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RECIBO DE RETIRJADA DE EDITAI

pnscÃo

PREsENcTATJ N"

.

oz9/zoL6.

Razâo Social:
CNPJ NO.

Endereço:

E-mail:
Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Pessoa para contato:

Recebemos

através

do
acêsso
www . montecarmelo. mg . gov. br , nesta data, cópia
convocatório da J.icitação acima iden.bificada
Local:

de

página
do instrumento
à

de 2016.

Àssinatura
Senhor Licitante,
visando comunicação f utura ent j:e ,:) setor de Licitação

e essa
empresa, solicito preencher o r:ecibo de entrega do editar e
remeter à Comi ssão Pe:r:manente d.: Licitação por meio de fax
(034)
3842-5880
or.r
pelo
e-mail
LieitaeaÕmanrê€armelo8gmail. cgm. A não remessa do recibo
exime-nos da comunicação de eventrrais retificaçÕes ocorridas
no instrumento convocatório, bem como ce quaisquer informações
adicionais.

GILBERTO DONTZETE DE MELO .rtMrON

Pregoeiro

,4,nderson
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Edita]. n": O29/2Ot6
Tipo: Menor Preço por ltem

coNFoRME TERMO

ESCOI,A,

\-

\-

DE

ESCoT.ARES PROGRAMA CÀI{INHO DÀ

COMPROMTSSO

pAR No LOL83/20L3-

EAIDE/MEC.

À Prefeitura Municipar de Monte carmelo, seção de compras e
Licitações, através de seu Pregoeiro e sua equipe de apoio
designada pela pcrtaria no 6515 de 28 de Setembro de 2015, com
autorização do Gestor do Departalnento, de acordo com a Lei no
8.666 de 27 de Juirho de 7993, Lei no \0.520 de !1 de Julho de
2002 e Lei Municipal n' 606 de :'7 de Fevereiro de 2006, torna
púbrico aos interessados que estarrá reunido o pregoelro e sua
comissão de Apoio pari proceder abertura dos enveropes
contendo documerrtacão e prooosta oríamentária, para seLeção de
empresa conforme tabela abaixo:
DATÀ

PÀRA PROTOCOLO

ATÉ O DIA

DOS ET{I\IELOPES

SESSÃO

DA

HORÀ

LOCÀL

ATÉ

Setor
de
Protocolo
(Gabinete) Av. Olegári o
MacieI, 212, Centro,

0B:45

Monte Carmelo/MG.

PÀR;A

A

PI'BLTCÀ

SESSÃO

0s/07/20]-6

09:0Lt

Setor de Licitações
( Sec.
Eazenda) - Av.
Olegário Maciel , 242,
Cent r:o,
Monte
Carrielo/lv]G.

DÀ LE rsLÀÇÃo ÀPLrcÁ\zEL
(l
Municipal de Fazenda

?

o

Processo no: O43/2OL6
ModaLidade: Pregão Presencial

Objeto: agursrçÃo DE BrcrcLETÀs

íc)
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1.1 - O presente procedlmento licitatório é disciplinado pela
Lei no 70.520, de 71 de julho de 2002 e pelo regulamento
aprovado pela lei Municipal no 606 de 71 de Fevereiro de 200'l,
no decreto no 7.251 de 02 de janeiro de 2014 e no que couber
pela Lei no 8.666 de 27 de junho de 1993 e suas alterações e,
pelas condições estabeiecidas no presente Edital abaixo
fixadas.
2 - OBJETO DA LrCrTÀçÃO
2.7 - A presente licitação

tem por objeto a ÀQUfSIÇÃO DE
BTCTCLETAS ESCOT.ÀRES PROGRAI{A C.â}[rNHO DÀ ESCOLÀ, CONFORME
TERMO DE COMPROMTSSO pAR No L0183/2O13-E1IDE/MEC.
3 - DO CREDENCIÀMENTO RA DO ENVELOPE DE HABILITA
3.1 - O proponente deverá apresentar-se para credenciamento
junto a Comissão Permanerrte de LicitaçÕes por intermédio de um
representante gue , de.rj damente mun.Ldo de documento que o
credencie a participar cleste cer i-ar:ie, venha a responder pela
empresa licitante,
devendo, ainda, oo ato de entrega dos
exibindo a Carteira de Identidade ou
envelopes, identificar-se
outro documento equivalente, com foto.
3 . 1 . 1 - O credenciamento Í. ar"'se-á por meio de instrumento
publico de procuração ou instrumento particular
com firma
reconhecida, com po,Jeres para f ormular of ertas e lances de
preÇos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame
em nome do proponent e, conf onne i'ÍODELO DE CREDENCIAMENTO
ESPECÍF]CO - ANEXÜ III.
3.1.2 - Em sendo sócio, propriet.rrio, dirlgente ou assemelhado
da empresa proponente, cieverá ap,resentar cópÍa do respectivo
Estatuto ou Contrato Socral-, flo qu;,.I este j am expressos seus
poderes para exrrrcer cir:'eito:: a assumir obrigaçÕes em
decorrência de tal investidura.
3.2 - No caso de microempresa ou elnpresa de pequeno porte que
pela f ruição ,los benef icic;s cia Lei Complementar Federal
op
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rro 123/06, deverá apresentar Lrecl;;ração de Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, Do mot:iento do credenci-amento, sob
pena de preclusão de seus direitcs.
O credenciamento trago EM UÃOS deverá conter os seguintes
documentos:

a) Cazteira de ldentid.ade ou oatro doeuz.ento equivalettte,
foto (cópia autentícaú) ;

com

b) lnstntmento ptiblico de procaração ou instn:oa.ento partícular
coa fima reeonhecida (soraente ên casos ara que o ÍeÍ)Íesentante
no certame não fizer parte do qtzadro societário d.a. q»resa);
c) Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social ou Ult;ma
Alteração se for o caso (cópia autenticada);
d) Certidão SiryTificada de Microq)resa ou @tresa de Pequeno
Porte ani tida pe],a ,Iunta Comercial Estadual (soro,ente a,rn caso
de Microer\Írresa ou Erytresa de Pequeno Porte) .
4 - DA PROPOSTA DE PREçOS
4 .7 - A Proposta de P-i:eços e os dccumentcs que a instruirem
deverão ser apresentados no local, d l-a e hora determinados, eil
envelope devidamente lacrado e rubrii-lado no fecho, e conter em
sua parte externa, os dizeres:
EIiI\ZELOPE

I

PROPOSTÀ

PREFEITURA MUNTCIPAI DE MONTE CARMELO

PROCESSO: O43/2OL6

PREGÃO PRESENCIÀI: O29/2OL6
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MENOR PREçO POR ITEM

Objeto: agursrçÃo DE BrcrcLETÀs Escor,ÀREs
coNFoRME TERMO

ESCOLÀ,

FLS

DE

COMPROMTSSO

pRocRAMA cÀIírNHo DÀ

pAR No LOL83/20L3-

nron/rec.
R;AZÀO

SOCIÀI DA EI{PRESA
CNP,J

,.

4

.2 - A proposta de preços deverá conter:

4.2.L - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
fmpeditivo à HabilitaÇão, conforme modelo contido no Anexo IV;
4.2.2 - Val.or unitário por ltem;

4.2.3 - Valor Total. por Item,'
4.2.4 - Valor

da Proposta;
4.2.5 - Validade da Proposta 60 dias;
4.2.6
As despesas j.nerentes aos transportes (frete, carg'a ê
descarga) dos itens licitados comerão totalmente por conta do
fornecedor.
4.2.7
Condiçôes de Pagamento: O Pagamento será realizado na
tesouraria do municipio, a partir da data de entreg'a da nota
fiscal, sêmpre de acordo com a disponibi1idade financeira do
GJ.obaL

munS-cípio.

4.2.8
Prazo de vig,ênr:ia do Contrato: A vigência do Contrato
inicia-se na data de sua assinatura ê vigorará até 31 de
Dezembro de 2016 ou até a completa execução do mesmo.
5 -

DO RECEBIMENTO E ABERTT'RJA DOS

E}iT\IELOPES

- A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes

icipal de Fazenda

.,N»N'N*
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contendo a Proposta de Preços de int-eresse do Iicitante
dr:cumentos que a instruirem, será pública, dirigída por um
Pregoeiro e realizada de acordo com âs disposiçÕes contidas na
erl
legislação
mencionada no preâmbulo deste Edital,
conformidade com as condiÇÕes nele estabelecidas, bem como em
seus Anexos, flo loca1 e hora, )â determinados.
5.2 - No local e hora marcados, antes do inicio da sessão, os
interessados deverãc comprovar, por meio de instrumento
próprio, poderes parr fcrmulação de ofertas e lances verbais,
nos termos do Art. 10 da i,ei Municipal no 606 de Ll de
Fevereiro de 2006, para a prátlca dos demais atos do certame,
conforme item 3 deste ECi tal.
5.3 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais
serão admitidos novos proponentes, dando-se inicio
ao
recebimento dos envelopes.
5.4 - Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE
PREÇOS, sendo feita a sua conferência e posterior rubrica.
6 - DO JI'LGA}4ENTO DÀÍi PROPOSTÀS
6.1 - O Pregoeiro procederá à abr:rtura dos envelopes contendo
as propostas de preÇos e classificará
o (s) autor (es) da (s)
proposta (s) de MENOR PREÇO POR ITEM e aqueles que tenham
apresentado propostas erÍ valores sLrcessj-vos e superiores em
até 102 (dez por cento), relativanrente à de menor Preço.
6.2 - Quando não forem rrerificadas, oo minimo, três propostas
escritas de preÇos nas conciições definidas no subitem
anterior, o Pregoeiro convocará tcdos os autores para que
parti-cipe dos lances verbai s, qua-lquer que se j am os preÇos
ofertados nas propost-as escritas.
6.2.1 - Os lances verbais serão iniciados pelo autor que
apresentou o maior: preÇo para o item na proposta escrita e
seguido pelos demais na ordem dr:crescente e deverá ser
obrigatoriamente infericr
ao mencr preÇo fixado na proposta
ESC
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6.3 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados,
sujeitando-se o proponente à penalidade constante do subitern
11.6 deste Edital.
6.4 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de
requisitos estabelecidos nesti: Editai e seus Anexos a mesma
será desclassificada.
Após esse ato, será ence.:rada a etapa competitiva de
6. 5
preÇos propostos documentalmente e o.rdenadas às ofertas para
f ornecimento do ob j eto ,ief inidc: neste Edital,
exclusivamente
pelo critério de MINOR PREÇC POR ITEI{.
6.6 - O Pregoeiro examinará a aceitabiliciade, quanto ao objeto
e val-or da primeira class-i ficada, decidindo motivadamente a
respeito.
6.1 - Sendo aceitável a menor oferta de preÇo pelo item, será
verificado o atendimento das condiçÕes habilitatórias
pelo
licitante que a tiver forrnulad,-.,.
6.8 - Constatado o atencrimento plenc às exigências do edital,
o proponente será declarado veni:edor, sendo-lhe adjudicado o
obj eto.
6.9 - Se a oferta não for acei-tável ou se o proponente não
atender às exigências do edital,
o Pregoeiro exanLinará as
ofertas subsequentes, flâ ordem cie classificação, e reabrirá a
disputa durante o periodo cie até trinta minutos, até que seja
apurada uma propost.,.que atenda aos interesses do município,
sendo o respectivo proponente cleclarado vencedor e a ele
adl udicado o ob j et.o.
6.10 - Da reunião f avrar-se-.i a:-a circunstanciada, flâ qual
serão registradas as c.rcorrênci.as re.i.evantes e eue , ao f ina1,
será assinada pelo Preqoeiro, Eqrripe: de Apoio e os licitantes
presentes.
6.ll - Em caso de diverqência ent: : informações contidas em
documentação impressa e na propúsf.l especifica, prevalecerão
as da proposta.
6.7
Não se considerará qualquer vantagem não p revista neste
)
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Edital e seus Anexos.
6.13 - No caso de empate entre cluas ou mais propostas, a
classificação se fará, cbrigatoriamr:nte, por sorteio, êr ato
publico para o qual todos os licitantes habilitados serão
convocados, nos termos do S 2" do art. 45 da lei 8.666/93.
6.14 - Em relação aos criterios de desempate, conslderando as
prerrogativas legais pelas microemprêsas ou empresas de
peguêno porte, se o caso, deverá ser observado o regulamento
estabelecido nos itens seguintes cleste edital:
6.14.1 - Havendo lances, de microemprêsas ou
empresas de pequeno porte, com valores iguais
ou inferiores
a 5? (cinco por cento) da
licitante
crigina.l.mente melhor classificada no
certame, será facuitacio à microempresa ou
empresa de pequeno r)orte o direito de alterar
seu fance finaI,
apresentado preÇo inferior
àque1a considerada vencedora do certame, nos
termos do artigo 45, da Lei Complementar no
l4l , de 01 de Agosto de 2074;
6 .74 .2
- Não se:ndo exercido o direito
de
preferência nos termcs do subitem anterior, oo
prazo de 05 (cinco) minutos a contar do final
dos f ances of ertarlos, ou a não apresentação de
proposta inferior pela microempresa ou empresa
de pequeno porte, a.itrretará na preclusão e a
contratação ,la p.ropc sta originalmente mais bem
classificada, ou .i:ev.igaÇão do certame.
6 .74 .3
da pref erênci_a da
- O instituto
contratação no e>:ame das propostas previsto no
pre sr-:rrte edit-al,
somente se aplicara
na
hipotese da prop-'csta inicial
não ter sido
apresent arJa p.,-.r microempresa ou emprêsa de
pequeno porte.

\-,
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7 - DAs corvorçõns pÀRA eanrrcreaçÃo
7.L
Poderão participar deste Pregão os interessados que
atenderem a todas as exigências, inclusj-ve quanto à
documentação constantes deste Editaf e seus Anexos.
1.2 - Não poderão particlpar deste Pregão:
7 .2.7
Os interessados que se encontrarem sob faIência,
concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em
regime de consórci-o, qualquer que seja sua forma de
constituição.
7.2.2 Empresas estrangeiras que não funcionem no Pais.
'1
.2.3
Aqueles que tenham sido decl-arados inidôneos para
l-icitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos
com suspensão do direito de licitar
e contratar com a
Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.
7.3 - Estarão impedidas de participar desta licitação as
empresas:

1.3.7
Que, apresentem mais de uma proposta para cada item
especifico ou que um de seus sócios seja servidor púb1ico
municipal;

.4 - Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá
ser datada e assinada por seu(s) representante(s) 1ega1(is),
devidamente qualificado (s) e comprovado (s) .
7.5 - Os docunentos necessários à habiJ.itação poderão ser
apresentados em original acompanhada de cópia para sêr
conferida e autenticada pelo pregoeiro e/oa equipe de apoio no
momento do credenciamênto, ou por qualquer processo de cópia
autenticada por meio de cartór.i-o competente, ou publicação em
órgão da j-mprensa. As cópias autentlcadas não serão devol-vidas
e não será permitida reprodu;.:ão de cópias nos setores
pertencentes a Prefeitura Municipaj-.
7

S

An

- DA HÀBILTTAÇÀO
1 - O envelope no II "DOCUMENTÀÇÃO DE HÀBTLITÀÇÃO" deverá
pr
aolado no loca1, cira e Lrora Ceterminados, devidamente
res

unicipal de Fazenda
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lacrados e rubricados no fecho, e conLer em sua parte externa,
os dizeres:
EI{TVELOPE

II -

HÀBILITÀÇÀO

PREFEITURA MUNTCIPAI DE MONTE CÀRMELO

PRocEsso: 043/20L6
PREGÀO PRESENCIAT:

TrPO:

o29/20L6

MENOR PREçO POR ITEM

objeto:

AQUrsrÇÃo DE BrcrcLETÀs Escor.AREs pRocRjAMÀ cÀMrNHo DÀ
ESCOT,A, CONFORME TERMO DE COr{pROt{rSSO p.AR No LOL93/20L3FI{DEIMEC.

RAZÀO SOCIAI DÀ EMPRESÀ

CNPJ

1 - O Envelope no Ir í'DOC[ MENr.eçÃO Or UaStttrAçÃO"
conter os seguintes docunientos:
HabiJ.itação Jurídica, F.tsca1 e Dec1ar'ação:
8.1.

) - Declaraçã., de que não
contido no Anexo V,'
a

enrpre

deverá

.Ja merror, conf orme modelo

b) - Contrato soc:-. al em vLqcr (Consolidado) , devidamente
registrado, efr se t-iatando de socjedades comerciaisi exigindoSe , no caso de sociedade por aÇCr es. ciocumentos de eIelção de
seus administradoresi c;uando s3 tratar de empresa pública será
resentada cópia das iers que a iristitulu;
N

l,i

res

Municipal de Fazenda
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c)

Cédula de Identidade dos sóclos da empresa (RG);

d)

Cadastro de pessoas fisicas dos sócios da empresa (CPE);

e)

Comprovante de Inscrição do CNPJ;

f) - Certidão Negativa de Débito do Municipio Sede da
(CND Municipal);
Certidão negativa de débitos _iunto ao

q)

h)
da

i)

Empresa

FGTS;

- Certidão negativa de débit-os junto à Secretaria de Estado
Fazenda Pública Estadual

Certidão Conjunta de Débitrs Relativos a Tributos
Eederais e a Dívida Ati va da União;
-

j)

Certidão Negativa

cl.e

Débitos Trabalhistas

(CNDT);

I) - Certidão Negativa de Falência, Conccrdata ou Recuperação
Judicial;
m) - Será verificado o quadro societário e o endereço dos
Iicitantes
com vis i-as a verificar
a existência de sócios
comuns, endereÇos idênticos e/ou indicios de parentescos,
f atos que analisados em corli unt-o com outras inf ormações,
poderá indi-car ocorrência de fraudes contra o certame
Iicitatório.
Portairto, havendo i;ldícios de f raude, deverá ser
adotada a prerrogativa do parágrafo terceiro do artigo 43 da
Lei 8.666/93. Caso constatada a partrcipação de um mesmo sócio
em mais de uma empresa licitanle,
estas serão inabilitadas,
po ndo, ainda, serem declaradas lnidôneas para contratar com
nistr Ção Públ-ica, conforme item 15.
a

Anderson
Secretario

Gi
dc Fazenda

FL 0Ê

Sffim

FLS

Prefeitura Municipal de [Vlonte Carmelo
sEcRETARIA MUNIcIPAL DE FAZENDA- otvtsÃo oe

ltctraçÃo

0_029-

W

§

n)

Todos os documentos apr:esentados deverão corresponder
unicamente em nome do licitante que se habilita para o
certame:

n.1) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão
estar em nome da matriz,'
n.2) se o l-icitante for à filial,
todos os documentos deverão
estar em nome da filial;
n.3) serão dispensados da filiaI aqueles documentos que pela
própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em
nome da

matriz.

Os doerrcntos que não infomara a descz,íção da data
validade, serão váLidos poz 90 dias, â r.artir da da.ta

de
de

en, ssao

8.2 - DrsposrÇÕEs cERArs DÀ HÀBrLrTAÇÃo
8.2.1 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação
de documento em substituição aos documentos requeridos no
presente Edital e seus Anexos.
8.2.2 - Se a documentação de habilitação não estiver completa
e correta ou contra.riar qualquer dispositivo deste EditaI e
seus Anexos o Pregoeiro considerará o proponente INABILITADO.
8.2.3 - Havendo restrição quanto à regularidade fiscal no caso
de microempresa ou empresa de pequeno porte, fica concedido um
prazo de 05 (cinco) dias para a sua regularização, prorrogável
por igual periodo mediante justificativa
tempestiva e aceita
pela Comissão Permanente de Licita.i,:ão, nos termos do S Io,
art. 43, do mesmo dispositivo 1egai.
8.2.4 - A não regularlzação fiscal no prazo estabelecido no
subitem anterior
implicará
decadência do direito
à
contratação, sendo facultacia à Administração convocar os
licitantes
remanescentes, râ ordem de classificação,
para
assinatura do Contrato, ou revogar a licitação nos termos do
a
43, S 2o , da Lei Cornplemen'úar no . l4'/ , de 01 de Agosto de
20
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8.2.5 - O envelope de documentação que não for aberto ficará
em poder do Pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta)
dias, a contar
da homologação da licitação,
devendo a ]icitante
retirá-lo,
após aquele perÍodo, oo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
inutilização do envelope. "
9 - DA TMPUGNAÇÃO DO ÀTO COIIVOCATóRIO
9 .7 - Ate 02 (dois ) dias uteis
ant-es da data f ixada para
recebimento das propostas, qualquer: pessoa poderá peticionar
por escrito contra o ato convocat.óri-o.
9.1.1 - A petição de impugnação ei'ou peclido de esclarecimento
deverá ser dirigida
ao Pregoeiro e protocolada no setor
Competente.

10 - DOS RECURSOS
10.1 - Todos os recrlrsos serão iriterpostos no f inal da sessão,
com registro
eiú ata, da sintese das suas razÕes e
contrarrazões, podendo os inte::essados juntar memorlais no
prazo de 03 (tres ) d-ias uteis.
70.2
Em casos especi-ais, quan.lJ complexas as questÕes
debatidas, o Pregoeiro concederiír, i)queles; que manifestarem a
interesse de recorrer, prazo de- 03 (três) dlas úteis para
apresentação das correspondentes razÕes, ficando os demais,
desde logo, intimados para apresent.ir contrarrazões em igual
número de dias, eue colneçarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.3 - O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito
suspensivo.
l0 . 4
o acolh,lrnento do recurso : mpo r-'tará a invaridação apenas
dos atos insuscetiveis de aproveitamenLo.
10.5
Os autos do prc..rsso peÍmanec:erão com vista f ranqueada

aos interessados, flâ sede 1a Secrei.. ar ria Municipal cla Fazenda
d Monte Carmelo, sob a responsalilrdade do Pregoeiro e Equipe
de

o10.
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11 - DA ENTREGÀ DO OB.'ETO LICITÀDO
O item deverá ser entregue em parcela única, fMEDIÀTÀI4ENTE,
conforme solicitação do responsável da Secretaria supracitada,
após a emissão da À.F. (ÀutorizaÇão de Fornecimento) emitida

pelo setor de Licitações. O transporte e a distribuição
itens ficarão a cargo da empresa vêncedora.
L2 .

DO

dos

PAGAITÍENTO

L2.L Condições de Pagamento: O Pagamento será na tesouraria
do municipio, a partir da data de entrega da nota fiscal, de
acordo com a disponibilidade financeira do município, para a
emissão da nota fiscal sempre deverão ser descritos todos os
itens fornecidos no mês de referência, acompanhado de todos os
pedidos de cada secretaria e a requ.isição emitj-da pelo gestor
da Ata de Registro de Preços. Escas notas fiscais deverão ser
entregues na secretaria de origem. (A nota fiscal deverá aeÊ
erni tída. ear vaTor fixo c,ora duas e em casos estr»ec.íficos três
cesas decimaís).

72.2
Caso a Nota Eiscal/Fatura se j a devol-vida pela
Prefeitura, por estar inexata, será contado novo prazo para o
pagamento a partir da data cie-: sLra reapresentação, Dâ f orma
previ-sta no subitem 1. 1 deste ECital.
13 - DOS ÀCRÉSCIMOS E SUPRESSõES
13 . 1 A quantidade j nic j-al;nent :j contratada poderá ser
previstos no
acrescida ou suprimida dentro cl-os limites
parágrafo 1o do artigo 65, da Lei Federal no 8.666/93, podendo
a supressão exceder ta1 limite, nos termos do parágrafo 2o,
inciso II do mesmo artigo, confcrme reclação introduzida pela
Lei no 9 .648, de 21 ce rnaio de 1998 .
L4

DA

EXECUÇ.ãO

^
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14.2.1 - A entrega do obj eto licitado será feita pela
Contratada somente após a assinatura do respectlvo Contrato e
emissão da Autorização de Compras e Serviços.
14.2.2 - O órgão Requisitanter ou às suas ord.ens, fiscalizarão
obrigatoriamente a execução do Contrato, Dâ parte que os
couber, a fim de verificar sê no seu desenvolvimento estão
sendo observadas as especificações e demais requisitos nele
previstos, rêservando-se o direito de rejeitar o recebimento
do objeto ç[ue, a seus critérios, não foren considerados
satisfatórios
14 .2 .3 - Caberá ao Órgão Requisitante, ou às suas ord,ens , a
responsabifidade, nâ parte que os couber, de gerenciar a
compra/serviços, fiscarizando e controrando a entrega do bem
ou serviços, eue deverá ser exclusivarnente no interesse da
-

administração.

L4.2.4 - A fiscalização por parte do órgão Responsáve1 não
eximirá a Contrata.da das responsabilidades previstas no Codigo
clvil- e dos danos que vier causar ao municíplo ou a terceiros,
por culpa ou dolo cie seus f ,:ncionários na execução do
Contrato.

15 -

DAS PENÀTTDÀDES

15.1 - o não cumprimento das obrigaçÕes assumidas poderá
ensej ar a aplicação das seguintes penalidades:
I - Advertêncla, por escrito,.
II
MuIta, de 2% (dois) por cento ao mês sobre o valor da
proposta;
rrr
suspensão tempoi- ária clo direito de participar em
ricitaçÕes e impedimento de cont.r:ata:: com a Adminlstração, por
prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - Declaração de inidcrreidade pard Iicitar ou contratar com
a Prefeltura Munici-pal de Morite (tarmefo.
16
Anderson
Secretario

RECT RSOS

^N

de Fazenda

oRçÀMENTARIOS

0§

Pt-

vt

FLS

Cffi,x, Prefeitura Municipal de [Vlonte Carmelo
ltctrlçÃo
SEcRETARIA MUNIcIPAL DE FAzENoa- otvtsÃo oe

0033
o

ry

A despesa com a execução do presente Contrato correrá
conta das seguintes dotaçÕes orçanentárias:
02 .25 .03.L2.361 . 4010 .2 .0226.3.3. 9G .30.00 . 00
!,ÍÀT. CONSTTMO

16.1

à

FICHÀ-639

L7

- DAs DrsPosrçÕss

orRars

.7

É facultada ao Pregoei-ro ou à autoridade superi-orr errl
qualquer fase da licitação, a promoção de d1ligência destinada
a esclarecer ou complementar a lnstrução do processo, vedada a
incfusão posterior de documento ou informação que deveria
constar no ato da sessão pública.
L7 -2
Fica assegrurado à Prefeitura Municipal de Monte CarmeJ.o
o direito de no interesse da Àdm-inisí:ração, anular ou revogar,
a qualquer tempo, Do todo ou em parte, a presente J.icitação,
dando ciência aos participantesr Dâ forma da J.egisJ.ação
71

vigente.

17.3

Os proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e a Prefeitura Municipal_ não
será, êR nenhum caso, responsável- por esses custos,
independentemente da condução ou resultado do processo

licitatório.
Ll .4 - Os proponentes são .responsáveis pela f idetidade e
legitimldade das informações e dos clocumentos apresentados em
qualquer fase da 1i-citação.
17.5 Após apresentação da proposta., não caberá desistênci_a
do licitante,
sal-vo por motívo usto decorrente de f ato
superveniente e aceito pelo Pregceiro.
71.6 O l-icitante que ensejar o retardamento da execução do
certame, não mantiver a proposta, comportar-se de modo
inidôneo, frzer declaração falsa ou cometer fraude fj_scaI,
garantido o direitc prévio da citação e da ampla defesa,
ficará impedido de l-icitar e contratar com a Administração,
pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos
-r
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perante a própria autoridade que aplicou a
reabilitação
penalidade.
11 .1 - Não havendc expedieirt.e ou ocorrendo qualquer motlvo
supervenj,ente que impeça a real-ização do certame na data
marcada, a sessão será automatrcamente transferida para o
prj-meiro dia úrt il suDsequent., no mesnic horário e local
anteriormente estab.elei.:ido, desde euri não ha j a comunicação do
Pregoeiro em contrárlo.
17. B - Fazem parte integrante do pl-es:,:nt-e Editat:
Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Modelo de Proposta de Preços;
Anexo III - ModeIo de Credenciamento Especifico;
Anexo rv - Modelo de Declaração cie rnexistência de Fato
Superveniente fmpedii-ivo à Habititação;
Anexo V - Modefo de L-.eclaração de que não Em,prega Menor;
Anexo Vf - Minuta do Futuro Contrato.
11 .9 - Na contacTem dos prazos er;tabelecidos neste Edital
e
seus anexos, excluir-se-á o dia do irricio e inctuir-se-á o do
vencimento. Só se ini c.-am e v,.)nc(:im os prazos em dias de
expediente na Pref eitura MunicipaJ_ de Morrte Carmelo.
71 .70 Qualquer pedido cle esc, arecimento em relação a
eventuais duvidas na interpretaçáo do presente EditaI e seus
Anexos, deverá ser encaminhado por escritor âo pregoeiro, no
endereço mencionado do preâmbulo ,lo presente edital_.
11.71 - A homologação do resultadc desta ticitação
não
implicará direlto à ccntiatação.
11.12 - Aos casos omissos apricar-se--á as demais disposições
constantes da legislação vigente.
11 .73 . cópias do edita I e de ser-i: ane.xos serão f ornecidos peJ-o
Pregoeiro e sua equipe de apoio, da.s 13h3Omin às 17h0Omin, Do
setor de Licitações local |zado na Prrça Getútio vargas,242, 2o
andar, Centro, MONTE CARMELO l,ic, ac custo de R$ O r 15
ntavos por página, caso o -i.nteressado queira cópia
ráfl ca e GRATUITAMENTE pcr. rntermédlo de cópla virtual,
I
icipal de Fazenda
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devendo o mesmo Lrazer pen drive ou midia similar. Demais
informaçÕes poderão ser obtidas pelo telefone (34) 3842-5880.
t'7.14. O edital. poderá ainda ser consultado através do site:
www

.

montecarmelo.

mg .

gov . or / Ltcs-tacao

/

17.15 - O foro para dirj-mir questÕes relativas ao presente
Edital será o foro da Comarca de Monte Carmelo, com excl-usão
de qualquer outro.
Monte Car:me1o/MG, 03 de Junho de 2076.

ANDERSON PIRES

Secretário Municipal de

Fazenda

GILBERTO DON]ZETE DE MELO IÚNTON
Preqoe i ro
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Processo no: O43/2OL6
Modalidade: Pregão Presencial
Edital n": 029/20L6
Tipo: Menor Preço por Item

objeto:

AQursrçÃo DE BrcrcLETÀs EScor,AREs PRoGRAIIA cÀIurNHo DA
ESCOLÀ, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR NO LOL83/2OL3rrpu/!,ÍEc.

1 .JI,STIFICÀTIVÀ
A presente aquisição se dá para atendimento ao Termo de
Compromlsso PAR (P1ano de AçÕes Articuladas) no 10183/2013ENED/MEC.

2 - ESPECTFTCAÇÃO DO OBJETO
Vide tabela abaixo:
ITENS

cóo

DESCRTçÃO

UN

QTD

01

15.986 BICICLETA ESCOLAR ARO 20

UN

159

02

15.987 BIC]CLETA ESCOLAR ARO 26

UN

159

o custo estimado para a presente contratação é de RS zB.31s,4s
(setenta e oito mil trezentos e quinze reais e guarenta e
cinco centavos).
o custo estimado foi apurado a partir de mapa de preÇos
constante do processo administ.r:ativ:., elaborado com base em
orçamentos recebidos de empresas especj-alizadas e em pesquisas
de mercado.

3 .

CONTROLE DÀ EXECUçÃO
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A fiscalização e gestão da ccntratação será executada por
fiscal
da Secretaria tlunicipaI - Órgão Participante
da
presente licitação ou substituto, indicado pelo ordenador de
despesas. Ao qual competir:á dirimir as duvidas que surgirem no
curso da execução da Ata de Registr,: de Preços e/ou Contrato,
e de tudo dará ciência à Administracão.
Fiscal:
,l^
Secretaria
Municipal
LIU
EL]SABETH MARÇAL DA SILVA DIAS
Educação e Cultura

4 - DÀS rNFRAçõES E SÀIrçÕsS ÀDMTNTSTRATTVAS
A disciplina das infraçõ,es e sancões aplicáveis no curso
licitação é aquela prev.isEa no erlital.
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PROPOSTÀ

- orvtsÃo oe ltctraçÃo

DE

PREÇOS

Processo no: _/2Ole
ModaLidade: Pregão Presencial.

Edital n": _/2OL6
Tipo: Menor Preço por Item
Objeto:

rTEM

coD

UND QTD

DESCRTÇ.ÃO

VAIOR VA],OR

T'NIT. TOTAI

- Validade da Proposta 60 dias;
- Valor da proposta: R$
, (x.<xxx reais) .
CondiçÕes de Pagamento: O ?againento será realizado na
tesouraria do municipio, a partit' da data de entrega da nota
fiscal, sempre de acorCo com a disponibilidade financeira do
municipio.
- Prazo de vÍgência da Ata de iiegistro de Preços: A Ata de
Registro de Preços inicia-se na data de sua assinatura e
vigorará por um ano.
de

de 2016

Razão Social da Empresa
CNPJ

Representante Legal
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Processo no: _/20L6
Moda1j-dade: Pregão PresenciaJ.

Edital. n": _/2OL6
Tipo: Menor Preço por Item
Objeto:

Pelo
presente
a
empresa
devidamente
inscrita
no

sob

CNPJ/ME

no

neste ato representada pelo Sr
, outorga ac Sr
CPF no
amplos poderes para representá-Ia junto
a Prefeitura Municipaf de Monte carmelo - MG no processo
licitatório
acima identificado, inclusive para i_nterpor ou
desístir de recursos, receber citações intlmações, responder
administrativamente e judiciaJ-mente por seus atos, formular
ofertas e lances de preÇos enflm, praticar todos os atos
pertinentes ao certame, e[ nome do proponente.
,

de

de 20L6-

Razão Social da Emprtlsa
CNPJ

Representante Legal

G

pal de Fazenda
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A}iIEXO

ogcr,ARaÇÃo

og rlvexrsrÊNcrÀ

IV

DE FÀTo sueER\zENTENTE rMpEDrrrvo À

HasrLrraÇÃo

Processo no: _/2016
Modalidade: Pregão Presencia1

Edita1 n": _/20L6
Tipo: Menor Preço por Item
Objeto:

A

, devidamente lnscrita no CNPJ/MF sob
no
neste ato
representada pelo Sr
decl-ara sob
, CPF sob o no
as penas da 1ei, que até a presente data, inexiste fato
superveniente imped-i-t ivo para sLta habi l itação no presente
processo licitatórÍo,
ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.
Empresa

de

Razão Social da Empresa
CNPJ

Representante Legal

Secretario

de Fazenda

de 2016.

DE
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A}IEXO V

ogcr.ARaÇÃo

os euE NÃo EMpREGÀ

t'rE!.Ion

Processo no: _/20L6
Modalidade: Pregão Presencial.

Edital n": _/20L6
Tipo: Menor Preço por ftem
Objeto:

inscrita

A empresa

o

, com secle na
, Bairro
, cidade de
, por intermédio de seu representante

n
no

legal,

no CNPJ sob

o

Sr

,

portador

do CPF

no

. ;::'::l:,"i";:,':::,,,o o. :;'::',.J:
\-

de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 21 de outubro de
1999, gue não emprega menor de 1B (dezoito) anos em trabafho
noturno, perigosos ou insalubr:e e não emprega menor de 76
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz.

de

Razão Social da Empresa
CNPJ

Representante LegaI

de Fazenda

de 2016.
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ÀNEXO VT

MINUTA DO E"T'TURO CONTRATO

Processo no: _/2OL6
ModaJ.idade: Pregão Presencia1

Edital. n": _/ZOte
Tipo: Menor Preço por Item
Tnstrumento

Cont

ratual
que

\-,

para

entre

si

celebram o Município de Monte Carmelo
a empresa

e

o MtNrcIpIo DE MONTE CARMELO, ESTADO DE
M]NAS GERA]s, pessoa jr:ridica
de direito púb1ico interno,
inscrita no CNPJ n. 18.593.103/0001-78, neste ato representado
pelo Secretário Municipal de Eazenda o Senhor AIiIDERSON PfRES,
brasil-eiro,
portador do CpF n. o 542.9j5.6j6-87,
solteiro,
residente e domicil-iacio nesta cirlade de Monte Carmelo/MG
doravante denominado simplesmente CONTRATÀÀITE e de outro l-ado
a empresa/pessoa fislca
, inscrita no cNpJ/cpF

sobon
Estado

((\

o

sede/endereço na
neste ato representada pelo seu
com

de _,

portador do RG
, cPl- n o
residente e domiciliado na Rua

Sr.

n

doravante denominada simplesmente CONTRATÀDÀ, convencr_onam
mediante as seguintes Cl-áusulas

o

a

e

condlções:

Da fundamentação legal : O pre seni:. e ins t rumento cont ratual
corre de licitação
na modat-i dade Pregão Presencial no
016
tipo
MENOR
PREÇO POR ITEM, vinculando-se ao
(;
unicipal cle Fazcnda

P.L OE

FLS
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SEcRETARIA MUNIcIPAL DE FAZENDA

- otvlsÃo oe ltctraçÃO
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respectivo edital, oâ forma da Lei Eederal n I0.520/02, Lei
Municipaf 60 6/06, Decreto Municipa ) L25l/74 e Lei Federa]
B. 666/ 93 (subsidiária) .
o

crÁusur.a

PRTMETRiÀ

Pregáo Presencial

Un

Consr-it.ui-se r:bjeto deste instrumento
que atenda todas as exig'ências do Edital
/20L6.

Vlr.
Unitário Total

V]-r.

Quantidade Especificação

\-,

crÁusur,a sEGuNDÀ: Prazo de Vigência do Contrato inicia-se
sua assinatura até 31 de Dezembro de 2016.
CrÁUSUr.a TERCEIRA: DÀS OBRIGAçõES DÀ CONTRiATÀNTE

da

:

I - Efetuar os Pagamentos na forma e prazo estabelecido nas
cláusulas deste edital;
II - Proceder a conferência dos itens Homologados, de acordo
com as exigências contidas rro eciital e especificações
+Á^^.1
^^^- I
LÇUl. I-LUdD

III - Emitir requisição para a entrega dos itens licitados.
CLAUSIEÀ QUÀRTA: DÀS OBRTGAçÕES DA

COI.TTRiA,TÀDA

I - Fazer entrega dos iLens hom'rlog rdos a seu favor de acordo
com prazo determinado no eoital.
II
Os itens deverão comeÇar a ser entregues fMEDIATAMENTE,
após a emissão da A. F. (Autorização de Fornecimento) , emitida
pelo setor de lic:',tação, Ce acordo com solicitaçÕes dos
departamentos da Pr<,fe:-tura Mrrnicl-pal de Monte Carmefo, itens
estes constantes neste processo confor:me respectivo edital. O

tr nsporte e

distribuição

dosr itens

ficarão
G

de F-azenda

sob

a
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responsabilidade da empresa vencedola-contratada, e deverá ser
realizado durante o horário de f.:ncionamento da Contratante.
(carga,
I I I - Arcar com ,-lespesas inerentes ao transporte
descarga e frete) do'; itens i-iomologados a seu favor.
IV
Manter, durante toda a execução do contrato, êfl
compatibilidade com as ob;:lgaçÕes assumidas, todas as
condições de habilitaçao e qualificação exigidas na licitação.
crÁusur,a eurNTA: DA DOTAçÃO ORçAMENTÁP.IA :
A despesa com a execuçãc do presentr-: contrato correrá à conta
das seguintes dotações orÇaurentárlas:
02 .25 .03.L2.361 .4010 .2 .0226.3 .3. 90.30.00 .00
t4AT. coNsrrMo
FICHÀ-639
CLAUSITLÀ SEXTÀ: VÀIOR

valor totaf de

GLOBÀI: Dá-se para esta contratação

o

R$

crÁusur,a sÉrrua: coNDr çõEs DE PAGAMENTO: o Pagamento será
realizado na tesouraría do mun,: cipro, a partir da data de
entrega da nota fiscal, sempre de acordo com a disponibilidade
financeira do municipio.
PARiA,GRAFO PRIMEIRO Caso se faça necessária a reapresentação
de qualquer fatura por: culpa do contratado I o pagamento
ocorrerá após a regularizaçào da sitrração do documento fiscal
não acarretando qualrluer ônus para a CONTRATANTE.
PÀRjAGRjAFO SEGIINDO: Não haverá reajuste de preÇos.

crÁusur.a

DÀ CONTRÀTÀÇÀO: A contratação
dos
serviços /produtos obj eto deste cont-:'ato será f ormalizada por
meio de emissão de nota de empenhi> dr--: despesa.
orrAVA:

crÁusur,a NoNÀ: DA RESCISÃO: A inc,xecução total- ou parcial
poderá ensejar a sua rescisão pela
d te
contrato
I

AÇao,
Ics

unicipal de Fazenda

pelos motivcs e na forma e consequência
Gi

Prefeitura [/unrcipal de lVlonte Carmelo
SEcRETARIA MUNrcrpAL DE FAZENDA

- otvtsÃo oe ltctraçÃo

prevísta nos art. Jo, da Lei 10.520/02 e arts. 11 a B0 da Lei
no 8.666/93, aplicando as sançÕes previstas nos Arts. B6 a BB
da referida Iei, no que couber, e os demais diplomas legais
aplicáveis.
A rescisão do ccntrato poderá ser:
a) Determinado por ato unilaterai e escri-to do Município de
Monte Carmelo, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII
do art. 18 da Lei no 8.666/93, observado o disposto no art. B0
da citada 1ei, no que ccuber ao presente instrumento;
b) Amigáve1, por acordo entre as partes, reduzida a termo no
processo da lic j-t-aÇão, desde que ha j a conveniênc j-a para a
Admini stração;
c) Judicial, nos termos da legislação;
PÀRAGRAFO PRIMEIRO:

IIDO: A rescisão administrativa ou amigável
deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
PÀRiAGRAFO

SEGT

autoridade competente;
Quando a rescisão ocorrer com base nos
incisos XII a XVTI do art. 1B da referida lei, no que couber,
sem que haja culpa do CONTRATADO, será este ressarcido dos
prejuizos regularrnente comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito ao paganiento devrdo 6,ela execução do contrato
PÀRjAGRAFO TERCEIRO:

até a data da rescisão.
crÁusur,e DECrt'ÍA: DÀ ExEcuçÃo

g Di\ Fr.scÀrrzÀçÃo Do coNTRATo:

O CONTRATO deverá ser executado fi.elmente, de acordo com as
cláusulas avenÇadas e observados os termos do edj-tal e a
pelas
vigente,
respondendo o inadimplente
Iegislação
consequênclas da inexecuçãc total- ou parcial, Dâ forma do
Edital.
PRIMEIRO: A execução do coritrato será acompanhada e
ç: ^^
por um repl:esentante da Administraçãor âo qual
7)

Anderson
Secretario

G

icipal de Fazenda

üe

gme,
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ry
competirá dirimir as dúvidas que sr:rgirem no curso da execução
do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
PÀRjAGRAFO SEGUNDO: A existência e atuação da fiscalização
pela
CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade integral
e
exclusiva da CON'fRATADA, no que concerne à execução do objeto
ora contratado.
crÁusur,a oÉcrua PRrMErRia: DÀs SÀIIçÕES: As sanções cabive j-s
serão aplicadas de acordo com o di sposto nos artigo Jo , da Lei
7a.520/02 e artlgos 86 a 88 da Lei lederar n.o 8.666/93 e suas
alterações,asseguradoocontraditórioeapréviaeampla
defesa.

Pela inexecução totar ou parcial- do
contrato, poderá a CONTRATANTE, garantida prévia defesa no
prazo de 5 (cinco) dias úceis, em processo administrativo,
aplicar à contratada, as seguintes sançÕes:
I - Advertência;
II
Multa, flo percentual de 22 (dots por cento) sobre o valor
residual do contrato, euê poderá, ser descontada de pagamento
eventualmente devido pela Contratante_.ou ainda, quando for o
caso, cobrado judicialmentei
III
Suspensão do direito
de iicitar
e contrat.ar com a
prazo que f <..,i: f ixado pela Autoridade
CONTRATANTE pelo
Competente em função da rtatureza e da gravidade da falta
PARiA,GRAFO PRTMETRO:

cometida:

a) Por 6 (seis) meses - quando a contratada incidir
em
atraso a entreqa do objeto que the tenham sido
adjudicados,
ar-ra-,'és Ce iicitação,
ou recusar,
injustificadamente., assinar o contrato ou recusar a
cumprir com a proposta árpresentada no processo
licitatório.
b) Por 1 (um) ano - quando a r-:ontratada empregar material de
qualidade inferior
ou difeiente
das especificaçÕes
xigi as pela CONTRATANTE.
Anderson
Secrclario

Gi
cipal de F'azenda

í\
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c) Por até 2 (,l,lis) arios, nos c:asos em que a inadimplência
acarretar prej uizc's à CONTRATANTl.
Meclaração
de iniConeidade r:)ari-. licitar
ou contratar com
a CONTRATANTE, considerando para tarrto, reincidência de
faltas,
a sua natureza e a sua gravidade, bem como, por
desacato a funcionário ou a Secretário da CONTRATANTEa) O ato de declaração de inidoireidade, será proferido pelo
Prefeito Municrpal de Monte Carmelo-MG e publicado no
Diário Oficial lo MunicÍpio, e perdurará enquanto durarem
os motivos dererminantes da puni_ção ou até que seja
promovida a reabilitação, euê será concedida sempre que a
contratada
ressarcir
a CONTRATANTE os prejuizos
resultantes e após decorriclo o prazo da sanção aplicada
com base no item f If deste ildii-al.
b) A sanção aplicada conforme inr;iss IV será apurada em
processo admlnistrativo
;:rópr-io, sendo concedido à
CONTRATADA o prazo de 10 (dez) dias da sua lntimação para
defesa.

A reabilitação pcderá ser requerlda após
decorridos 2 (dois) anos da aplicação da sanção prevista nc
inciso IV.
paxÁenero rERcErRo: As sançÕers prevlstas nos i-nci-sos rt rrr,
IV poderão ser ,eplicad.rs j un r-ament-e com a do inciso f I ,
facultada a defesa prér,i.i do interessado no prazo de 5 (cinco)
dias úteis.
PARjâ,GRjAFO QUÀRTO: As sanr;Ões previst:as nos incisos III
e IV
poderão também ser aplicadas às empÍ,esas ou aos profissionais
que em razão deste contrato:
a) Tenham sofrido condenação detjnltlva por praticarem, por
meios dolosos, fraude fiscai nc recolhimento de qualquer
trlbuto.
b) Tenham praticado atos ilícitos
visando a frustrar
os
bjetivos da licitação.
PARAGRiaFo sEGIJNDO:

Anderson
Secretario
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c) Demonstrarem não possuir idonerdade para contratar com a
CONTRATANTE, em virtude de atos ilicitos
praticados.
panÁenefO QUINTO: As multas e demai-s sançÕes, aqui previ-stas,
serão aplicadas sem prej uizo das sançÕes civls ou penais
cabiveis ou de processo administrativo.
PAR;aGRÀFO sExro: No caso de atraso injustificado
na execução
do contrato, sujeitará à multa de mora no percentual de 0,1%
(zero virgura um por cento) sobre o valor residuar do
contrato, por dla de descumprin,ento, após regular processo
administrativo, cujo valcr poder:á ser descontado de pagamento
eventualmente devido pela CONTRATAIST'E, ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
PÀRÀGRAFO sÉtruo: As murtas adminlstrativas
previstas na
cláusu1a anterior não têm caráter compensatorio, não eximindo
o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das i-nfraçÕes
cometidas.

ÀO WDrcIÁRIo: Caso o
CONTRATANTE, tenha que recorrer ou comparecer a luizo para
haver o que the for devido, o coNTRATADo ficará sujeito ao
pagamento, a1ém do principar do débito, da pena convenci_onal_
de 10? (dez por cento) sobre o valor do iitigio, dos juros de
mora de lz (um por cento) ao mês, despesas de processo e
honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20%
(vinte por cento) sobre o va.l-or em 1itígio.
CTÁUSUT.A DECI},ÍA SEGUNDÀ:

DO

crÁusur,a oÉcrua rERÇErRia:

RECURSO

DA

PrrBLrcAçÃo

E

CoNTROLE

DO

CONTRJATO:

Após assinatura deverá o presente contrato ser publlcado,
rmprensa oficial do Munlcipio reinete-,ndo-se cópia do mesmo,
prazo legal, âo Departatrrêrrt-o de Co:ttrc;le interno.
pÉcrua

na
no

: DO FORO DE ELEfÇÃO: Fica eleito o Foro
Monte Carmelo/MG, para ação que resulte ou possa

:"
An

!11

$l$,Jt
Municipal de Fazenda

ci

i+ Ji
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resultar do disposto neste conLral-o, dispensando-se quaisquer
outros por mais privilegiados que sejam.
E, por estarem assim acorcies em todas as condiçÕes e cláusul-as
estabelecidas neste contrato, a C(:NTRATANTE e a CONTRATADA
assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e
para uma unj-ca finalidade, depois de lido e achado conforme,
em presenÇa das testemunhas abaixo firmadas.
Monte Carmelo-MG

de

À}IDERSON PIRES

Secretário Municipal de Fazenda
CONTRÀTÀDÀ

Representante Legal
TESTEMT'NHÀS

Nome:
CPF:

Nome

CPF:

Pires

Municipal de Fazenda

de 2076.

I

EDTTAT DE LTCTTAçÃO, PREGÂO PRESENCTAL Ne

02912Ot6

O Prêfeito de Monte Carmelo, no uso de suas atribuiçôes legais, torna público que fará realizar
no dia 05 de julho de 2016 às 09h00min, no Setor de Licitações, situado nesta cidade à Praça

Getúlio Vargas, n.9 242 - Centro, perante Equipe para tal designada, Processo Licitatório n.q
043/20L6, Pregão Presencial n.e 029/201,6, do Tipo Menor Preço por ttem, visando à
AQUISIçÃO DE BICICTETAS ESCOTARES PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME
TERMO DE COMPROMISSO PAR N.e 10183/2013-FNDE/MEC. Os interessados poderâo
procurar a Diretoria de Licitação, de 13h30min as 17h00min. Para obterem maiores
informações ligue (34) 3842-5880. O edital encontra-se a disposição dos interessados no site
da Prefeitura - www.montecarmelo. mq.sov. br e no Setor de Licitações. Monte Carmelo, 20 de
junho de 2016. Gilberto Donizete de Melo Junior, Pregoeiro.

DrÁnro oFrctA
MUNrcípl
e#

PREFEITURA MUNICIPAL uÊ*"
DE MONTE CARMELO

ERRATA PROCESSO LICITATORIO 085/201 5

037312015, PARA 04212016 da Tomada de Preço 009/2015, sendo o
ObJEtO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE
COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA

APAREoIDA BRANDÃo, oBJETo Do TERMo DE coMPRoMISSo
N.o 207 .33212013 FNDE / MEC, 20 de Junho de 20'16. Anderson Pires,

Secretário Municipal de Fazenda.

eornl

ESTADO DE MINAS GERAIS

.-!4"
rIrr'É,:

ffi#

oe lrcrraçÃo. pReeÃo pReserucnl

ru"

02212016
O Prefeito de Monte Carmelo, no uso de suas atribuições legais,
torna público que fará realizar no dia 04 de julho de 2016 às
09h00min, no Setor de Licitações, situado nesta cidade à Praça

visando à AOUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA

E

UTENSILIoS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS
DIVERSAS SÊCRETARIAS OO II,IUruICÍPIO. OS interessados
poderão procurar a Diretoria de Licitação, de í3h30min às

EXTRATO pE HOMOLOGAçÃO

Processo Licitatório n.o 034/2016 - Modalidadê: Pregão Presencial n.o
02112016 - Tipo: Menor Preço_Pro ltem - Ata de Registro de. Preço

- Objeto: AOUISIÇAO DE GENEROS

t*#

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONTE CARMELO

-

t#r

O Secretário Municipal de Fazenda toma pública a Homologação do

036/2016

Noí069

Getúlio Vargas, nó.242,20 Andar - Centro, perante Equipe para tal
designada, Processo Licitatório n.o 035/2016, Pregão Presencial
Registro de_ Preços, do Tipo Menor Preço por ltem,
02212016

,**3u PREFEITURA MUNICIPAL x**.
DE MONTE CARMELO ,jtsa§i
t13à*drfl,
ESTADO DE MINAS GERAIS

x

e transporte do material
betuminoso dentro do canteiro de obras). Datâdo êm 20 de Junho de
2016. GILBERTO DONIZETE DE MELO JUNIOR - Presidente da
CPL.

**s

O Secretário da Fazenda, no uso de suas atribuiçôes legais, torna
público que HOUVE ALTERAÇAO NO NUMERO DO CONTRATO

ru#

ttlti[;5

incluindo fornecimento dos agregados

ry4

ESTADO OE MINAS GERAIS

m

iLS

Dia 20 de Junho de 20í6
Lei no 66í de 09 deAbril de 2007

Órgão OÍiclal do ltlunicípio
'ÀrÀ,

ât{

ALIMENTICIOS,

AGUA MINERAL E GAS PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS
DIVERSAS seCRrrÁRtRS DO MUNICÍPIO, em prol da empresa
COMERCIAL MAURISTELA LTDA- ME -Valor: R$ 35.938,880 (trinta e
cinco mil novecentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos).
Data: 20 de Junho de 201 6, Secretário Municipal da Fazenda Anderson
Pires.

í 7h00min. Para obterem maiores informaçóes ligue (34) 3842-5880.

O edital encontra-se a disposição dos interessados no

site
www.montecarmelo.mg.oov.br e no Setor de Licitaçôes. Monte
Carmelo, 20 de junho de 2016. Gilberto Donizete de Melo Junior,

'Âtç
.iàEà.

es#

PREFEITURA MUNICIPAL .\r'r{,,§T,&r
DE MONTE CARMELO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ry

EXTRATO DAATA DE REGISTRO DE PREçO

EDTTAL DE L!C|TAçÃO. PREGÃO PRESENCTAL No
02912016

Processo Licitatório n.o 034/20í 6 - Modalidade: Pregão Presencial n.o
02112016 Tipo: Menor Pre.ço Por ltem
Objeto: AOUISIÇÃO DE
GENEROS ALIIU ENTICIOS, AGUA M IN ERAL E GAS PARAATEN DER

O Prefeito de Monte Carmelo, no uso de suas atribuiÇões legais,
torna público que Íará realizar no dia 05 de julho de 20í6 às
09h00min, no Setor de Licitações, situado nesta cidade à Praça

AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS

Getúlio Vargas, n.o 242 - Centro, perante Equipe para tal designada,
Processo Licitatório n.o 04312016, Pregão Presencial n.o 029/2016,
do Tipo Menor Preço por ltem, visando à AOUISIÇÃO DE
BICICLETAS ESCOLARES PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA,
CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR N,O 10183/20,13FNDE/MEC. Os interessados poderão procurar a Diretorla de

-

-

DO

MUNICíPIO, em prol da empresa COMERCIAL MAURISTELA LTDAME Contratante: PreÍeitura Ír/unicipal de Monte Carmelo CNPJ:
í 8.593.1 03/0001 -78. - Contratada: COMERCIAL MAURISTELA LTDA
- ME CNPJ: 19.103.290/0001-27 Ata de Registro de Preço n.o
036/2016 - Valor: R$ 35.938,880 (trinta e cinco mil novecentos e trinta
e oito reais e oitenta e oito centavos) Prazo: lnicia-se da sua
assinatura 1 0 de Junho de 201 6 e vigorará por 12 (doze) meses. Data:
20 de Junho de 2016, Anderson Pires, Secretário Municipal da
Fazenda.

-

-

-

-

-

PREFEITURA MUNICIPAL **#S'"
ÁryÀ,
DE MONTE CARMELO

W

ESTADO DE MINAS GERAIS

we

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Processo Licitatório

n'

00212015

-

no

086/2015

-

Modalidade: Concorrência Pública -

Contrato no 003/2016. Partes: PREFEITURA

MUNICIPAL DE MONTE e a empresa FALK CONSTRUTORA LTDA.
EM
DE

objeto coNTRATAÇÃo DE EMPRESA ESPECTAZADA
PRESTAÇAO DE SERVTÇOS COM FORNECTMENTO

MATERIAIS, PARA RECAPEAIUENTO ASFALTICO DE VIAS
URBANAS NO MUNICIPIO DE MONTE CARMELO, CONFORME
CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF N." 197.267114 _
PROGRAMA BD. Recomposição de Equilíbrio Financeiro Contratual
acrescenta-se o valor de R$ 22.865,93 (vinte e dois mil oitocentos e
sessenta e cinco reais e noventa e três centavos), no ltem 2.7 (serviço
de execução de pintura de ligação com material betuminoso, incluindo
fornecimento e transporte do material betuminoso dentro do canteiro
de obras) - R$ 1 50.91 5,20 (cento e cinquenta mil novecentos e quinze
reais e vinte centavos), no ltem 2.8 (serviço de execução de concreto
bêtuminoso usinado a quente CBQU com material betuminoso,

Licitação, de 13h30min as 17h00min. Para obterem maiores
informações ligue (34) 3842-5880. O edital encontra-se a disposição

dos interessados no site da PreÍeitura -

www.montecarmêlo.mSsAy.bl e no Setor de Licitações. Monte
Carmelo, 20 de junho de 2016. Gilberto Donizete de Melo Junior,
Pregoeiro.
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DÉMO OFICIAL
DO MU}IICiPIO

ônçÃo_Nr*qru{v,o!ÀPxErEiruM.
I/UNICIPAL DE MONTE CARMELO
RESPONSÁVEL:

PAIRiCIA MATIAS DIOGO

TELEFONE: (34)3842-5880 - RÂMAL 317
ACESSE: wwwmontecarmelo.m$gov,br

DIARIO

https:/idiarioweb. ioÍ.mg.gov.br/newsys/src/interno/index.php/pedi...
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Usuário: DANIEL SANT CLAIR BARBOSA PORTES

Gestáo de lmagens I Envio de Matérias I tvleus Dados I eesquisa

||

|

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE

CARMELO an A

Detalhes do Pedido

Número do pêdido: 825888

Tipo:
Data de

cÍiação:

PublicaÇão à üsta
2Uc6,12016

Situação atual: Pedido fechado, aguardando paganEntc ou geração de DAE e/ou f\bta Fiscal
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO, EDIIAL DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL M 029/2016
Regisfo no847.350 - Altlra: 4,00 cm - NúÍrpro de colunas: 1 - NúrÍr-.ro de reser\as: 0 - Caderno: Cângras e

Descri(Éo: Prefeituras do lnêrior
Data de emissáo: 2010É,12016

DAEs

NúÍnero Valor Vencimento Pago
em

412583

R$

3t,36

Status
Não
Pago

22J06t2016

Tipo

Cliente responsável

DAE - DocurÍEnto de Arrecadaçáo

Eshduel

Açôes

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE
CARMELO

Publicações

Registro /
Publicação
847 350

Caderno

i

Cârnaras e Prefeituras do lnterior

Data
Envio
20t0612016

Situaçãoi
Pendente

Data
Publicação

Opçôes

l+iiiliiss iii;

ür"$l itil,,:à,:

Vültar

ldel

201061201615:46
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SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GEBAIS

1

2AA6n$rc
TIPO

DOCUMENTO DE ARHECADAçÃO ESTADUAL. DAE

2.

DE
INSCR. ESTADUAL

4_CPF

INSCR. PROD. HURAL

5

-

OUTROS

NUI\,IERO IDE NTIFICAÇÀO

l 8593 l 03000 l 78

-)

NOÀ/íE

-

MUNICIPIO EM [,íG (PA8A PRODUTOF

PREFEI'IURA MUNICIPAL DE MONTE CARMEt,t)
ÊNOEBEÇO

Praça Cetúlio Vargas,

.202

- Centro

06 t 2016
TELEFONE

UF

I\4ONl'E CARMELO

N! DOCUMENTO

.%

(34) 3842--58{i0

MG

0216041258373

HISTORICO

Em caso de dúvida sobre este DAE, procure o órgão emissor informado abaixo
Orgão: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Serviço: 02 - RECEITA DE PUBLICAÇÔES

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAI- DE MONTE CARMELO
Relativo ao pedido N'825.888.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARN4t,t.O. EDITAL DE r-lCrTAÇÃO. PREGÀO PRESENCIAL N.. 029/2016
Registron'847.350 -Altura: 4.00cm - Númerode colunas: I -Número dereservas: 0 -Caderno: Câmarase Prefeituras do Interior
Data de emissào 20106120 I 6

\-,

t!
F

z

:)

e
(Í.
t-

Pagável nas agências do Banco do Brasil, Banco ltaú. Banco Mercantil do Brasil, Bancoob. Bradesco.
Sr. Caixa, este documento deve ser recebido !'xclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável

Linha

z

itável: 8,ió20000003 7 543ó02 I 3160

I

62212021604

0 t2583730239

2

o

TOTAL

R$ 3s4J6

MOD.06.0r.11

85620000003 7 54360213 160 8 62212021604 0 12583730239 2

lllllllllllllllllillllilllllliiiiilllllllilliilillllilllilillilltiillililililllllil|illillillllillillilllil

22t06t2016

SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GEBAIS

ffi$

TIPO

DOCUMENTO DE ARHECADAçÃO ESTADUAL. DAE
NOll4Ê

5 - OUTHOS

0AE

02t6041258373
VALOB

PraçqCetúlio Vargas, .

z

4-CPF

I 8593 I 03000 l 78
cc}DIGc MUNICIPIo E[, MG (PAÊA PRoDUToII FURAL E NÃo INSCHIToI

NUi.,lERO DO

MUNICIPIO

o

_ INSCR. ÊSÍADUAL
- INSCR. PHOD. RUÊAL

NUMÊRO IOENTIFICAÇAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMI]t-O
ENDEBEÇO

1

2

202

R$ 354,36

- Centro
UF

MONTE CARMELO

MG

TELEFONE

ACF]FSCIÀ,4OS

RS 0,00

(31) 3842--5880
JUROS

AUTENTICAÇAO

RS 0,00

I

TOTAL
N
MOD.06.01.

11

RS 354,36
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Emissão de comprovantes
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SISBB -

SISTEMA DE INFORMÀCOES BÀNCO DO BR.ASIL

ÀUTOÀTEI|DTMENTO -08.30.55

2L/06/2OL6 -

0366200366

SEGILDÀ
COMPROVÀ}{TE

DE

VrÀ

0001

PÀGÀ}ÍE!{TO

CLIENTE: PREF.I[,N.!@N1IE CÀRMEIO ÀR
70.190-2
ÀGENCIÀ: 0366-2 CONIÀ:

Convênio

SECRET. FÀZE!{DÀ

Codigo dê Balras

MG

85620000003-7
622L202L604-0

Data do pagamento
valor Total
DOCUIENTO: 062005
ÀUTEIÍIICÀCÀO SISBB:

E.

54350213160-8

L2583730239-2
20/ 06/20L6
354,36

979. 851. 36D.273.DCE
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Envio Eletrônico de Matérias
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A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de
matérias com as seguintes características:

Data de envio: 20/06/2016 15:77:43
Origem: Prefeitura Municipal de Monte Carmelo
Operadorr Daniel Sant Clair Barbosa Portes
Ofício: 3978872
Data prevista de publicaçáot 22/06/2016
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Boleto
As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação
de matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias

Arquivo(s)

Seqüencial
9084236

Extrato Publicação PREGÃO PRESENCIAL 029 2076 - 0d34ebcd8a9c6ade
89130a91a1f51d1a
BICICLETAS ESCOLARES - DOU.Ttf
I da matéria

AL DO OFICIO

ldel

MD5

Tamanho

(cm)

Valor

6,00
6,OO

6,0O

R$

182,22
z

201061201615:22

§*urCIgg§r$,§r

001-9

00 1 98.4 l
( iirligo

( cdcntc

PR-

( crlcntc

t607-l / 55573000-X

Nacional

Númcro do documcnkr

4
(-) Dcsconto' Âbatimcnto

808 50000.00000 s 0397 8.87 22 I 0 8 ó8s I 00000 I 8222
rkr

Quantidadc

RS

0001

Vcncinrcnt,)

CPF,'CNPJ

M. l 96.645/000 l -00
(-) Outras dcduçõcs

tispúcic

Valor

Nosso númcro

00000000003978872

dxu

t0t07120t6

(+) Mora ' Multa

i-

;

182,22

Outros acrcscinros

Sacado

FLS

249ó51 - Prefeitura Municipâl de Monte Carmelo

0007

null, CEP: null
Daniel Sant Clair Barbosa Portes - Pregoeiro
Instmçõcl

A publicação da(s) matéria(s) está condicionâda à compensação bancária deste documento. com previsâo de publicação de, no minimo, dois dias
após o pagamento.

Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente à publicâção do oficio 3978872 enyiado em 20/0612016
_ g,4c_!i!.1, "U.p9,!]

S*mtunãrtgmr

001-9

00r98.41808 50000.000005 03978.872210 8 685r0000018222

Local dc pagarrrcntrr

Vencimento

uer Bânco âté o vencimento

em

loto7t20l6

Ccdcntc

cc(lcntc

\acional

PR
Data do

rlocuucutr

Espócic

rlrr

{cüitc

ND

4

hanco, ( onr,ônio

33804/841805

1607-l / 55573000-X
No documcnkr

20t06t2016
LJso do

!fJ.!!.a

l)ate proccrs.

20t06t2016

N

Cartcira

Espdcic

Qurntidadc

Valor f)oeunrcnhr

l8 I

RS

0001

182,22

124

Nosso númcro

00000000003978872

t82.22
(-) Dcsconto / Abatimcnto

Inslruçrics

Após vencimento. este boleto perde a validade.

(-)
(+) MoÊ I Multa

(r)
Refêrente à publicaçâo do oficio 3978872 enviado em 20i06121116
(,.) Valor cobrado
Sacado

249ó51 - Prefeitura Municipal de Monte Carmelo

null, CEP: null
Daniel Sant Clair Barbosâ Portês - Pregoeiro
Cúd. baixa

Sacutlorr\valista
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Emissão de comprovantes

GwmM

/ 06/2016
036600366

20

COMPROVÀ}ITE

CLIENIE:
ÀGENCIÀ:

BÀIICO DO BR.ÀSIL

L6:49:26
0003

DE

PÀGÀII'ENTO

DE TIÍULOS

PREF.TíIUN.I'IONTE CÀRMELO âR

0366-2

CoN!À:

10.790-2

BÀ}{CO DO BRÀSII

00198{18085000000000503978872210868510000018222

NR. DOCUMENTO

NUMERO
colllrENro

NOSSO

62.00{
3978812
00841805

IMPRENSÀ NÀCIONÀL

ÀGICOD.

BENEFTCTÀRrO

DÀTÀ DE VENCIMENTO
DÀTÀ DO PÀGÀ!.{ENTO
vÀLoR DO DOCTMENTO

vÀr,oR

coBRrADo

NR.ÀUTENTICÀCÀO

1607/00333067
LO/O'I/2OL6

20/06/2OL6
182,22
L42,22
E. 6ÀD.6C8 . 638.280.À86

Transaçáo efetuada com sucesso por: J8763782 ANA PAULA PEREIRA.

https:llaapj.bb.com .brlaapllhomev2.bb?tokenSessao:de0a2e36134de9bea780280457b...
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PREFEITURA MIJNICIPAL DE LACAMAR

An.2l, Incisos I, Il c lll da Lei FedêÍal E.666/93 ê
Dah prcvish p@ o credenciamento e aL entrega da pro-

âltcúções e
altcmçôes.

tso Dt: Ltctl.r(:io

e

âbetura. respelivamente:
as
09:15h. Infomações: via e-mail: liciu@o@ipuiwa.mg.gov.br ou licituaoipuiuna@groil.com de

F'n l0 Je junho de 201ó.
ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN
Frrgrcirc

liLDrR crÁssto Ílti so(JzA crt.t!.A
Pr.i€il{,

^l PRf,SENCIAL N' 72OIó
PREGÀO
a ÁBERTURÁ do Prcc6s Licibtório n"

Toma pública

01912016 - Prcgào P6cncial n'007201ó. Objeto: Aquisiçào c implântação de equipamcnlos pa6 acodemia so âr lire ns pmçâ ccnhl
do DisEib de RetiÍo da Roçâ do Municlpio de Lagmú. Abetura no
dia 05/074016 às 09:00 hoÉs. lnfonÍaçôes e editsl completo poderào scr oblidos na PrcfeituE pelo tclcfone (34) 381:-l9lô ou pelo
e-mil: liciblagamar(rgmail.com - Hiloinda Apecida Filha - Prc-

Í.r!:a,nrr-li(i. .:l

.\\ tsus t)t: t,t(:'t^(^o
PREcÀo PREsEN(.'l^t, sRP N. rr,2oló
O Municipio de Jacinto MG. @liei no dia 06/07/2016 á§
09h00min horu a abenuE do pr@. licibtóío n' 02712016 na mod.
Prctâo PBmcid SRP n' 011,2016 - Objeto: €vontual aquisição de
mstffial d€ construçào em geml, femmentas, equipamcnlos, equipmento de sêguÍsnçâ (EPl) e acessóaios diveMs p@ alendimento á
s@rcEia municipal de obÊs em parceriâ com as derois Serebrias
Municipais. Edibl à disposiÇão dos intercsedos no stoÍ de licihçôes
m Au Antôíio FereiE Lúcio, 341. l" Andâr Cenm no Muicipio
de Jaciolo MG, nos dias úteis, no horário de 08h00min s l3h00min
ho6. Maiorcs infomâções no e-mail: licitacaojacintol(@gmail.com.

pRricÃo pRt:sútNí1,\t. sRp N, l2i!01ó
O Municipio de Jâcinto MG, @liãá no dia 0710112016 i§
09h00min hoas a abedum do prm. licilarório n" 028,2016 ú mod.
Prcgào P6encial SRP Í'012/201ó. Objeto: aquisiÉo de,medicamentos élicos pam atender os usuários do SUS - SisteM Unico de
Saúde com base ía 'tabela CMED/ANVISA. Edihl à disposiçâo dos
interessados no setor de lici@çôes na Atr Antônio Fmeim Lúcio,
343, lo Ardât Centro no Municipio de Jâcinto Mc. nos di6 úteis, no
honário de 08h00min as l3h00min hoías. Maiores infomaçôs no ehail: lici6caojacinto I (4gmail.com-

.li(ifltllvlri. ll d.'jrnho

de 1016.
CARIOS DANTEZ FERRAZ DE MELO
Prrl!'i1o

PREFEITURA MLINICIPAL DE JACUTINGA MG
.§ l§(l DT
r.^( Ã()
PREí;ÀO PREST:\Ct,\1.
\" s8/20tó
^\t
Presencial

8.ffi/93.

Distrito de Smto Amarc e Vila Nova em Maúuçu-MG, dc eordo
com pÍojetos existentcs - Padrão FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educâçào e confome slicibção. Sessão dia
2510'l/2016, às l4h00min. As info@çôca inffit6 a pwnE publicaçào 6Erào disponivcis ffi itrteGsados na PrcfeiUo Mmicipal
de MehMçu - S.tor dê Licibçôês, situada à PÉça Cordovil Pinto
Celho.460. Cenm. Tê1. (33) 1339-2712 no honário de 08h0omin às
I

lhoomin

201ú

NOE FRANCISCO RODRIGUES

llrflêilo

PREFEITURA ML]T{ICIPAL DE JURAMENTO

Manhi4çü-NíG. 2l de iunho dc 201ír.
SIMONE BOREL PINi{EIRO LOPES
p/Coo1j\!ào lgrninemg (ir t.icitatili'

,le junho de Jt)lô.

PREFEITURA MIINICIPAL DE MANTENA

Il cti'itô

AVrSO DE DTSPEN-SA DE L|CITAÇÃO N.5/201ó

Í:xTRÀtos DÍ: cO§IR,Úos

PROCESSO LICITATÓRIO N". 040,2016
Menor preço por item pm aquisiçào de gên@s alimenticios da
agriculrura familir e do empmndedor fmiliar ruml, pam atendimento a alimentação da memda 6colú Ml, confomc lei n.
11.94712009. pam atendfi a ne6sidâdc da sffiria municipal dc
educaçào. a abetu scú dia 30 de juúo de 2016 ás o8:mmin. M
prefeirun muicipal dc mmtem. nrais infomações 03332411325 mmal 2 19.

PÍq. rAll6 -

PP 32116

-

PP 32/16

-

Aquis. móvcis, equip. infomática e eletrcdom, - CTR 53/ló - Sig: Hércules V D. Fonseca (prcfêito) e
celúcio P Batish p/ tnfotab D. Ltda - EPP - CNPJ 02.799.407/00015ó - Vr: R$50.672.00 . )016/16 - ViE: 31112/16.

Prq.

44116

lrodom.

Daniel

-

CTR 54/16

L.

Aguiar

08.589,50.{/0001-09

Pr6.,l4lló -

-

mdom.

-

p/

-

PP 12 16

Aquis. móveis, equip. infomári@ e ele-

V D. Fonssa (prcfeilo) e
L. C. M. Ltda - EPP - CNPJ

Sig: Hérculc

Maia

- Vr:

-

R$14.960,00

Aquis. móveis. equip. infomárica e ele-

Oliveim

2t.270.a37t0no1-56

3lt2/16.

PREFEITURA MIJNICIPAL DE LAVRAS

À\'tso DE LtctTÂ(Âo
PRECÃO

)i'

JÁQUELINE LUCAS Pf RLIRA

- 2016/16 - V;,9 31il2ll6.

- Sig: Hérculcs V D. Fonsâ (pÍefeiro) e
p/ Wesley R. Oliveim - ME - CNPJ
- vÍ: R$22.6ó0,00 - 20/6;16 - Vigência:

CTR 55/ló

w6lq, R.

ó{/2016

PrefeituE Municipal de Law6/MC. Avis de publicâçào do
Prcgão ó412016, aquisiçào de mate.ial médico hospitalar dc consmo,
pemmmte e medicmcntos, em atendimmto ao Convênio 1605/2014
EMC/SES.SUS-MG/FES (Ssrcuriâ do Estado de Sâüde) ApresnEçào de envelopes e Julgmenro: 09h00min do dia M/07 2016. O
Edihl enconm-s m sede da Prcfeirum Mmicipal. à Av. DÍ. Sylvio
Mfficucci. n' 1575. Baim P6idente Kennedy ou pelo site wwv.laEs.mg.gov.br Telefâx: (35)3ó94-4022.

Al,t SON SâN I()S
I'rcll

'crro

l)rcrkleul! íir Coroissio ,remànentc íia iiaihsiir)

PREFEITURÂ MI.]NICIPAL DE MATEUS LEME
SECRETARIA MTJNICTPAL DE ADMINISTRÂÇÀO

,\\.tso DE LtctTl\çÃo

'IOMADÀ DE PRÍ:('OS \.5/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME/MG,
por meio da su Assssoria de Licihçôes e Con@los, toma público
pam o conheimento dos inteHados, que feá rcdie licihção na
modálidade TOMADA DE PREÇOS 005/2016, cujo objcto é a p6taçào de seiliços com fom*ioento de môteriais paÉ exsução de
obrâs de pavimenEçào 6fáltica em viôs do bai[o jardim sm ml,
confome ANEXOS do edihl. AS VISITAS TECNICAS (Condição
Essencial para Pafricipaçâo no Cetume) stâo mtrcad4 pam os dias
29/116/2016 ou 30/0612016, AS 09:00 HS. Os lnteressados deveúo se
apÍesenbr com 30 (finb) minutos de mteedência, no Setor de
Engenhúia - Rua Pftim Guima.ã6 08 - Cmro - Mareus Lemey'Mc.
A atEruB está previs@ pam o dia 07/07/201ó. às 09:30 ho6. Cópi$
do Editâl e Pleilhas esorào disponiveis gÉtuihmente no site
www.mateusleme.mg.gov.bi are o dia 01 0712016. Ouhs infomações pelo telefone (31) 3537-5805.
\râlcu\ [dmr-lí(,. ](J dc tunhd.i. :rlí)
ADM. SÉRGIO GUIMA.RÀES LEITE

PREFEITLTRA MTJNICIPAL DE LUISLÂNDIA

lvlsos DE t.I(;t'lt
PRt:CÃ() PRES0NC|^1.

Sccraliino

(io
Í. 22120'ó

Processo No M2l2Oló - Prcgào Prcsencial N'022:016 - U municipio de Luislándia loma público s rcaliaçào do PeBeo PBencial
- oBJETO: Regish de preços pâÉ tuhm e eventual conmhçào de emprcs pan fom$imenlo de medicanEntos, visando
aEndeÍ as ne6sidâdes da sÊ6ria municipal d< $úde do município de Luislândra. Â prenle sessào scÍí no dia 06/07/2016 às
09h00nin. O edihl pode sr adquirido gÉruihmflte amvés do e
msil: licihcao(4)luislàndia.mg.gov.br. INFORMA(ÔES NO FONE:
(38) 3231-6rs7.
SÀR.À

Âr'tsos oE t.tctr^çÂo

Pr@6so Licilatório n' 03 l/2016
Atmvés de seu Preg@iro OÍicial toma público que faÍá rea-

jetivmdo a "Aquisiçào de malerial elétrico pe aEnde. a demanda do
múnicípio de Jummenlo/Mc". confome 6p€ciíicaçôes consht6 oo
edibl. Maiorcs infomaçôes pelo tel.: (38) 323çl I 18 . em.il: li-

citacaojwenro«rgmail.com.
PRIC,ÀO PRÍ:SfNC'I^1, N' 2O/2OI6

SÁr-T0S ARAt,iO ARITO
Prcgoeitu

l ()lr^t)Â Dtl PRl:Ços t. ]i 2016
Pr@esso N'043/2016 - Tomada de Prcços n'003/2016 - O municipio de Lursliüdn loma público a @liação do romd, de preços
001/2016 - OBIETO: ('onrml6çào dc emprcsa esp€cialiada EE a
ex@uçào de psvimenbçào asfáhica em CBUQ, con fomecimenlo
lotal de mteriôis. mb o regime de emprcihdâ poÍ preço global.
confome lemo de refeÍência pâne integDnle d6te edibl, specificações e plmilhas. atendendo ao disposto na Lei 8.ó6ó/93. A presnte sessâo seú no dia 08/07 )016 às 09h00min. O edikl pode ser

adquirido gntuitamcnle alraves

do

e-mail:

Iicitacao(lirluislan-

dia.mg.gov.br INFORMAÇOES NO FONE: (18) l?31-lí157.

Pcsso

Liciblório A" 032/2016
Atmvés de seu Pregeirc Oficial toma público que fará mno dia 06t01/2016 âs 09:00 hons, licibção na modalidade Prcgào Prcsncial n" 020/2016. PÍmesso Licitatório n'032/2016, ob-.
jetivando a "ConlÉtaÇâo de empresa pam pÍestaçào de s€wiços de
tomariâ e elda nos veiculos e máquinas pedmcenles à frcb do
municipio de JuBmento/Mc". confome espsificaçõês conshtes ío
edihl. Maiorcs infomações pelo rel.: (3E) l23Gl I 18 - mail: li-

l3h00mio âs l6h00min. Amvés do e-mail licitma-

PREFEITURA MLINICIPAL DE LAGOA DOS PATOS

PREGÃo PRÊsErct{L N. t9l2otó

lizú no dia 05/07/201ó às 09:00 homs, licitação na modalidade Pregào Pcencial n' 019/2016. Processo Licilatório n'031/201ó. ob-

e

nhuacu(ryâh@-com.br ou ahvés do site M.fianhuâcu.mg.gov.br,
desde que o intercssado infomê os dados câdsmis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE
ALEGRE DE MINAS

022y2016

Jâc{tin!a.\1c.2l dc iuúo d(

#:

JOSE ALVES FILHO

n" 058/2016.

RegistÍo de Preços de
da Sercaria Municipal
de Sâúdc. O Prcfeito Mmicipal de Jacutinga/Mc, no ue de su6
aribuiçôB legais, d@ide mule o PÍegão Psencial n. 5t/16 - PG
css Licitalirio n.490/16 e os efeilos daí deorenlG, uma vez que
os prcços orçados pm o objeto da rcferida licitaçào nào atendem ao
quanto 6bbelecido nas Resoluçôes d6 CMED/ANVISA No 0212004,
04/2006 e 03/201 l. afrontando. pois, o inciso V do an. 15, da Lei n.

t9s

tssN t677-7069

g@im Municipâ|.

PREFEITURA MIJNICIPAL DE JACTNTO

490/2016. modalidade
Decisào de Anulaçào de Licihçâo.

3

S\Ri\ sÁ\ í()s,1RÀr,JU lrF! l(,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

citacaojummenlo(@gmail.com.

A! tso DE LtctTA( Àô
c(r}(-oRRÊNCr^ N.'212016

EXTRATO DE CO\TRATO
PREGÀO 047/201ó - Objeto: Aquisição dc equipadmlos de informálica destinados à hanutençào d6 atividades de divems Deprlamentos do Muicípio. Licitutes Vencedorcs: CONTRATO ADMINISTRATIVO N'152/2016 - Comercial Rocha Castrc Ltda., com
o valor global de R$ 3E.81 1,00; CONTRATO ADMINISTRATIVO
N' 15l/2016 - Düilo S da Silva ME, com o valor global de R$
11.926.80: CONTRÂTO ADMINISTRAIIVO N' 154/201ó - HMP

com
valor global dê R$ 534,ó0:
CONTR,TTO
155/2016 - Ros Maria Souto
35009675ó68 M[. com o valor global de R$ 14.2E3.00. Preo de
15/06/2016 até 3 t / t2/2016

PREFEITURA MTJNICIPAL DE MONTE CARMELO

§'rso DE LrcrTAÇÃo
PREG.{O PRISÉlrCtÂt. \" 29/20'6
O Prefeito de Monte Camelo, no uso de suas atribuições
legais. toma público que faná realia. no dia 05 de julho de 2016 âs
09h00min. no Setor de Licibções. situado nesh cidade à PÉçâ Gerúlio Vargâs, n'. 242 - Cmh, pemnte Equipe paÉ tal designad4
Prmcsso Liciutório n.'043/2016, Pregào Pr6encial n.'02912016, do
Tipo lvlenor Preço por ltem. viundo a AQUISIÇÁO DE BICICLETAS ESCOLARES PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONI;ORME TERMO DE COMPROMISSO PAR N." IOI83/2OI3.FNDE/MEC. Os inteÍessados poderão prccuúr a Diretoria de Licitação,
de l3h30mrn ú l7hoohin. Pilâ obrcrem maioEs infomsçõ€s lipe:
r14t 31i42-5880. O ediEl enconm-se à disposiçào dos inteBsdoa no
sile da PefeituB - ww.monEmelo.mg.gov.br e no S€tor de Licitações

Jorír!(ir,![,](;.

]l

d. junhl, Je :1)lÁ.

FRANCISCO GILVAN VIEIRA
Itre11,ç;rg
pode *r verificado no mdercço
Esle daffidb
pelo codigo 000320 I É'0ó22001 95

el*úico httpr/w.in.gd.HnEliciüdejhl.

llínnc (iânn.:lo-14(i. :{) iL: iiinh! (i( :(}i6.
CILBERTO DONIZETE DE |\4ELO JUNIOR
DoJumeÍto assinado digilâlmente confome MP ne 2.200-2 de 24l0E/2001, que institui a
lnfmelotuÉ de Chaves Públicas BÉsileiE - ICP-BEsil.

Prefeitura [Municipal de [Vlonte Carmelo
sEcRETARTA MUNTctPAL DE FAZENDA

- otvlsÃo oe ltclreÇÃo

ATA DE sBssÁo PUBLICA
AtsERTURA DD, T'SNSSÃO

DE

FLS

0078

Processo n':04312016
Modalidade: Pregão Presencial

d'"é'éé

Edital n"z 02912016
Tipo: Menor Preço por ltem.

Objero: AeUISIÇÃO DE BICICLETAS ESCOLARES PROGRAMA CAMINHO DA
ESCOLA, CONF'ORME TERMO DE COMPROMISSO PAR N.' I0183/2O13.FNDE/MEC.
Aos 05 (cinco) dias do mês de julho do ano de 2016 na cidade de Monte Carmelo, na Secretaria
Municipal de Fazenda, situada na Praça Getúlir-r Vargas n" 242 - Centro. reuniram-se a partir das
09h00min, em sessão pública, Gilberto Donizete de IVIelo Junior - Pregoeiro, Daniel Sant'Clair
Barbosa Portes - Membro da Equipe de Apoio e Neuzira da Silva - Membro da Equipe de Apoio,
respectivamente nomeados pela portaria n.o 6.515 de 28 de setembro de 2015 incumbidos de dirigir
e julgar o Procedimento Licitatório da Modalidade Pregão Presencial 02912016, a fim de receberem
os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços relativos ao ceftame, como previsto no Edital
correspondente. A sessão estava prevista para 09h00nrin. o Pregoeiro concedeu uma tolerância de
30 (trinta) minutos e posteriormente mais 30 (trinta) minutos. As l0h00min o pregoeiro declarou
aberta a sessão, que dando prosseguimento, constatou-se que não compareceu nenhuma empresa
interessada em participar do presente certarne. Depois de decorridos todos os prazos, o pregoeiro e a
equipe de apoio declararam o certame DESERTO, pois não houve interessados. Nada mais
requerido nem a Íratar, foi lavrada a presente ata que lida e aprovada. vai assinada pelo Pregoeiro e
membros da Equipe de Apoio, sendo esta ata publicada no Diário Oficial do Município.
Monte Carmelo,05 de julho de 2016.

Melo Junior
ro

Equipe dc Apoio

\:^-lr*-lo-

Neu{ra da Silva
Equipe de Apoio.

PRET EI'I'TIRA NIT]NICIPA\. DE M()N'I'E CARMELO
- Centro ivl.rnle Cannelo/MG - CEI)r 38.500-000
TeleÍbne: (14) 3842-5880 - e-mail: .lj,:15gtlrnontec4tlltç1olLglltjtl ç-Ql!l

Praça Getúlio Yargas,2l2

DIÁRIO OFICIA
MUNICípl a
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONTE CARMELO
ESTADO OE MINAS GERAIS

EXTRATO DE HOMOLOGACÃO
O Secretário Municipal de Fazenda torna pública a Homologação do
Processo Licitatório n.o 033/2016 - Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Menor Preço Por ltem - Objeto: AOUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA MONITORAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO, em prol da

-

empresa ALVES E COSTA SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONTCA
LTDA - ME Valor: R$ 270,00 (duzentos e setenta reais). Data: 05 de
Junho de 201 6, Secretário da Fazenda Anderson Pires.

EXTRATO DAATA DE REGISTRO DE PREÇO
Processo Licitatório n." 033/2016 - Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Menor Preço Por ltem - Objeto: AOUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA MONITORAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
Contratante:
Prefeitura Municipal de Monte Carmelo - CNPJ: 18.593.103/000'1-78.
- Contratada: Alves E Costa Sistema De Segurança Eletrônica Ltda Me CNPJ: 15.408.831/0001-74 Ata de Registro de Preço n.o

-

-

-

-

- Valor: R$ 270,00 (duzentos e setenta reais)- Prazo: lniciase da sua assinatura 14 de Junho de 201 6 e vigorará pelo período de 1 2
038/2016

(doze). Data: 05 de Junho de 2016, Anderson Pires, Secretário
Municipal da Fazenda.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONTE CARMELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
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Dia 05 de Julho de 2016
Lei no 66í de 09 de Abril de 2007

Órgão Oflclal do Munlcípio

ffi

D

x

cidade de Monte Carmelo, na Secretaria Municipal de Fazenda,
situada na Praça Getúlio Vargas no 242 - Cenlro, reuniram-se a partir
das 09h00min, em sessão pública, Gilberto Donizete de Melo Junior
- Pregoeiro, Daniel Sant'Clair Barbosa Portes - Membro da Equipe
de Apoio e Neuzira da Silva - Membro da Equipe de Apoio,
respectivamente nomeados pela portaria n.o 6.5í5 de 28 de
setembro de 2015 incumbidos de dirigir e julgar o Procedimento
Licitatório da Modalidade Pregão Presencial 02912016, a fim de
receberem os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços
relativos ao certame, como previsto no Edital correspondente. A
sessão estava prevista para 09h00min, o Pregoeiro concedeu uma
tolerância.de 30 (trinta) minutos e posteriormente mais 30 (trinta)
minutos. As 10h00min o pregoeiro declarou abêrta a sessão, que

dando prosseguimento, constatou-se que não compareceu

nenhuma empresa interessada em participar do presente certame.
Depois de decorridos todos os prazos, o pregoeiro e a equipe de

apoio declararam o certame DESERTO, pois não houve
interessados. Nada mais requerido nem a tratar, foi lavrada a
presente ata que lida e aprovada, vai assinada pelo Pregoeiro e
membros da Equipe de Apoio, sendo esta ata publicada no Diário
Oficial do Município. Monte Carmelo, 05 de julho de 2016. Gilberto
Donizete de Melo Junior Pregoeiro, Daniel Sant'Clair Barbosa
Portes - Equipe deApoio, Neuzira da Silva - Equipe deApoio.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONTE CARMELO
ESTADO DE MINAS GERAIS

w

REPUBLICAÇÃO pE EDITAL pE LICITAÇÃO - PREGÃO
PRESENCIAL

JEL

thl

NO

029/20í6

O Prefeito de Monte Carmêlo, no uso de suas atribuições legais,
torna pública a REPUBLTCAÇÃO DO EDTTAL DE Lt'CtrnçÃo -

EXTRATO pE HOMOLOGAçÃO
O Secretário Municipal de Fazenda torna pública a Homologação do
Processo Licitatório n.'036/20'16 - Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Menor Preço Global - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVTÇOS DE MONTTORAMENTO DOS
DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE
CARMELO, em prol da empresa ALVES E COSTA SISTEMA DE
SEGURANÇA ELETRÔNtCALTDA- ME Vator: Rg 'Í81.500,00 (cento e
oitenta e um mil e quinhentos reais). Data: 05 de Julho de 2016,

-

Secretário da Fazenda Anderson Pires.

PREGÃO PRESENCTAL N.o 029 12016, queÍarárealizar no diá20 de
julho de 2016 às 09h00min, no Setor de Licitaçôes, situado nesta
cidade à Praça Getúlio Vargas, n.o242-Cenlro, perante Equipe para
tal designada, Processo Licitatório n.o 043/2016, Pregão Presencial
n.o 02912016, do Tipo Menor Preço por ltem, visando à AOUISIÇÃO
DE BICICLETAS ESCOLARES PROGRAMA CAMINHO DA

ESCOLA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR

maiores informaçÕes ligue (34) 3842-5880. O edital encontra-se

disposição dos interessados no site da Prefeitura
Pregoeiro.

-

Processo Licitatório n.o 036/20í6 - Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Menor Preço Global - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇAO DE SERVTÇOS DE MONTTORAMENTO DOS
DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE
CARMELO - Contratante: PreÍeitura Municipal de Monte Carmelo
CNPJ: 1 8.593. 03/000'1-78. - Contratada: Alves E Costa Sistema De

i

-

'1

N.O

í0183/2013-FNDE/MEC. Os interessados poderão procurar a
Diretoria de Licitação, de 13h30min as 'l7h00min. Para obterem
a

-

www.montecarmelo.mg.gov.br e no setor de licitaçôes. Monte
Carmelo, 05 de julho de 2016. Gilberto Donizete de Melo Junior,

EXTRATO DAATA DE REGISTRO DE PREÇO

Segurança Eletrônica Ltda - Me - CNPJ: 15.408.831i0001-74 - Ata de
Registro de Preço n.o 040/201 6 - Valor: RS 1 8í .500,00 (cento e oitenta
e um mil e quinhentos reais) - Prazo: lnicia-se da sua assinatura 23 de
Junho de 201 6 e vigorará pelo período de 12
Data: 05 de Junho
de 201 6 Anderson
Munici
da

PREFEITURA MUNICIPAL ;ÉÍ:".
DE MONTE CARMELO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Noí078

{*8

ATA DE SESSÃO PÚBLICA. ABERTURA DE 1" SESSÃO
Processo n':. 04312016 - Modalidade: Pregão Presencial - Edital no:
02912016 - Tipo: Menor Preço por ltem. - Objeto: AQUISIÇÃO DE
BICICLETAS ESCOLARES PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA,
CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR N.O 10183/20í3.
FNDE/MEC. Aos 05 (cinco) dias do mês de julho do ano de 2016 na

DIARIO OFICIAL
DO MUNICIP!O
ónoÃo truronumuo

oR

pRrreruRl

MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
RESPONSÁVEL: PATRíCA MATIAS DIOGO

TELEFONE: (34)3842-5880 - RAMAL 3'l7
ACESSE: www.montecarmelo.mo.oov.br

REpuBucAçÃo oe

EDTTAL

or uctrlçÃo - pRtcÃo

pRESENctAL Ne 029/2016

O Prefeito de Monte Carmelo, no uso de suas atribuições legais, torna
REpuBucAçÃo oo EDITAL or ltcraçÃo - pnreÃo PRESENcIAL N.e 029/2016,
julho de 2016

IJ

dfs

.b_.r.-

que fa

realizar no dia 20 de
às 09h00min, no Setor de Licitações, situado nesta cidade à
Praça Getúlio Vargas, n.s 242 - Centro, perante Equipe para tal designada, Processo Licitatório
n.e 043/20L6, Pregão Presencial n.s 029/2016, «lo Tipo Menor Preço por ltem, visando à
AQUISIçÃO DE BICICTETAS ESCOLARES PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME
TERMO DE COMPROMISSO PAR N.e 10183/2013-FNDE/MEC. Os interessados poderão
procurar a Diretoria de Licitação, de 13h30min as l,7h00min. Para obterem maiores
informações ligue (34) 3842-5880. O edital encontra-se a disposição dos interessados no site
da Prefeitura - www.montecarmelo.mE.gov.br e no setor de licitações. Monte Carmelo, 05 de
julho de 2016. Gilbei'to Donizete de Melo Junior, Pregoeiro.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONTE CARMELO
ESTADO DE MINAS GERAIS

EXTRATO pE HOMOLOGAçÃO

fr#

de Apoio

O Secretário Municipal de Fazenda torna pública a Homologação do
Processo Licitatório n.o 033/20í 6 - Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Menor Preço Por ltem - Objeto: AOUISIÇÃO DE MATERIA|S
PARA MONITORAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO, em prot da
empresaALVES E COSTASISTEMADE SEGURANÇAELETRôNtCA
LTDA - ME Valor: R$ 270,00 (duzentos e setentâ reais). Data: 05 de

-

Junho de 20í 6, Secretário da FazendaAnderson Pires.

-

Processo Licitatório n." 033/2016 - Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Menor Preço Por ltem Objeto: AOU|SIÇÃO DE MATERIAIS
PARA MONITORAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
Contratante:
Prefeitura Municipal de Monte Carmelo - CNPJ: 18.593.103/0001-78.
- Contratada: Alves E Costa Sistema De Segurança Eletrônica Ltda Me CNPJ: 15.408.831/0001-74 Ata de Registro de preço n.o

-

-

-

- Valor: R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) - Prazo: lniciase da sua assinatura 14 de Junho de 20í 6 e vigorará pelo período de 1 2
(doze). Data: 05 de Junho de 2016, Anderson Pires, Secretário
Municipalda Fazenda.
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EXTRAÍO pE HOMOLOGAçÃO

AmX

e

Neuzira da Silva

-

Membro da Equipe de Apoio,

respectivamente nomeados pela portaria n.o 6.5'15 de 28 de
setembro de 2015 incumbidos de dirigir e julgar o procedimento
Licitatório da Modalidade Pregão Presencial 02912016, a fim de
receberem os envelopes de Habilitação e proposta de preços
relativos ao certame, como previsto no Edital correspondente. A
sessão estava prevista para 09h00min, o Pregoeiro concedeu uma
toleráncia.de 30 (trinta) minutos e posteriormente mais 30 (trinta)
minutos. As 10h00min o pregoeiro declarou aberta a sessão, que

dando prosseguimento, constatou-se que não compareceu

apoio declararam o certame DESERTO, pois não houve
interessados. Nada mais requerido nem a lratar, foi lavrada a

presente ata que lida e aprovada, vai assinada pelo pregoeiro e
membros da Equipe de Apoio, sendo esta ata publicada no Diário
Oficial do lVlunicípio. Monte Carmelo, 05 de julho de 20í 6. Gilberto
Donizete de Melo Junior Pregoeiro, Daniel Sant'Clair Barbosa

-

ffi
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONTE CARMELO
ESTADO DE MINAS GERAIS

O Prefeito de Monte Carmelo,

rp9 de sgas atribuições legais,

PREGAO PRESENCIAL N.o 029/2016, que fará realizar no dia20 de
julho de 2016 às 09h00min, no Setor de Licitações, situado nesta

-

Secretário da Fazenda Anderson Pires.

cidade à Praça Getúlio Vargas, n.o 242 - Centro, perante Equipe para
tal designada, Processo Licitatório n..043/2016, pregão presencial
n.o 029120'16, do Tipo Menor Preço por ltem, visando àAOUlslÇÃO

DE BICICLETAS ESCOLARES PROGRAMA CAMINHO DA
ESCOLA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR N.O
10183/2013-FNDE/MEC. Os interessados poderão procurar a
Diretoria de Licitação, de í3h30min as 17h00min. para obterem
maiores informações ligue (34) 3842-5880. O edital encontra-se a

disposição dos interessados no site da prefeitura
Pregoeiro.

Processo Licitatório n." 036/2016 - Modalidade: Pregão presencial
Tipo: Menor Preço Global - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVTÇOS DE MON|ÍORAMENTO DOS
DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE
CARMELO - Contratante: Prefeitura Municipal de Monte Carmelo
CNPJ: 18.593.103/0001-78. - Contratada: Alves E Costa Sistema De

-

-

Segurança Eletrônica Ltda - Me - CNPJ: '15.408.831/0001-74 - Ata de
Registro de Preço n.o 040/20 1 6 - Valor: RS í 81 .500,00 (cento e oitenta
e um mil e quinhentos reais)- Prazo: lnicia-se da sua assinatura 23 de
Junho de 20í 6 e vigorará pelo período de 12 (doze). Data: 05 de Junho
de 2016, Anderson Pires, Secretário Municipal da Fazenda.
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PREFEITURA MUNICIPAL ,!r-Ç
DE MONTE CARMELO "i'rr;
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ESTADO DE MINAS GERAIS
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-

Wwwmonlecarmelo.mg.gov.br e no setor de licitações. Monte
Carmelo, 05 de julho de 2016. Gilberto Donizete de Melo Junior,

EXTRATO DAATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE SESSÃO PÚBLICA.ABERTURA DE

w

19
tolna pública a REPUBLICAÇAO DO EDTTAL DE L|C|TAÇÃO -

O Secretário Municipal de Fazenda torna pública a Homologação do
Processo Licitatório n." 036/20í 6 - Modalidade: Pregão Presencial
Íipo: Menor Preço Global - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇAO DE SERVTÇOS DE MONTTORAMENTO DOS
DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE
CARMELO, em prol da empresa ALVES E COSTA SISTEMA DE
SEGURANÇAELETRÔNICALTDA. ME Va|or: R$.18.1.500,00 (cento e
oitenta e um mil e quinhentos reais). Data: 05 de Julho de 2016,

I-'#'QE:,

Noí078

REPUBLICAçÃO pE EDITAL pE LIC|TAÇÃO - pREcÃO
PRESENCIAL NO 029/20í6

PREFEITURA MUNICIPAL .JE;,
rJ!&./
DE MONTE CARMELO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ug- *

nenhuma empresa interessada em participar do presente certame.
Depois de decorridos todos os prazos, o pregoeiro e a equipe de

EXTRATO DAATA DE REGISTRO DE PRECO

038/2016

'.

cidade de Monte Carmelo, na Secretaria Municipal de Fazenda,
situada na Praça Getúlio Vargas no 242-Centro,reuniram-se a partir
das 09h00min, em sessão pública, Gilberto Donizete de Melo Junior
- Pregoeiro, Daniel Sant'Clair Barbosa Portes - Membro da Equipe

.JEI,

-
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FLS

Dia 05 de Julho de 20í6
Lel no 66í de 09 de Abril de 2007

Órgão Oflclal do Munlcíplo
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SESSÃO

Processo n': 04312016 - tvlodalidade: Pregão Presencial - Edital no:
02912016 - Tipo: Menor Preço por ltem. - Objeto: AOUISIÇÃO DE
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Elrvio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

I

I

, s0B
A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de
matérias com as seguintes características:

Data de envio: 05/07/2076 L4:23'.06
Origem: Prefeitura Municipal de Monte Carmelo
Operador: Daniel Sant Clair Barbosa Portes
Ofício: 3997691
Data prevasta de publicaçáo: 07 /07 / 2016
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Boleto
As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação
de matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias

Arquivo(s)

Seqüencial
9123249

Extrato Republicação PREGÃo PRESENCIAL 029 2a l6 c7e76a4bLdf0b57b
b2 1 64e686f1
BICICLETAS ESCOLARES - DOU tf
I da matéria

DO OFICIO

ldel

MD5

Tamanho

(cm)

Valor

6,00

6,00
6,O0

R$

L82,22
R$

182,22

051071201614:28

t)§

Banco do Brasil
0

§l

Gtref,o

I de 1

088
0510712016 16:54:33

Emissão de comprovantes

I

05/07 /20L6
035500366
COMPRo1/À!.ITE

BÀ}ICO DO BR,ASIL

16:54 :35
0004

DE PÀGÀ}{ENTO DE TITUÚOS

CLIENTE: PREF.MUN.ItIONTE CÀRMELO ÀR
ÀGENCIÀ:

Página

FLS

0356-2

CONIÀ:

70.790-2

BÀNCO DO BRÀSIL
0

01 98

a

180850000000005039

97 69L2LL1

DOC( íENlrO
NOSSO MTMERO

NR.

coNvENro

646600000L8222

70.501
3997591
008111805

IMPRENSÀ NÀCIONÀI.

ÀclcoD. BENEFTCTÀRrO
DÀIÀ DE VENCIMENTO
DÀEÀ DO PÀGÀI.'BNTO
vÀLoR DO DOCInTENÍO
vÀroR

coBRâDo

NR.ÀUTENTICÀCÀO

160?/00333067

25/O7/2OL6
O5/O7 I2OL6

782,22
L82,22
c.827.D95. 3D3.D9E. 515

--ansaçáo efetuada com sucesso por: J8763781 ALESSANDRA FALEIROS RESENDE.

\z

https:llaapj.bb.com .brlaapllhomev2.bb?tokenSessao:a5d6916f555ae00e6ab99834a61...

0510712016

|t $E
FLS

0083

N"

129,

quinta-feim, 7 de iulho de 2016

Diário Oficial da União - seção .i

Múicipal de Machado-Mc, das 12:00 às 17:00 hoÍas,
medianre comprovante de recolhimenlo de hxa valoÍ R$ 10.00 (úinh
reais).
da PrefcituE

LrlllR:uÀR:\ (i(lt'Lr\RT D[ .\R^{iX)
Í.r:ruti,'io Nl0niciI[i,.]i .\dfiiris!"çã§.

PREFEITURA MI.JNICIPAL DE MONTE CARMELO
.\\ tso t, t)L l.Í( t I.r( .i(,
PR[cÃo pRr.sE]crAl, N;. 29120Í6
rtf,pIBl_1c.,\.ÇÂo

Pregâo Prcsencial n." 029/2016, que fârá realiar no dia 20 de iulho
de 201ó ás 09h00min. no Seror de Lrcitações. situado nes@ cidàdc à
PraÇa Cetulio Vargô. n". 242 - Centro. peBnte Equipe para ral designada.
LicrErorio n.'041,2016. Prcgào Prsencial n."
02si2016. do Tipo Menor Preço por lrem. lisârdo a AQUISIÇÃO
DE BICICLETAS ESCOLARES PROCRAMA CAMINHO DA ES.

Pr66s

COLA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR N,'

10183/2013-FNDE/MEC. Os interessados poderão prmurar a Dirctoria de Licitaçào, de l3h30min as l7hoomin. Pam obterem oaiorcs
infomâções ligue: (34) 3ti42-5880. O ediral encomE-se à dispciçào
dos intercssados no sitc da Prcfeirum - ww.montecamelo.mg.goi..br
e no Setor de Licibçôes
§loilte {l!ilr!'I). J de iütho Je 10i6.
ctLBERTo DôNrZETE tiE MELo JUNIoR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
I'Y]'RAIO DI] CON I'R{IÔ
Exmto No 17512016
Co.tÉto n" P7516 - Prccesso n" 075/2016 - Concorência n" t2l201ó
- Objelo: Conrmraçào de empresô esp€craliada pm conshçào dâs
unidades Msicas de 5aúde: UBS TIT nos bainos Nos* Smhom das
Cmças e Silo Gemldo ll em Montes Claros-Mc. CoÍtBlada: Konquista ConslrutoÉ Lrda - ME - ValoÍ Total: R$ 1.8ó4.627,09 (Hum
milhào. oit@entos e se§snta e quatrc mil. *isentos e viÍte e ste

reais e nove cenbvos). Vigência srá de 07 (sele) mews. conhdos dâ
emissào da respectiva ordem de seruiço. ConlBto fimado em 09 de
junho de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

!f sRP í. 027201ó. objero: AQUlslÇÀo DE ALIMENTAÇÀO
ENTERAUORAL, alendndo à elicitaçào dâ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ATA DE RECISTRO DE PREÇOS JUNTO
AO FORNECEDOR: VIAMED COI\4ERCIAL LTDA. CNPJ n,,.
#.306.913/0001-13, com o item: t2. Rs 103,89 (unid) R$ 41.5j6.00
(total). com a vigênciat l5/06/16 a 15106/l?. Superintendência de
Compras e LicihçaEsPREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE PARAiSO

,§'ts() DE LtctTrç,Ào
PREGÀo pRt]sfNctAt" N, 2?rol6

Edilal e maioÉs infomações mconlmm-se à disposiçào dos interessados na sola de licitações localizada na Rua prefeito O.lando
Tâvares, l0 - Cenm em Padre Pamiso-Mc. e poderâo se. slicitadas

úrio de 07h00min âs llhü)min.

DE PRESIDENTE BERNARDES

nos dias úleis, no hG

lruçào

de engenharia pam execuçâo de

n'

Muicipio

13918415ü)0114015, do Fundo Nacional de Saúde
de Patos de Minas Vigênciai ll/1212016 Darâ de

sinatum:22l06/201ó

04/01/ 16 à 3l I l2l 16.

Pr@. LicihtóÍio n". ,14'16. Pregào n.. 29116. Resumo Contato de
Aqui{içào de Medicammros. CotBhdas: DistribuidoÉ pio Cuimâràes
Lrda tV Totrl: R$ 7.1«),00) e Ralphma DisEibuidon de Medica,
menros Lda (V Toul: R$ 55.800,00). P@o: 0206/ 16 à I t/ t.2, t6.

de

PREFEITURA MIJNICIPAL DE RIBEIRÀO DAS NEVES

^§-

.\\,ts() Dtj l,t(.t'tÂçÃ()
PREGAO

006/2015 ContBhdo (a)i FNC CONSTRUTORA LTDA ME óbjero:
O pre*nte inshmenlo tem por objeto o acréscimo de 12,95% sôbÍe
o valor tolal conlmkdo. sendo que o vâlor tokl pago p€la CON-

TRATANrE à CONTRATADA ireto acéscrm é d; R'S58.il8.J0
(cinqüenu e oilo mil. cento e dezoilo í@is e lrinta centavos) Data de
Assinatun: 29/06/2016

E:!Tig, l Aditivo ContEro n'

007/201

10ó/2015 Tomada

! ç6n1o66o ,o): Lumâ Ensenharia LTDA

de prcços n.

Objero: O contBro

origiml srfre alremçào refemre à fiscclizçào pam inclusào do engmh€rrc tiscal: Rogério Borges Vieim TNSI En8enheiÍo Civil
CREA/MC: 55.411.D Matriaula: 5.009 DaE d-e Assinalum:
21/06/2fil6

,rr tso l)}j t.l(.n,\ç.\o
1'UM,ID.,\ DE PRÍ]ÇOS N! t5/20t6
A PEfeitua Municipal de Perdrgào.MG. Toma público À Tp
015,2016. cujo objcto é Obà de Pavimãnuçào Artã,licà em Rur e
Aveíidas. Valor Eslimado R§ 179.591.37. Convênio SE@V n.'

l49l00l0l l/2016-SECOV CÍedenciamenlo: 22107/20tó as Og:00 homs. Abeíum; 22/07120l,6 às 09:30 hoÍas. h,fomâçõe§: cidaprefeiruraperdigaoaírhotmai l.com.

Íhl.rrÍ)

6

llibeiriio dns iie\es"\4c. 6 de iúrho d( 2í,lb
ELCÍLENE LOPES CORREA MATOS

Pr.rii.rú!. dr (

,rltsos D[: t.t(]I I
PRÍtCÂO PRr:St:NCt^1,^.ÇÃ()
Nc l?/201ó
O Muicipio de Rio Novo, @r inlem&io do precoeim
vunicrpal. roma pübtie a elizçÀo dé PRECÀO PRESENC|ÃL no
dia e horário âbaixo rclacionados: OBJETO: Aquisiçeo de came bG
r ina. suina. linguiça suína. filé de peilo de fmgb. sálsicha de fnngo
g gplelullad9 fariado pam a meioda e*ota! ABERTUR^ DõS
LNVFLOPES: tq de JULHO de 20t6 HORÁRIO: t0:00h. Os in_
teressador poderào olteÍ maiorcs infomaçõ6 no setor de licilações
da Prcfetrum Municrpal de Rio Novo, com sedc na pnça preteiro
Ronaldo Durú Bor8es. n'01. Cenko. Tel: (32) 32i4-2j4ó.
P'IECÃO PREST]NCIAL \T I8/!OI6

O Municipio de
_
Munrcipal. româ pública

Rio Novo, por inrelmédio do pregerÍo
a EIiaçào dé pREcÀO pnfSgruCtÃf no
dia e horário âbaixo rclacionados: OBJETO: Aouisicâo de paes Dam
a merenda sscolar ABERTURA DOS ENVELC'PES: t9 de iuthô de
:016 IIORARIO: l4:00h. Os inrercssados poderÀo obler friores inlbmações no seror dê licibçõês da prefeirum Mmicipal de Rio
No!o. com sde m PEçâ Prefeito Ronâldo Dum Boigo. n,. 01,
Cenrro. fel: t32l 1214-2'140.
.

Itio Novo-À,lc.

- RP0O36/|ó. Objeto: Aquisiçào de frubs, verduÉs e
le8üm6. TiÍm: menor pÍeço. Aquisiçào do edibl: âté às 08:30 ho6
do dia 2l/07/2016 na Dirctoria de Compms e Contmtos ou aces$
PRC N" 461/16

pelo site http://\^/w.pamdeminas.mg.gov.br Àb€num: 2l107/201ó
09:00 horâs.

l,r,ri rt.'!tirrs-\4(,. ô de iulho Je tiltÉ.
ANDERsoN JosE CLIMÀRÀEs VIANA

às

l)ri:*rrr,,
Este dtrwento pod€ sr veriÍicado no endercço elehôni@
pelo qldigo 0ü)32016070700 I 83

ilht,lü\{AR'.ât,1.Êt lrÂ sL.\,Í-,t,ti\
htrp/ww.in.gw.t /aHjcit&.tfi1.

irlh,r dr::0t4.

Cc

PREFEITURÁ MI.JNICIPAL DE SABAú
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÀO

avtso
co:{coRR}'t\ctÂ

N" 6i2016

A

Prefeitum Múicipal de Sâbani, por mero da SecÍetaria
Municipdl de Administóçào, r6olvc RLTIFTCAR o ediral da CON(-ORREN( lA n! tu/201ó, cujo objeto é a conrmraçào de empresa du
Íamo pam a execuçào de Ponk sobre o Rio d6 Velhas no Vunicioro
de Sabârá (Convênio SETOP), com fomecimenlo de mào de obà e
materiais. em atendimfito à SecÍeuriâ Municipâl dê ObÍ4.
__ O Ed'kl ReIiíicado na integÉ e sus anexos enconlÉm-se
dr\ponrvcrs no site www.sbm,mg.goqbr Fica remarcâdâ a dâu da
sesrào pam o dia 08/0E/2016 às 09:00 homs.
..te julho rir
(.
-1{l I
MICHAEL MACNO BARTH
]

Srbnrá-\,l(i. 5

Àvrso Dr:

Homologo c adjudico o Pc6so Lrcitrrório n, 20 2Uló.
Píegào Pr6encial 015/2016. autorirudo ContÉtação de emprs pam gercncjôr e adminislÉr o tomeimenlo de combustiveis im fóu
de v€iculG e ryipmentos â scryiço da prefeitum municioal de
PiápoÉ. pr meio da implmkçào de sisreóa, via web. medimre a
utiliaçào de @dào clerônico com chip cm rcde credenciadâ. cm
fâvor dâ empÍes TRMLE ADM|N|SÍRACAO LTDA - CNpJ n,'
00.ó04.122/0001-s? com valor atrual esrimado de RS 976.277.8s.
dsonlo combustivel 1.25olo e kxa de adminismçào RS - l,0lô/o.
tudo coníome âla de _julgamento.

a,

EMERSON CORREA GOMES

DE§PÂCIIO DO PRI:TEITO
Em 6 de julho de 2016

ISO DL L|CITAçÃO
PRE(; ^\
\O PRESf,NCt4I_ \', ?o/20tó

Pt..

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
DE MINAS

sc

encontra disponivei no site ww.ribeiaodasneves.mg.iov.br
o edital
do PÍegão ne 2072016. que ten poÍ objelo Regism-ãe preços pâÍa
Aquriiçào de Polpa de Fru6. A dah pân enregâ dos envêlopes e
realiaçào dâ S§sâo srá dia t9/07/20Í6
l4:Oõ h.

l/D Mdlricula: 5.009 Dara de A.sinat;m. 27lOó/2016

9:psi9,-5] Aditilo Conmro n' 0t8/2015 Tomada de preços n.
00ó/2015 Conrmtrdo (a): FNC CONSTRUTORA LTDA ME óbiero:
O prcsenle instmento tehr ÍEr oblck) o acBcimo de I I,Mo; óbíe
u valor lotal contÉtado, sendo que o ralor total oâuo Del3 CONIRATANTE á CON]R^T^DA ieto acréscrmo c àe-RS 49.5:9.:6
(qmr66 e nove mil. quinhentos e vinte e nove rcais e vinte e *is
c('nlavos) Data de AssinaluÉ: 23106/2016

N! !0/2016

O Muicipio de Ribeirào das Neves roma público quc

Espsie: 7' Adilivo Cootmlo n'0:240t4 (O\CORRENCTA N.
007/2013 Conmhdo (a): Cnstu@É M@l LTDA EPP Objeto: O contBto original sfiE aheüçào reftrmte à fisalizaçào púa lnclusão do
engeúciro liscal: Rogérro BorEes Vietrâ TNSI Engenheiro Ci\rl

l'eÍJigào.Ni(;. Á d. juihc d. 2ittu
CONSTANTINOS D. BILALIS NETÔ

ittt!'reir::

to:

r:1.ÍR1t os DE 1uRlros .tDt'l l\,()s

CREA,/IúG: 55.41

R§

udas: llidmldo Comc Teixeim MEt (V Toht: R$ t.t84.96, e
Dyunia S(res Almeida Felmd6 MEI (V Total: R$ 6.572,00). pm-

co

Espdie: 6' Àditivo ConlÉro n' 02212014 CONCORRfNCIA N.
007/2011 Conhrâdo (a): ConsrruroÍa Mecâl LTDA fpp Obielo. Inclusào dn doldçào orçamcntáIa: 12.01.00. I 5.452.00:J.í.0ó4
4.4.90.51 - Extensâo da Rede Urbma de Dislribuiçâo de EneÍgia
Elárica e lluminaçào Púhlica (1.92J). O presente inslrumento lem ri)r
objeto o acestmo de 5.475 lol. sobrc o valor roul contmado. rndo
que o valor total pag,. lch contÉhnte à conhtsda pelo acre*imo e
de R§14E.á00.00 {ccnto e quarenta c oito mil, e sciscenlos rearsl.
Dah de Asrinarura: l0n)6/2016

(V Tohl:

PÍoc. Licitatório n". 46/16. Prcgào n.. 3l/16. Resumo Contúto de
Aqui\içào de Materiâis Divm pâm Limpe6 das Rus. Contm-

obm de cons-

.lc Unidade Básica de Saúdc no Baim Softiso. objeb

p@posla

IRENILDE SILVA SANTOS

PAú

Iohl: R§ 12.000.00); e B6il Veicülos e Máquinas Lida
-19.5(».CU). PEo: 14106/16 à 3lll2l16.

Especie: Contmto n" 14212016 CbncoÍência n" 007/2016 Conrrabdo(a): ,:NC CONSTRUTORA LTDA - ME Objeto: conrmlação de

I)xdr( l);xairrNr(;. (! \i(.lililo d( 2í,li}.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Proc. Licihtório n'. 45/16. Prcgào no. 30/16. Rcsumo Conmto de
Aquisiçào de Pffi e PBl. SeNiços Meánios p@ a Froh de
veiculos Vuntcipais. Conmbds: C'riÍIe Pneus Aulo CenteÍ Ltda (V

lado(âl: lmprenú Nacional. Objeb: publicaçào no Diáno Ollctal da
Uniào. de atüs oficiris r demais motirias de intercsse do conrmanre.
confome shbelecido no Decrelo Fedeml n' 4.520. de t6.12.02.
ombinado com as Pororias n" 268. de 5.10.09 e Poíâria n" 2E3. de
23.12.11 Vigéncia: 071061201? Dala de Assinaruú: 0?/06/20t6

mp6a espsialiad.

#r

EXTRATOS DE COITTRÁTOS

Espécie: ContÉto n" 127/2016 Conconéncia n'017/2015 Conlmtado(a): Zelar ConstrutoE e Sefriços LTDA - ME Objero: conmuçào dc
empresa de engenharia pam exeuçâo de obBs de conshçâo de Creche Proinf:incia no BaiÍo Vázer. objeto do temo de comprcmisso n.
507ó/201.1 Vigénciâ: 31107/2016 Dah de AssinaluEj 06/06/201ó

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÀO

O Municipio de Padrc PaEís, Íealiuná no dia 2O/O7t2Ol6.
às 09:00 hoÍas o Pregâo Presencial 02712016 - Objeto: RegistÍo de
Preços paÉ futua e eventual Conmtaçào de emp6a pam aquisiçào
de compuhdores. impÍessoms e suprimentos em geBl, pam atmder
os diveMs stores da adminismçào do Mutricipio de padre pamiso.

pelo e-mail: licitrcao(rpâdrcparâis.mg.goubr.

PREFEITURA MUNICTPAL

ÊxlR.{Ios D[ coYlR,{tos

P!ry.!i!, 6: Aditivo ContÉro n" 088/20t5 Toúada de preços tr.

DU RECtS,lR() DE 9RIiÇOS

t83

PREFEITURA MIINICIPAL DE PATOS DE MTNAS

tspeic: Contmto n" l:x 20lo lnexigibilrdade n" 010/201ó Cortrd-

O Prcfeito de Monte Camelol no uso de s@ atribuições
legai!. roma pública â REPUBLI(AÇAO do Editâl de Licilaçào -

lj\'I'RÀtO

lssN /677-70ó9

__

SL'.reiii

í

io

^NLil.ÂçÂo

O S*retírio Municipal dc Adminishçào. no us de

suas

ilÍiburções legâis. Bolve ANULAR todos os Drcccdirenlos rclacrcnados à f6e extema do Pregào PBenciâl n, àq/2016 cuio obielo
ú a aquisiçào de equipamentos sponivos dstinados à monúgem do

Crtr {( (nrro de Anes e EsFnes Uniíicado) de Sabanir'Mc:anriaa

Pr3çu do PEC íconrÉlo de répasse CT 0.363.0jó5-7 1.201 I ) em areãdimetrlo.à Se.rehria Municipâl de Cultum. Fi@ abeío o prazo de 5
(cincdl dr* úreis paB-apresenuÇão de reles nos lemoi do aírgo
109 da Lcr 8-ffi/1991

Snhâú-t (1, í, (iL jülho {i. 2lllô.
MICHAEL MACNO BARTH

DNumento assinado digitalmente confome Mp n! 2.200-2 de 24/O8l2c0l, que insritur a
lnfm6rotua de Chavcs públies Basileim - ICp-Bmsil.

Prefeitura Municipal de Monte Carmelo
SEcRETARTA MUNTopAL DE FAZENDA

-

orvrsÃo oe

lrcrrlçÃo
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ATA DE SESSÃo PUBLICA
ABERTURA DE 2, SESSÃO

fr

À'ír

Processo n"z 04312016

Modalidade: Pregão Presencial

Edital n':02912016
Tipo: Menor Preço por ltem.

objeto: AQUISIÇÃO DE BICICLETAS ESCOLARES PROGRAMA CAMINHO DA
ESCOLA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR N." IOI83/2013-FNDE/MEC.
Aos 20 (vinte) dias do mês de julho do ano de 2016 na cidade de Monte Carmelo, na Secretaria
Municipal de Fazenda, situada na Praça Getúlio Vargas no 242 - Centro, reuniram-se a partir das
09h00min, em sessão pública, Gilberto Donizete de Melo Junior

\,

Barbosa Portes

-

-

Pregoeiro, Daniel Sant'Clair

Membro da Equipe de Apoio e Neuzira da Silva - Membro da Equipe de Apoio,

respectivamente nomeados pela portaria n.o 6.515 de 28 de setembro de 2015 incumbidos de dirigir
e

julgar o Procedimento Licitatório da Modalidade Pregão Presencial 02912016, a fim de receberem

os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços relativos ao certame, como previsto no Edital
correspondente.

A

sessão estava prevista para 09h00min,

o Pregoeiro concedeu uma tolerância de

30 (trinta) minutos e posteriormente mais 30 (trinta) minutos. As l0h00min o pregoeiro declarou
aberta a sessão, que dando prosseguimento, constatou-se que não compareceu nenhuma empresa
interessada em participar do presente certame. Depois de decorridos todos os prazos, o pregoeiro e a

equipe de apoio declararam

o

certame DESERTO, pois não houve interessados. Nada mais

requerido nem a tratar, foi lavrada a presente ata que lida e aprovada, vai assinada pelo Pregoeiro
membros da Equipe de Apoio. sendo esta ata publicada no Diário Oficial do Município.
Monte Carmelo.20

de

julho de 2016

\
Junior

Equipe de Apoio

^&#Ufrnu

Equipe de Apoio
PREFf,TTT]RA MTiNICIPAL DE
Praça Cetúlio Vargas. 242

-

l'elelbne: (34) 3842-5880

-

-

I\ÍONTI CARMELO

Monte Carmelo/MG - CEP: 38.500-000
e-mail: licilnql.tratt]lgEêrtrlEloi(rrgrnail.conl
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Dia 20 de Julho de 20í6
Lei no 66í de 09 de Abril de 2007
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Processo no: 04312016

oR
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MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Modalidade: Pregão Presencial
RESPONSÁVEL:

Edital

PATRíCIA MATIAS DIOGO

no: 029/201 6

TELEF0NE: í34)3842-5880 - RAMAL 317

Tipo: Menor Preço por ltem.

ACESSE: www.montecarmelo.mg.gov.br

objeto: AQUtslÇÃo DE BtctcLETAS ESCOLARES PROGRAMA
CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO
PAR N.o 't 01 83/201 3-FNDE/MEC.

Aos 20 (vinte) dias do mês de julho do ano de 201 6 na crdade de Monte

Carmelo, na Secretaria Municipal
Getúlio Vargas

no

de Fazenda, situada na

Praça

242 - Centro, reuniram-se a partir das 09h00min, em

sessão pública, Gilberto Donizete de Melo Junior
Sant'Clair Barbosa Portes

-

-

Pregoeiro, Daniel

Membro da Equipe de Apoio e Neuzira da

Silva - Membro da Equipe de Apoio, respectivamente nomeados pela

portaria

n.o

6.515 de 28 de setembro de 2015 incumbidos de dirigir e

julgar o Procedimento Licitatório da Modalidade Pregão Presencial
02912016, a fim de receberem os envelopes de Habilitação e Proposta

de Preços relativos ao certame, como previsto no

Edital

correspondente. A sessão estava prevista para 09h00min, o Pregoeiro
concedeu uma tolerância de 30 (trinta) mtnutos e posteriormente mais
30 (trinta) minutos. Às í 0h00min o pregoeiro declarou aberta a sessão,

que dando prosseguimento, constatou-se que não compareceu
nenhuma empresa interessada em participar do presente certame.
Depois de decorridos todos os prazos, o pregoeiro e a equipe de apoio
declararam o certame DESERTO, pois não houve interessados. Nada

mais requerido nem a tratar, Íoi lavrada a presente ata que lida

e

aprovada, vai assinada pelo Pregoeiro e membros da Equipe de Apoio,
sendo esta ata publicada no Diário OÍicialdo Município.
Monte Carmelo,20 de julho de 2016.
Gilberto Donizete de Melo Junior
PrêgoêiÍo
Daniel Sant'Clair Barbosa Portes
Equipe dê Apoio
Neuzira da Silva
Equipe de Apoio
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
SALC - Sistema de Administração de Licitações e Contratos
Relação de Licitação encerrada!

DE

FLS
Processo Administrativo 000043/20 I 6

MOdAIidAdC: PREGÃOPRESENCIAL:

OOOO29I2O16

qp-s?-

Situação: Licitação Deserta

ç.*

Objeto da licitação:

AQUISIÇÃO

DE

BICICLETAS

COMPROMISSO

ESCOLARES

PROGRAMA CAMINHO DA

PAR

N

ESCOLA, CONFORME TERMO DE
10183i20 t 3-FNDE/MEC.

Motivo da finalização:
PROCESSO LICITATORIO DESERTO PELA SEGUNDA VEZ

MONTE CARMELO

20

de julho

2016

Responsável pelo encerramento

relatorioLicitacoesFinalizadas.rpt
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