Tesoureiro. 

 

Art. 3º. Para fins de movimentação dos recursos da Fundação 

de Cultura serão observados os seguintes requisitos: 

I – Abertura e movimentação das contas vinculadas à 

Fundação mantida no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, ou 

em outro banco oficial, a critério da Presidência; 

II – Abertura e movimentação de contas para os repasses 

oriundos do caixa do Município nos termos legais, e demais repasses de 

recursos próprios sejam também depositados em conta vinculada ao 

CNPJ da Fundação de Cultura; 

III – Movimentação dos recursos nas contas vinculadas à 

Fundação deve ser realizada conjuntamente pela Presidente e Tesoureiro, 

incluindo as movimentações eletrônicas de pagamentos, transferências 

eletrônicas, assinaturas de documentos impressos e/ou eletrônicos, bem 

como a realização de quaisquer outros atos e movimentações junto às 

instituições bancárias oficiais onde seja mantida a conta bancária dos 

recursos vinculados à Fundação de Cultura. 

Art. 4° Fica determinado à Presidência da Fundação Areia 

Branca de Cultura a adoção das seguintes providências administrativas: 

I - a expedição e/ou criação e/ou alteração e/ou regularização 

do CNPJ da  Fundação que observará a denominação "FUNDAÇÃO 

AREIA BRANCA DE CULTURA” 

II - a indicação, perante os órgãos nacional e estadual, do 

CNPJ, instituição bancária e conta bancária para o recebimento e 

movimentação dos recursos da Cultura. 

III – Nomear e destituir, através de portaria própria, servidor 

do quadro funcional da Fundação para exercer a função de Tesoureiro. 

 

Art. 5º Competirá ao Presidente da Fundação de Cultura e ao 

tesoureiro, conjuntamente: 

I - Gerir os recursos financeiros e orçamentários no âmbito 

Municipal, inclusive como seu representante legal, sujeitando-se ao 

controle e fiscalização do Conselho de Acompanhamento e Controle 

Social do Fundo. 

II - Realizar a ordenação de despesas, na forma de delegação 

expressa expedida através do presente Decreto; 

III - Exercer a confirmação ou alteração da instituição 

financeira oficial eleita para a manutenção da conta específica da 

Fundação; 

IV- Adotar as providências necessárias junto aos órgãos 

públicos e instituições financeiras oficiais visando abertura, manutenção 

e alteração da conta bancária específica da Fundação de Cultura; 

V- Indicar, perante os órgãos estadual e nacional, do CNPJ, 

instituição bancária e conta bancária para o recebimento e movimentação 

dos recursos. 

VI- Exercer demais atividades necessárias ao gerenciamento 
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da Fundação de Cultura, inclusive a representação extrajudicial do 

mesmo perante terceiros e órgãos públicos de quaisquer dos Entes da 

Federação. 

Art. 6° No cumprimento do disposto neste Decreto fica a 

Fundação autorizada a expedir atos, regulamentos e quaisquer 

documentos oficiais que eventualmente sejam necessários. 

Art. 7° Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Areia Branca/RN, 05 de agosto de 2020.  

 

 

 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS 

Prefeita Municipal 

 

EXECUTIVO LICITAÇÃO 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

RESULTADO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS  

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020 

  

 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município de 

Areia Branca/RN torna público que, após análise das “Propostas de 

Preços” das empresas participantes classificadas na Tomada de Preços 

Nº 005/2020, que tem por objeto a contratação de empresa 

especializada para a Execução dos Serviços de Pavimentação a 

Paralelepípedo pelo método convencional no Bairro José Gadelha, 

Rua Maria Espada, Trecho da Laureano Couto, Rua José Fernandes 

Bezerra e Rua Virgílio Bertoldo Amaral no Município de Areia 

Branca/RN, a empresa licitante F Raimundo Filho Eireli - CNPJ - 

22.309.459/0001-04, apresentou a melhor proposta com valor global de 

R$ 617.278,38 (seiscentos e dezessete mil duzentos e setenta e oito 

reais e trinta e oito centavos), tendo a mesma sido declarada  vencedora 

do presente certame. Da presente decisão, cabe Recurso Administrativo 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do Art. 109, I, “a” da Lei 

Federal nº 8.666/93. Após o prazo recursal (com ou sem a interposição de 

recursos), será dado continuidade ao referido processo licitatório.  

Areia Branca/RN, 05 de agosto de 2020.  

Antônio Lopes Neto  

Presidente da CPL.  

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

SESSÃO PARA ABERTURA DOS  

ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020 

 

Aos 05 (cinco) dias do mês de agosto de 2020 (dois mil e vinte) as 09:00 

(nove) horas (horário local), nas dependências da sala da Comissão de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN, localizada na 

Rua Padre Antônio Joaquim - Centro Administrativo  - Centro desta 

cidade, sob a Presidência do Sr. Antônio Lopes Neto, conforme dispõe a 

Portaria da Senhora Prefeita Municipal 001/2020 - GC - de 09 de janeiro 

de 2020, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações 

do Município de Areia Branca/RN para processar os trabalhos referente a 

abertura dos “Envelopes de Proposta de Preços” das empresa licitantes 

habilitadas a participar da Tomada Preços de Nº 005/2020, que tem por 

objeto a contratação de empresa especializada para a Execução dos 

Serviços de Pavimentação a Paralelepípedo pelo método 

convencional no Bairro José Gadelha, Rua Maria Espada, Trecho da 

Laureano Couto, Rua José Fernandes Bezerra e Rua Virgílio 

Bertoldo Amaral no Município de Areia Branca/RN. Conforme 

mencionado na sessão passada, foram habilitadas as seguintes empresas 

licitantes; 1) - F Raimundo Filho Eireli - CNPJ - 22.309.459/0001-04; 

2) - FL Engenharia, Serviços e Empreendimentos Ltda. - CNPJ - 

36.783.315/0001-08; 3) - AMV Projetos & Construções Eireli - EPP - 

CNPJ - 10.480.822/0001-70; 4) - Oeste Construções e Serviços Eireli - 

EPP - CNPJ - 17.039.881/0001-57; 5) - DR & J Locações e Serviços 

Eireli - CNPJ - 17.382.733/0001-30; 6) - Extrema Construtora e 

Empreendimentos Ltda. - CNPJ - 29.288.569/0001-86; 7) - 

Renascença Empreendimentos Eireli - EPP - CNPJ - 

08.487.196/0001-00; 8) - Empreendimentos Construções & Comércio 

da Construção Ltda. - EPP - CNPJ - 07.275.651/0001-33; 9) - Soares 

Construções & Consultoria Ltda. - EPP - CNPJ - 13.518.835/0001-80; 

10) - Pactual Construções Ltda. - EPP - CNPJ - 10.559.968/0001-06; 

11) - WB Empreendimentos, Serviços e Comércio Eireli - CNPJ - 

28.240.229/0001-12; 12) - Justiz Serviços Eireli - CNPJ - 

10.194.352/0001-89; 13) CLPT Construtora Eireli - EPP - CNPJ - 

25.165.699/0001-70 e 14) - GSC Construtora e Serviços Ltda. - EPP - 

CNPJ - 14.055.950/0001-28. No horário marcado para a sessão, não 

haviam representantes das referidas empresas licitantes habilitadas. 

Procedida à abertura dos envelopes de Proposta de Preços, as empresas 

licitantes apresentaram os valores conforme discriminado no quadro 

demonstrativo; 
LICITANTES VALORES R$ 

1) - F Raimundo Filho Eireli - CNPJ - 

22.309.459/0001-04; 617.278,38 

2) - FL Engenharia, Serviços e 

Empreendimentos Ltda. - CNPJ - 

36.783.315/0001-08; 621.116,90 

3) - AMV Projetos & Construções Eireli - 

EPP - CNPJ - 10.480.822/0001-70; 

616.245,41 

(INEXEQUÍVEL) 

4) - Oeste Construções e Serviços Eireli - EPP 

- CNPJ - 17.039.881/0001-57; 704.971,31 

5) - DR & J Locações e Serviços Eireli - CNPJ 

- 17.382.733/0001-30; 
878.493,13 

6) - Extrema Construtora e Empreendimentos 

Ltda. - CNPJ - 29.288.569/0001-86; 
812.405,88 

7) - Renascença Empreendimentos Eireli - 

EPP - CNPJ - 08.487.196/0001-00; 
724.514,62 

8) - Empreendimentos Construções & 

Comércio da Construção Ltda. - EPP - CNPJ 

- 07.275.651/0001-33; 

876.869,78 

9) - Soares Construções & Consultoria Ltda. - 

EPP - CNPJ - 13.518.835/0001-80; 
659.269,74 

10) - Pactual Construções Ltda. - EPP - CNPJ 

- 10.559.968/0001-06; 
836.856,94 

11) - WB Empreendimentos, Serviços e 

Comércio Eireli - CNPJ - 28.240.229/0001-12; 
618.053,15 

12) - Justiz Serviços Eireli - CNPJ - 

10.194.352/0001-89; 
719.791,57 

13) CLPT Construtora Eireli - EPP - CNPJ - 

25.165.699/0001-70; 
714.942,14 

14) - GSC Construtora e Serviços Ltda. - EPP 

- CNPJ - 14.055.950/0001-28. 
750.475,47 

http://areiabranca.rn.gov.br/
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As propostas foram analisadas em sessão pelas Senhoras Priscilla 

Carolina de Souza - CPF - 035.215.694-59 - Engenheira Civil e 

Claudiana Fernandes da Silva - CPF - 023.692.544-08 - Assessora 

Técnica, ambas do quadro funcional da Secretaria Municipal de 

Serviços Públicos, Urbanismo e Obras do Município de Areia 

Branca/RN. Após análise, verificou-se que a proposta da empresa 

licitante AMV Projetos & Construções Eireli - EPP - CNPJ - 

10.480.822/0001-70 deve ser desclassificada, nos termos do Item 10 - III 

do Edital da referida Tomada de Preços. As demais propostas foram 

classificadas, por se encontrarem nos termos do instrumento 

convocatório. Ao final, constatou-se que a empresa licitante F Raimundo 

Filho Eireli - CNPJ - 22.309.459/0001-04, apresentou a proposta com 

valor global de R$ 617.278,38 (seiscentos e dezessete mil duzentos e 

setenta e oito reais e trinta e oito centavos), sendo a mais vantajosa para 

o município, razão pela qual decidiu esta Comissão, por unanimidade, 

declara-la vencedora do presente certame. Da presente decisão, cabe 

Recurso Administrativo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do 

Art. 109, I, “a” da Lei Federal nº 8.666/93. Após o prazo recursal (com 

ou sem a interposição de recursos), será dado continuidade ao referido 

processo licitatório. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação deu os trabalhos por encerrados, 

lavrando a presente ata que, após lida e achada conforme, segue assinada 

pela Comissão Permanente de Licitação e pelas Senhoras Priscilla 

Carolina de Souza - CPF - 035.215.694-59 - Engenheira Civil e 

Claudiana Fernandes da Silva - CPF - 023.692.544-08 - Assessora 

Técnica, ambas do quadro funcional da Secretaria Municipal de 

Serviços Públicos, Urbanismo e Obras do Município de Areia 

Branca/RN.  

 

 

________________________ 

Antônio Lopes Neto 

CPF - 201.437.024-91 

 Presidente 

 

_________________________ 

Eudes César de Oliveira  

CPF - 033.885.464-95 

Membro 

 

_____________________________ 

  Marcos Paulo Souza de Freitas 

CPF - 016.975.704-88  

Membro 

 

 

_________________________ 

Priscilla Carolina de Souza 

 CPF - 035.215.694-59 

 Engenheira Civil 

 

 

____________________________ 

Claudiana Fernandes da Silva  

CPF - 023.692.544-08  

Assessora Técnica 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

AVISO DE DECISÃO IMPUGNAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 008/2020  

 

O Pregoeiro do Município de Areia Branca/RN torna público que, após 

análise das razões apresentadas, resolve acolher parcialmente a 

impugnação impetrada pela empresa ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS 

LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 19.338.456/0001-94, em face do Edital 

do Pregão Eletrônico nº 008/2020, que tem por objeto a aquisição de 

Equipamentos Permanentes Diversos incluindo Veículos para melhorias 

nos Serviços das Unidades de Saúde do Município de Areia Branca/RN, 

conforme Propostas Números 11397.301000/1200-04 e 

11397.301000/1200-08 do Ministério da Saúde, razão pela qual altera a 

redação do item 5.2 do Termo de Referência. A íntegra da referida decisão 

se encontra na posse do Pregoeiro e sua equipe, podendo ser consultada 

através do Portal de Compras Públicas 

(www.portaldecompraspublicas.com.br).  

Areia Branca/RN, em 05 de agosto de 2020. 

 Antônio Lopes Neto  

Pregoeiro. 

 

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/RN. 

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020. 

OBJETO: aquisição de Equipamentos Permanentes Diversos 

incluindo Veículos para melhorias nos Serviços das Unidades de 

Saúde do Município de Areia Branca/RN, conforme Propostas 

Números 11397.301000/1200-04 e 11397.301000/1200-08 do 

Ministério da Saúde. 

DECISÃO 

 

 Trata-se de Processo Licitatório - Modalidade Pregão 

Eletrônico nº 008/2020, instaurado pelo Município de Areia Branca/RN, 

que tem por objeto a aquisição de Equipamentos Permanentes Diversos 

incluindo Veículos para melhorias nos Serviços das Unidades de Saúde 

do Município de Areia Branca/RN, conforme Propostas Números 

11397.301000/1200-04 e 11397.301000/1200-08 do Ministério da Saúde, 

e demanda oriunda da Secretaria Municipal de Saúde; 

 

Publicado o aviso do certame licitatório no Diário Oficial deste 

Município e do Diário Oficial da União, fora impetrado pedido de 

Impugnação por parte da empresa ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS 

LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 19.338.456/0001-94. 

 

Para a Impugnante, o prazo previsto no edital para a entrega dos 

http://areiabranca.rn.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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itens, qual seja, 10 (dez) dias, é exíguo, prejudicando assim a 

competitividade do presente certame; 

  

É o que importa relatar. Segue sucinta decisão. 

 

Inicialmente, é de se reconhecer a tempestividade da 

impugnação impetrada, razão pela qual o seu recebimento é medida que 

se impõe. 

 

Com relação ao mérito da impugnação, é de ser ressaltado que, 

neste caso, assiste razão parcialmente a empresa ALFRS INDÚSTRIA 

DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 19.338.456/0001-94. 

Explico: 

 

Consoante demonstra o Termo de Referência, anexo do Edital, 

dentre os itens licitados, alguns deles são veículos, quais sejam, itens 01, 

02 e 03, sendo: 

01 

036929 - VEÍCULO DO TIPO PASSEIO, ZERO 

KM, 5 PESSOAS; VEÍCULO DE PASSAGEIRO, 

TIPO SEDAN 1.4 A 1.6, ZERO QUILOMETRO, 

NA COR BRANCA, COM 4 (QUATRO) PORTAS, 

BICOMBUSTÍVEIS, COM POTÊNCIA MÍNIMA 

DE 102 CV, CÂMBIO MANUAL, TRANSMISSÃO 

DE 05 (CINCO) VELOCIDADES À FRENTE E 01 

(UMA) A RÉ, COM CAPACIDADE DE 

TRANSPORTE PARA 05 (CINCO) 

PASSAGEIROS, COM VOLUME DO PORTA - 

MALAS DE NO MÍNIMO 500 LITROS, COM AR 

CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU 

ELÉTRICA E FREIOS ABS; TRAVAS 

ELÉTRICAS COM CONTROLE REMOTO; 

TRAÇÃO DIANTEIRA, CÂMBIO DE 

TRANSMISSÃO MANUAL, DISCO 

VENTILADOS NA DIANTEIRA E TAMBOR NA 

TRASEIRA; JOGO DE TAPETES; SISTEMA DE 

SOM AM/FM/CD PLAYER/MP3/USB E 

ANTENA; JOGOS DE TAPETES DE 

BORRACHA; EQUIPADO COM TODOS OS 

ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS 

PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE. 

O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE 

DEVIDAMENTE ADESIVADO, (DE ACORDO 

COM A ARTE DISPONIBILIZADO PELO 

MUNICIPIO). 

UND 02 

02 

036930 - VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE 

DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0KM) MODELO 

VEICULO DE PASSEIO ZERO KM, COR 

BRANCA ANO EM CURSO OU POSTERIOR, 

BIOCOMBUSTÍVEL, 4 PORTAS, AR 

CONDICIONADO, TRIO ELÉTRICO (TRAVAS 

E VIDROS ELÉTRICOS E ALARME) 

CAPACIDADE 5 LUGARES, FREIOS ABS, 

AIRBAG, CÂMBIO MANUAL, MOTORIZAÇÃO 

1.0 A 1.3, DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MÍNIMA DE 2.370 

MM, RODAS DE AÇO ESTAMPADO 5.5X14. O 

VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE 

DEVIDAMENTE ADESIVADO, (DE ACORDO 

COM A ARTE DISPONIBILIZADO PELO 

MUNICIPIO). 

UND 02 

03 

036931 - VEICULO NOVO 2019/2020 ZERO KM, 

7 LUGARES, MOTORIZAÇÃO 1.8 POTENCIA: 

GASOLINA/ALCOOL 106 CV (78KW) (105 HP) 

@5200 RPM, ETANOL 111 CV(82,0 KW) 

POTENCIA: AIRBAG DUPLO, ALARME 

ANTIFURTO, ALERTA DE PRESSÃO DOS 

PNEUS, SISTEMA DE FREIO ABS, 

MAÇANETAS EXTERNAS NA COR DO 

VEICUL, AR CONDICIONAD, DIREÇÃO 

ELÉTRICA PROGRESSIVA, TRANSMISSÃO DE 

6 VELOCIDADES, TRAVA ELÉTRICA DAS 

PPORTAS COM ACIONAMENTO NA CHAVE, 

VIDRO ELÉTRICO NAS PORTAS POR UM 

TOQUE, BANCOS DA SEGUNDA FILEIRA 

BIPARTIDO E REBATIVEL, VOLANTE COM 

CONTROLE DAS FUNÇOES DO RADIO E 

TELEFONE COM TELA LCD SENSIVEL AO 

TOQUE, RADIO AM/FM/USB, FAROIS DE 

NEBLINA, ESPELHOS RETROVISORES 

EXTERNOS ELETRICO NA COR DO VEICULO, 

RODA DE ALUMINIO ARO 16 COM DESIGN 

EXCLUSIVO, PNEUS 205/60 R16 ENTRE-

EIXOSDE 2,620MM, TANQUE DE 53 LITROS, 

COMPUTADOR DE BORDO, SENSOR DE 

ESTACIONAMENTO, BANCO DA TERCEIRA 

FILEIRA REBATIVEL, PORTA MALAS 864, 

VEICULO NÃO EMPLACADO. 

UND 01 

 

Ora, como se sabe, 10 (dez) dias para entrega de bens tipo 

veículos é um prazo totalmente insuficiente, prejudicando assim 

eventualmente a participação de empresas interessadas, mesmo que tenha 

tais itens para pronta entrega;  

  

Sendo assim, neste caso, percebe-se que a manutenção deste 

prazo para tais itens, da forma questionada pela empresa impugnante, 

restringe a competitividade, razão pela qual a sua procedência, com a 

modificação do prazo questionado, é medida que se impõe. 

 

Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação interposta 

pela empresa ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, inscrita no 

CNPJ sob nº 19.338.456/0001-94, razão pela qual altero a redação do item 

5.2 do Termo de Referência, anexo ao Edital, que passará a ter a seguinte 

redação: 

 

5.2 - O fornecimento deverá ser feitos em até 10 (dez) dias, a 

contar da data de recebimento da ordem de compra, com 

exceção dos itens 01 a 03 deste Termo de Referência, cujo prazo 

será de 30 (trinta) dias. 

    

 Comunique-se com URGÊNCIA a empresa Impugnante.  

 Cumpra-se, Publique-se. 

 Areia Branca/RN, 05 de agosto de 2020. 

 

 

_____________________ 

Antônio Lopes Neto 

CPF - 201.437.024-91 

Pregoeiro Municipal 

http://areiabranca.rn.gov.br/

