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conforme o inciso III do § 3º do MENTO DOS PREÇOS REGIS- te no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa
ou de prestação dos serviços.
§ 4º O exame e a aprovação art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. TRADOS
aceitável;
§ 1º No caso de serviços, a di- das minutas do instrumento con- § 1º É vedado efetuar acréscimos
visão considerará a unidade de vocatório e do contrato serão nos quantitativos fixados pela ata Art. 17. Os preços registrados III - não aceitar reduzir o seu
medida adotada para aferição efetuados exclusivamente pela de registro de preços, inclusive o poderão ser revistos em decor- preço registrado, na hipótese de
dos produtos e resultados, e será assessoria jurídica do órgão ge- acréscimo de que trata o § 1º do rência de eventual redução dos este se tornar superior àqueles
observada a demanda específica renciador.
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. preços praticados no mercado praticados no mercado; ou
de cada órgão ou entidade parti§ 2º A vigência dos contratos ou de fato que eleve o custo dos IV - sofrer sanção prevista nos
cipante do certame.
Art. 10. Após o encerramento da decorrentes do Sistema de Re- serviços ou bens registrados, incisos III ou IV do caput do art.
§ 2º Na situação prevista no § etapa competitiva, os licitantes gistro de Preços será definida cabendo ao órgão gerenciador 87 da Lei nº 8.666/1993, ou no
1º, deverá ser evitada a con- poderão reduzir seus preços ao nos instrumentos convocatórios, promover as negociações junto art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
tratação, em um mesmo órgão valor da proposta do licitante observado o disposto no art. 57 aos fornecedores, observadas as Parágrafo único. O cancelamenou entidade, de mais de uma mais bem classificado.
da Lei nº 8.666, de 1993.
disposições contidas na alínea to de registros nas hipóteses
empresa para a execução de um Parágrafo único. A apresentação § 3º Os contratos decorrentes do “d” do inciso II do caput do art. 65 previstas nos incisos I, II e IV
do caput será formalizado por
mesmo serviço, em uma mesma de novas propostas na forma do Sistema de Registro de Preços da Lei nº 8.666/1993.
despacho do órgão gerenciador,
localidade, para assegurar a caput não prejudicará o resultado poderão ser alterados, observaresponsabilidade contratual e o do certame em relação ao licitan- do o disposto no art. 65 da Lei nº Art. 18. Quando o preço registra- assegurado o contraditório e a
princípio da padronização.
te mais bem classificado.
8.666, de 1993.
do tornar-se superior ao preço ampla defesa.
§ 4º O contrato decorrente do praticado no mercado por motivo
Art. 9º O edital de licitação para CAPÍTULO VI
Sistema de Registro de Preços superveniente, o órgão gerencia- Art. 21. O cancelamento do regisregistro de preços observará o DO REGISTRO DE PREÇOS E deverá ser assinado no prazo dor convocará os fornecedores tro de preços poderá ocorrer por
disposto nas Leis nº 8.666/1993 DA VALIDADE DA ATA
de validade da ata de registro de para negociarem a redução dos fato superveniente, decorrente
e nº 10.520/2002, e contemplará,
preços.
preços aos valores praticados de caso fortuito ou força maior,
que prejudique o cumprimento
no mínimo:
Art. 11. Após a homologação da
pelo mercado.
I - a especificação ou descrição licitação, o registro de preços CAPÍTULO VII
§ 1º Os fornecedores que não da ata, devidamente comprovado objeto, que explicitará o con- observará, entre outras, as se- DA ASSINATURA DA ATA E DA aceitarem reduzir seus preços do e justificados:
junto de elementos necessários guintes condições:
CONTRATAÇÃO COM FORNE- aos valores praticados pelo mer- I - por razão de interesse público;
e suficientes, com nível de pre- I - serão registrados na ata de CEDORES REGISTRADOS
cado serão liberados do compro- ou
cisão adequado para a carac- registro de preços os preços e
misso assumido, sem aplicação II - a pedido do fornecedor.
terização do bem ou serviço, quantitativos do licitante mais Art. 13. Homologado o resultado de penalidade.
inclusive definindo as respectivas bem classificado durante a fase da licitação, o fornecedor mais § 2º A ordem de classificação CAPÍTULO IX
unidades de medida usualmente competitiva;
bem classificado será convocado dos fornecedores que aceitarem DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
adotadas;
II - será incluído, na respectiva para assinar a ata de registro de reduzir seus preços aos valores REGISTRO DE PREÇOS POR
II - estimativa de quantidades a ata na forma de anexo, o registro preços, no prazo e nas condições de mercado observará a classifi- ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO
PARTICIPANTES
serem adquiridas pelo órgão ge- dos licitantes que aceitarem cotar estabelecidos no instrumento cação original.
renciador e órgãos participantes; os bens ou serviços com preços convocatório, podendo o prazo
III - estimativa de quantidades a iguais aos do licitante vencedor ser prorrogado uma vez, por igual Art. 19. Quando o preço de mer- Art. 22. Desde que devidamente
serem adquiridas por órgãos não na sequência da classificação do período, quando solicitado pelo cado tornar-se superior aos pre- justificada a vantagem, a ata de
participantes, observado o dis- certame, excluído o percentual fornecedor e desde que ocorra ços registrados e o fornecedor registro de preços, durante sua
posto no § 4º do art. 22, no caso referente à margem de preferên- motivo justificado aceito pela ad- não puder cumprir o compromis- vigência, poderá ser utilizada
por qualquer órgão ou entidade
de o órgão gerenciador admitir cia, quando o objeto não atender ministração.
so, o órgão gerenciador poderá:
adesões;
aos requisitos previstos no art. 3º § 1º Poderá o prazo para assina- I - liberar o fornecedor do compro- da administração pública muniIV - quantidade mínima de uni- da Lei nº 8.666/1993;
tura da ata ser prorrogado uma misso assumido, caso a comuni- cipal que não tenha participado
dades a ser cotada, por item, no III - o preço registrado com in- vez, por igual período, quando cação ocorra antes do pedido de do certame licitatório, mediante
caso de bens;
dicação dos fornecedores será solicitado pelo fornecedor e acei- fornecimento, e sem aplicação anuência do órgão gerenciador.
V - condições quanto ao local, divulgado no sítio eletrônico ofi- to pela administração.
da penalidade se confirmada a § 1º Os órgãos e entidades que
prazo de entrega, forma de pa- cial da Prefeitura Municipal de § 2º É facultado à administração, veracidade dos motivos e com- não participaram do registro de
preços, quando desejarem fazer
gamento, e nos casos de servi- Machado e ficará disponibilizado quando o convocado não assinar provantes apresentados; e
ços, quando cabível, frequência, durante a vigência da ata de re- a ata de registro de preços no II - convocar os demais fornece- uso da ata de registro de preços,
periodicidade, características gistro de preços; e
prazo e condições estabelecidos, dores para assegurar igual opor- deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação
do pessoal, materiais e equipa- IV - a ordem de classificação convocar os licitantes remanes- tunidade de negociação.
mentos a serem utilizados, pro- dos licitantes registrados na ata centes, na ordem de classifica- Parágrafo único. Não havendo sobre a possibilidade de adesão.
cedimentos, cuidados, deveres, deverá ser respeitada nas con- ção, para fazê-lo em igual prazo êxito nas negociações, o órgão § 2º Caberá ao fornecedor bedisciplina e controles a serem tratações.
e nas mesmas condições pro- gerenciador deverá proceder à neficiário da ata de registro de
adotados;
§ 1º O registro a que se refere o postas pelo primeiro classificado. revogação da ata de registro de preços, observadas as condiVI - prazo de validade do registro inciso II do caput tem por objetivo
preços, adotando as medidas ções nela estabelecidas, optar
de preço, observado o disposto a formação de cadastro de reser- Art. 14. A ata de registro de pre- cabíveis para obtenção da con- pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão,
no caput do art. 12 (doze);
va no caso de impossibilidade ços implicará compromisso de tratação mais vantajosa.
desde que não prejudique as
VII - órgãos e entidades partici- de atendimento pelo primeiro fornecimento nas condições espantes do registro de preço;
colocado da ata, nas hipóteses tabelecidas, após cumpridos os Art. 20. O registro do fornecedor obrigações presentes e futuras
decorrentes da ata, assumidas
VIII - modelos de planilhas de previstas nos arts. 20 e 21.
requisitos de publicidade.
será cancelado quando:
custo e minutas de contratos, § 2º Se houver mais de um lici- Parágrafo único. A recusa injusti- I - descumprir as condições da com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
quando cabível;
tante na situação de que trata ficada de fornecedor classificado ata de registro de preços;
IX - penalidades por descumpri- o inciso II do caput, serão clas- em assinar a ata, dentro do prazo II - não retirar a nota de empe- § 3º As aquisições ou contramento das condições;
sificados segundo a ordem da estabelecido neste artigo, enseX - minuta da ata de registro de última proposta apresentada jará a aplicação das penalidades
preços como anexo; e
durante a fase competitiva.
legalmente estabelecidas.
EXPEDIENTE
XI - realização periódica de pes- § 3º A habilitação dos fornecedoJornal Oficial do Município de Machado – ADM: 2017/2020 | Publicação
quisa de mercado para compro- res que comporão o cadastro de Art. 15. A contratação com os
da Prefeitura Municipal de Machado
vação da vantajosidade.
reserva a que se refere o inciso fornecedores registrados será
Centro Administrativo Municipal - Praça Olegário Maciel, nº 25, Centro
§ 1º O edital poderá admitir, II do caput será efetuada, na formalizada pelo órgão interessaCEP: 37750-000
como critério de julgamento, o hipótese prevista no § 2º do art. do por intermédio de instrumento
Machado - MG
(35) 3295-8700
menor preço aferido pela oferta 13 e quando houver necessidade contratual, emissão de nota de
de desconto sobre tabela de pre- de contratação de fornecedor empenho de despesa, autorizaAno 20 | Número 598 | Segunda-feira 25 de Fevereiro de 2019
ços praticados no mercado, des- remanescente, nas hipóteses ção de compra ou outro instruPeriodicidade: Semanal
de que tecnicamente justificado. previstas nos arts. 20 e 21.
mento hábil, conforme o art. 62
§ 2º Quando o edital prever o for- § 4º O anexo que trata o inciso da Lei nº 8.666, de 1993.
Prefeito Municipal
necimento de bens ou prestação II do caput consiste na ata de
Julbert Ferre de Morais
de serviços em locais diferentes, realização da sessão pública do Art. 16. A existência de preços
Jornalista Responsável: Rodrigo Costa (MTb: 43569)
é facultada a exigência de apre- pregão ou da concorrência, que registrados não obriga a adminisE-mail: comunicacao@machado.mg.gov.br
sentação de proposta diferencia- conterá a informação dos licitan- tração a contratar, facultando-se
www.machado.mg.gov.br
da por região, de modo que aos tes que aceitarem cotar os bens a realização de licitação especíwww.facebook.com/municipiodemachado
preços sejam acrescidos custos ou serviços com preços iguais ao fica para a aquisição pretendida,
variáveis por região.
do licitante vencedor do certame. assegurada preferência ao forne* É proibida a reprodução deste semanário em qualquer meio de comunicação, impresso ou eletrônico, sem autorização escrita da jornalista
§ 3º A estimativa a que se refere
cedor registrado em igualdade de
responsável.
o inciso III do caput não será Art. 12. O prazo de validade da condições.
* O envio e a revisão das publicações oficiais são de responsabilidade
considerada para fins de qua- ata de registro de preços não
das Secretarias Municipais.
lificação técnica e qualificação será superior a doze meses, in- CAPÍTULO VIII
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tações adicionais a que se re- Art. 27. A Secretaria Municipal de, finalidade, razoabilidade, pro- b) justificativa da necessidade ser integrada em sua maioria por
fere este artigo não poderão de Administração poderá editar porcionalidade, competitividade, da aquisição ou contratação de servidores ocupantes de cargo
efetivo da Administração, prefeexceder, por órgão ou entidade, normas complementares a este justo preço, seletividade e com- serviço.
paração objetiva das propostas.
Art. 9º A fase preparatória do rencialmente pertencentes ao
a cinquenta por cento dos quan- Decreto.
Pregão observará as seguintes quadro permanente do órgão ou
titativos dos itens do instrumento
da entidade promotora de preconvocatório e registrados na Art. 28. Este Decreto entra em Parágrafo único. As normas dis- regras:
vigor
na
data
de
sua
publicação,
ciplinadoras
da
licitação
serão
I
a
definição
do
objeto
deverá
gão, para prestar a necessária
ata de registro de preços para o
órgão gerenciador e órgãos par- revogadas as disposições em sempre interpretadas em favor constar do termo de referência e assistência ao pregoeiro.
contrário, em especial o Decre- da ampliação da disputa entre será precisa, suficiente e clara,
ticipantes.
Art. 12. A fase externa do Pregão
§ 4º O instrumento convocatório to nº 1.723, de 16 de janeiro de os interessados, desde que não vedadas as especificações que,
2001.
comprometam
o
interesse
da
por
excessivas,
irrelevantes
ou
será
iniciada com a convocação
deverá prever que o quantitativo
decorrente das adesões à ata de Município de Machado, 15 de Administração, a finalidade e a desnecessárias, limitem a com- dos interessados e observará as
segurança da contratação.
petição;
seguintes regras:
registro de preços não poderá fevereiro de 2019.
II - o termo de referência é o I - a convocação dos interessaexceder, na totalidade, ao dobro Julbert Ferre de Morais
Art. 5º A licitação na modalidade documento que deverá conter dos será efetuada por meio de
do quantitativo de cada item Prefeito Municipal
registrado na ata de registro de ------------------------------------------- de pregão poderá ser utilizada elementos capazes de propiciar publicação de aviso no Quadro
preços para o órgão gerenciador DECRETO Nº 5903, DE 15 DE para as contratações de obras e a avaliação do custo pelo órgão de Avisos do Município, em jornal
serviços de engenharia neces- ou entidade da Administração, de grande circulação e, facultatie órgãos participantes, indepen- FEVEREIRO DE 2019.
sárias à manutenção de imóveis diante de orçamento detalhado, vamente, por meios eletrônicos;
dente do número de órgãos não
públicos próprios, desde que considerando os preços pratica- II - do edital e do aviso constarão
participantes que aderirem.
§ 5º Após a autorização do órgão Regulamenta, no âmbito do Mu- sejam de menor complexidade dos no mercado, a definição dos definição precisa, suficiente e
gerenciador, o órgão não partici- nicípio de Machado, o Pregão e possam ser realizados sem métodos, a estratégia de supri- clara do objeto, bem como a indipante deverá efetivar a aquisição Presencial, previsto na Lei Fede- a exigência de um responsável mento e o prazo de execução do cação dos locais, dias e horários
contrato;
em que poderá ser lida ou obtida
ou contratação solicitada em até ral nº 10.520, de 17 de julho de técnico, tais como:
III o estabelecimento dos crité- a íntegra do edital, e o local onde
90 (noventa) dias, observado o 2002.
a) serviços de manutenção de rios de aceitação das propostas, será realizada a sessão pública
prazo de vigência da ata.
imóveis;
as exigências de habilitação, as do pregão;
§ 6º Compete ao órgão não
O Prefeito Municipal de
b) serviços de pintura;
sanções administrativas aplicá- III - o edital fixará prazo não infeparticipante os atos relativos
c) serviços de limpeza de vidro. veis por inadimplemento e as rior a 8 (oito) dias úteis, contados
à cobrança do cumprimento Machado, no uso de suas atricláusulas do contrato, inclusive da publicação do aviso, para os
pelo fornecedor das obrigações buições legais previstas no art.
70,
Inciso
V
da
Lei
Orgânica
e
Parágrafo
único.
A
licitação
na
com fixação dos prazos e das de- interessados apresentarem suas
contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla considerando o disposto na Lei modalidade de Pregão não po- mais condições essenciais para propostas;
IV - no dia, hora e local desigdefesa e o contraditório, de even- Federal nº 10.520, de 17 de julho derá ser utilizada para às con- o fornecimento;
tratações de obras e serviços de IV a designação, dentre os ser- nado no edital será realizada
tuais penalidades decorrentes de 2002,
engenharia, e de maior comple- vidores da administração pública sessão pública para recebimento
do descumprimento de cláusulas
xidade, bem como as que sejam municipal, do pregoeiro respon- das propostas e da documencontratuais, em relação às suas DECRETA:
locações imobiliárias e aliena- sável pelos trabalhos do pregão tação de habilitação, devendo o
próprias contratações, informaninteressado, ou seu representando as ocorrências ao órgão ge- Art. 1º Ficam estabelecidas nor- ções em geral, que são regidas e a sua equipe de apoio;
mas
e
procedimentos
relativos
à
pela
legislação
pertinente.
V
a
motivação
de
cada
um
dos
te legal, proceder ao respectivo
renciador.
licitação na modalidade Pregão
atos especificados nos incisos credenciamento, comprovando,
CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRAN- Presencial, destinada à aquisi- Art. 6º Os participantes de lici- anteriores e os indispensáveis se for o caso, a outorga de podeção de bens e serviços comuns, tação na modalidade de Pregão elementos técnicos sobre os res necessários para a formulaSITÓRIAS
no âmbito do Município de Ma- têm direito público subjetivo à quais estiverem apoiados, bem ção de propostas e a prática de
Art. 23. A Administração poderá chado, qualquer que seja o valor fiel observância do procedimen- como o orçamento estimativo e todos os demais atos inerentes
to estabelecido neste Decreto, o cronograma físico-financeiro ao pregão;
utilizar recursos de tecnologia estimado.
podendo qualquer interessado de desembolso, se for o caso, V - aberta a sessão, os interesda informação na operacionaliArt.
2º
Para
efeitos
deste
Decreacompanhar o seu desenvolvi- elaborados pela administração sados ou seus representantes
zação do disposto neste Decreto
e automatizar procedimentos de to, Pregão é a modalidade de mento, desde que não interfira por órgão ou entidade da Admi- legais apresentarão declaração
dando ciência de que cumprem
controle e atribuições dos órgãos licitação em que a disputa pelo de modo a perturbar ou impedir nistração;
fornecimento de bens e serviços a realização dos trabalhos.
plenamente os requisitos de
gerenciadores e participantes.
comuns é feita em sessão púParágrafo Único. Para o julga- habilitação e entregarão, em enArt. 24. As atas de registro de blica, por meio de propostas de Art. 7º À autoridade competente, mento, adotado o critério de me- velopes separados, a proposta
preços vigentes, decorrentes de preços escritas e lances verbais. designada de acordo com as nor preço, observados os prazos de preços e a documentação de
atribuições previstas no regimen- máximos para fornecimento, as habilitação;
certames realizados sob a vigênArt.
3º
Os
contratos
celebrados
to ou estatuto do Município, ou especificações técnicas e os VI - o pregoeiro procederá à
cia do Decreto nº 1.723 de 16 de
janeiro de 2001, poderão ser uti- pelo Município para aquisição de por delegação de competência, parâmetros de desempenho e de abertura dos envelopes conqualidade e as demais condições tendo as propostas de preços e
lizadas pelos órgãos gerenciado- bens e serviços comuns serão cabe:
classificará o autor da proposta
res e participantes, até o término precedidos, prioritariamente, de I - determinar a abertura de lici- definidas no edital.
licitação
pública,
na
modalidade
tação;
de menor preço e aqueles que
de sua vigência.
de Pregão, que se destina a ga- II - designar o pregoeiro e os com- Art. 10. As atribuições do prego- tenham apresentado propostas
eiro incluem:
em valores sucessivos e superioArt. 25. Até a completa adequa- rantir, por meio de disputa justa ponentes da equipe de apoio;
ção do sítio eletrônico oficial da entre os interessados, a compra III - decidir os recursos contra I - o credenciamento dos interes- res em até 10% (dez por cento),
sados;
relativamente à de menor preço;
Prefeitura Municipal de Machado mais econômica, segura e efi- atos do pregoeiro; e
IV - homologar o resultado da li- II - o recebimento dos envelopes VII - quando não forem verificapara atendimento ao disposto no ciente.
§ 1º do art. 5º, o órgão gerencia- § 1º Consideram-se bens e ser- citação e promover a celebração das propostas de preços e da do- das, no mínimo, três propostas
viços comuns aqueles cujos do contrato.
cumentação de habilitação;
escritas de preços nas condições
dor deverá:
padrões
de
desempenho
e
quaIII
a
abertura
dos
envelopes
definidas no inciso anterior, o
I - providenciar a assinatura da
ata de registro de preços e o lidade possam ser objetivamente Parágrafo único. Somente poderá das propostas de preços, o seu pregoeiro classificará as melhoencaminhamento de sua cópia definidos no edital, por meio de atuar como pregoeiro o servidor exame e a classificação dos pro- res propostas subsequentes, até
o máximo de três, para que seus
aos órgãos ou entidades partici- especificações usuais praticadas que tenha realizado capacitação ponentes;
no
mercado.
específica
para
exercer
a
atribuiIV
a
condução
dos
procediautores participem dos lances
pantes; e
mentos relativos aos lances e a verbais, quaisquer que sejam os
II - providenciar a indicação dos § 2º Os bens e serviços de in- ção.
escolha da proposta ou lance de preços oferecidos nas propostas
fornecedores para atendimento formática e automação poderão
escritas;
às demandas, observada a or- ser adquiridos na modalidade de Art. 8º A autoridade competente menor preço e habilitação;
Pregão,
devendo
ser
observado
ou,
por
delegação
de
competênV
a
adjudicação
da
proposta
de
VIII - em seguida, será dado
dem de classificação e os quaninício à etapa de apresentação
titativos de contratação definidos o disposto no art. 3º da Lei nº cia, o ordenador de despesa ou, menor preço;
de lances verbais pelos propopelos órgãos e entidades partici- 8.248, de 23 de outubro de 1991, ainda, o agente encarregado da VI - a elaboração da ata;
e a regulamentação específica.
compra no âmbito da Administra- VII - a condução e coordena- nentes classificados, que depantes.
ção, deverá requisitar a compra ção dos trabalhos da equipe de verão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e
Art. 26. Até a completa adequa- Art. 4º A licitação na modalidade ou contratação de serviço, de- apoio;
VIII - o recebimento, o exame e a decrescentes;
ção do sítio eletrônico oficial da de Pregão é juridicamente con- vendo constar da requisição:
IX - o pregoeiro convidará indiviPrefeitura Municipal de Machado dicionada aos princípios básicos a) definição do objeto do certa- decisão dos recursos; e
da
legalidade,
da
impessoalidame
e
o
seu
valor
estimado
em
IX
o
encaminhamento
do
produalmente os licitantes classificapara atendimento ao disposto
nos incisos I e II do caput do de, da moralidade, da igualdade, planilhas, de forma clara, concisa cesso devidamente instruído, dos, de forma sequencial, a apreart. 11 e no § 2º do art. 11, a ata da publicidade, da probidade e objetiva, devendo constar um após a adjudicação, à autoridade sentar lances verbais, a partir do
registrará os licitantes vencedo- administrativa, da vinculação ao termo de referência por ele, em superior, visando a homologação autor da proposta classificada
de maior preço e os demais, em
res, quantitativos e respectivos instrumento convocatório, do jul- conjunto com a área de compras, e a contratação.
gamento objetivo, bem assim aos obedecidas as especificações
ordem decrescente de valor;
preços.
princípios correlatos da celerida- praticadas no mercado;
Art. 11. A equipe de apoio deverá X - a desistência em apresentar
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objeto do certame, não mantiver VI - as empresas consorciadas IX - minuta do termo do contrato
pelo pregoeiro, implicará a exclu- XXI - o recurso contra a decisão a proposta, falhar ou fraudar na serão solidariamente responsá- ou instrumento equivalente, consão do licitante da etapa de lan- do pregoeiro não terá efeito sus- execução do contrato, compor- veis pelas obrigações do con- forme o caso;
ces verbais e a manutenção do pensivo;
tar-se de modo inidôneo, fizer sórcio nas fases de licitação e X - originais das propostas escriúltimo preço apresentado pelo XXII - o acolhimento de recurso declaração falsa ou cometer durante a vigência do contrato; e tas, da documentação de habililicitante, para efeito de posterior importará a invalidação apenas fraude fiscal, garantido o direito VII - no consórcio de empresas tação analisada e dos documenordenação das propostas;
dos atos insuscetíveis de apro- prévio da citação e da ampla brasileiras e estrangeiras, a lide- tos que a instruírem;
XI - caso não se realizem lances veitamento;
defesa, ficará impedido de licitar rança caberá, obrigatoriamente, XI - ata da sessão do pregão,
verbais, será verificada a confor- XXIII - decididos os recursos e e contratar com a Administração, à empresa brasileira, observado contendo, sem prejuízo de oumidade entre a proposta escrita constatada a regularidade dos pelo prazo de até 5 (cinco) anos, o disposto no inciso I deste artigo. tros, o registro dos licitantes
de menor preço e o valor estima- atos procedimentais, a autori- enquanto perdurarem os motivos Parágrafo único. Antes da cele- credenciados, das propostas
do da contratação;
dade competente homologará a determinantes da punição ou até bração do contrato, deverá ser escritas e verbais apresentadas,
XII - em havendo apenas uma adjudicação para determinar a que seja promovida a reabilita- promovida a constituição e o na ordem de classificação, da
oferta e desde que atenda a contratação;
ção perante a própria autoridade registro do consórcio, nos termos análise da documentação exigida
todos os termos do edital e que XXIV - como condição para ce- que aplicou a penalidade.
do compromisso referido no inci- para habilitação e dos recursos
seu preço seja compatível com lebração do contrato, o licitante
so I deste artigo.
interpostos; e
os praticados pelo mercado, esta vencedor deverá manter as mesParágrafo único. As peXII - comprovantes da publicação
poderá ser aceita, devendo o mas condições de habilitação;
nalidades serão obrigatoriamen- Art. 19. A autoridade competente do aviso do edital, do resultado
pregoeiro negociar para que seja XXV - se o licitante vencedor te registradas no Cadastro de para determinar a contratação da licitação, do extrato do contraobtido preço melhor;
recusar-se a assinar o contrato, Fornecedores do Município e, no poderá revogar a licitação em to e dos demais atos relativos à
XIII - declarada encerrada a eta- injustificadamente, será aplicada caso de suspensão para licitar, o face de razões de interesse pú- publicação do certame, conforme
pa competitiva e ordenadas as a regra estabelecida no inciso licitante será descredenciado por blico, derivadas de fato superve- o caso.
propostas ofertadas, o pregoeiro XVI;
igual período, sem prejuízo das niente devidamente comprovaexaminará a aceitabilidade da XXVI - o prazo de validade das multas previstas no edital e no do, pertinente e suficiente para Art. 22. As normas e os proceprimeira classificada, quanto ao propostas será de 60 (sessenta) contrato e das demais comina- justificar tal conduta, devendo dimentos deste Regulamento
objeto e valor, decidindo motiva- dias, contados da data de sua ções legais.
anulá-la por ilegalidade, de ofício aplicam-se aos órgãos da admidamente a respeito;
abertura, se outro não estiver
ou por provocação de qualquer nistração pública direta e indireta
XIV - sendo aceitável a oferta de fixado no edital.
Art. 16. É vedada a exigência de: pessoa, mediante ato escrito e do Município.
menor preço, será aberto o enve- Parágrafo único. Tratando-se de I - garantia de proposta;
fundamentado.
lope contendo a documentação licitação realizada com recursos II - aquisição do edital pelos § 1º - Anulação do procedimento Art. 23 - Aplicam-se, subsidiariade habilitação do licitante que a oriundos do Governo Federal ou licitantes, como condição para licitatório induz à do contrato.
mente, para a modalidade de que
tiver formulado, para confirma- Estadual, além da publicação participação no certame; e
§ 2º - Os licitantes não terão direi- trata este decreto, as normas da
ção de suas condições habilita- de que trata o inciso I do caput III - pagamento de taxas e emo- to à indenização em decorrência Lei Federal nº 8.666, de 21 de
tórias;
deste artigo, deverá ser realiza- lumentos, salvo os referentes a da anulação do procedimento junho de 1993.
XV - constatado o atendimento da a publicação no Diário Oficial fornecimento do edital, que não licitatório, ressalvado o direito
das exigências fixadas no edital, da União - DOU e/ou Imprensa serão superiores ao custo de sua do contratado de boa-fé de ser Art. 24. Fica a Secretaria Municio licitante será declarado ven- Oficial - jornal “Minas Gerais”, reprodução gráfica, e aos custos ressarcido pelos encargos que pal de Administração autorizada
cedor, sendo-lhe adjudicado o conforme o caso.
de utilização de recursos de tec- tiver suportado no cumprimento a resolver os casos omissos e a
objeto do certame;
nologia da informação, quando do contrato.
expedir instruções complementaXVI - se a oferta não for aceitá- Art. 13. Até 2 (dois) dias úteis for o caso.
res necessárias ao cumprimento
vel, ou se o licitante desatender antes da data fixada para receArt. 20. Nenhum contrato será ce- deste Decreto.
às exigências habilitatórias, o bimento das propostas, qualquer Art. 17. Quando permitida a parti- lebrado sem a efetiva disponibilipregoeiro examinará as ofertas pessoa poderá solicitar escla- cipação de empresas estrangei- dade de recursos orçamentários Art. 25. Este Decreto entra em
subsequentes, na ordem de clas- recimentos, providências ou ras na licitação, as exigências de para pagamento dos encargos vigor na data de sua publicação,
sificação, verificando a sua acei- impugnar o ato convocatório do habilitação serão atendidas me- dele decorrentes, no exercício revogando-se as disposições em
tabilidade e procedendo à habi- Pregão.
diante documentos equivalentes, financeiro em curso.
contrário, em especial, o Decreto
litação do proponente, e assim, § 1º Caberá ao pregoeiro decidir autenticados pelos respectivos § 1º Como condição para cele- nº 2.110, de 16 de junho de 2003.
sucessivamente, até a apuração sobre a petição no prazo de 24 consulados e traduzidos por tra- bração do contrato, o licitante Município de Machado, 15 de
de uma proposta que atenda ao (vinte e quatro) horas.
dutor juramentado.
vencedor deverá manter as mes- fevereiro de 2019.
edital, sendo o respectivo licitan- § 2º Acolhida a petição contra o Parágrafo único. O licitante deve- mas condições de habilitação.
Julbert Ferre de Morais
te declarado vencedor e a ele ato convocatório, será designa- rá ter procurador residente e do- § 2º Quando o proponente ven- Prefeito Municipal
adjudicado o objeto do certame;
da nova data para a realização miciliado no País, com poderes cedor não apresentar situação
XVII - nas situações previstas do certame.
para receber citação, intimação regular no ato da assinatura do
PORTARIA
nos incisos XI, XIII e XVI deste
e responder administrativa e judi- contrato, ou recusar-se a assináartigo, o pregoeiro poderá nego- Art. 14. A habilitação far-se-á cialmente por seus atos, juntando -lo ou a retirar o documento equiciar diretamente com o propo- com a verificação de que o lici- os instrumentos de mandato com valente, será convocado outro PORTARIA Nº 080 DE 19 DE FEnente para que seja obtido preço tante está em situação regular os documentos de habilitação.
licitante, observada a ordem de VEREIRO DE 2019
melhor;
perante as Fazendas Nacional,
classificação para celebrar o Dispõe sobre abertura de proXVIII - declarado o vencedor, Estadual e Municipal, a Seguri- Art. 18. Quando permitida a par- contrato, e assim sucessivamen- cesso administrativo no âmbito
qualquer licitante poderá mani- dade Social, o Fundo de Garan- ticipação de empresas reunidas te, sem prejuízo da aplicação das da Secretaria Municipal de Plafestar imediata e motivadamente tia por Tempo de Serviço-FGTS, em consórcio, serão observadas sanções cabíveis, observado o nejamento e Gestão e dá outras
a intenção de recorrer, cuja sín- e com a comprovação de que as seguintes normas:
disposto nos incisos XVI e XVII providências.
tese será lavrada em ata, sendo atende às exigências do edital I - deverá ser comprovada a exis- do artigo 12 deste Decreto.
O Prefeito Municipal de Machado,
concedido o prazo de 3 (três) quanto à habilitação jurídica e tência de compromisso público
Estado de Minas Gerais, usando
dias úteis para apresentação qualificações técnica e econômi- ou particular de constituição de Art. 21. Os atos essenciais do das atribuições que lhe são condas razões de recurso, ficando co-financeira.
consórcio, com indicação da Pregão, inclusive os decorren- feridas pelo artigo 70, inciso V da
os demais licitantes desde logo § 1º O licitante inscrito no Ca- empresa-líder, que deverá aten- tes de meios eletrônicos, serão Lei Orgânica do Município:
intimados para apresentar con- dastro de Fornecedores do Mu- der às condições de liderança documentados ou juntados no RESOLVE:
trarrazões em igual número de nicípio poderá substituir os do- estipuladas no edital e será a respectivo processo, cada qual Art. 1º Fica a Secretaria Municidias, que começarão a correr do cumentos exigidos no edital representante das consorciadas oportunamente, compreenden- pal de Planejamento e Gestão
término do prazo do recorrente, pelo Cer tificado de Registro perante o Município;
do, sem prejuízo de outros, o autorizada a proceder à abertura
sendo-lhes assegurada vista Cadastral - CRC, desde que o II - cada empresa consorciada seguinte:
de processo administrativo conimediata dos autos;
edital não fixe condições e docu- deverá apresentar a documenta- I - justificativa da contratação;
tendo procedimento de desaproXIX - a falta de manifestação mentos complementares.
ção de habilitação exigida no ato II - termo de referência, contendo priação, para ampliação do Disimediata e motivada do licitante § 2º No caso de não constar no convocatório;
descrição detalhada do objeto, trito Walter Palmeira, de imóvel
importará a decadência do direi- Certificado de Registro Cadas- III - a capacidade técnica do con- orçamento estimativo de custos rural no Município de Machadoto de recurso e a adjudicação do tral - CRC documento exigido no sórcio será representada pela e cronograma físico-financeiro de -MG, em local conhecido como
objeto da licitação pelo pregoeiro edital, o licitante deverá comple- soma da capacidade técnica das desembolso, se for o caso;
Sítio Muricy, à beira da Rodovia
ao vencedor;
mentar, no envelope de habilita- empresas consorciadas;
III - planilhas de custo;
MG-453.
XX - o licitante poderá apresentar ção, a documentação exigida em IV - para fins de qualificação IV - garantia de reserva orça- Art. 2º Revogadas as disposições
as razões do recurso no ato do original ou cópia autenticada.
econômico-financeira, cada uma mentária, com a indicação das em contrário, esta Portaria entra
Pregão, as quais serão reduzidas § 3º O licitante não cadastrado das empresas deverá atender respectivas rubricas;
em vigor na data de sua publicaa termo na respectiva ata, fican- deverá apresentar toda a docu- aos índices contábeis definidos V - autorização de abertura da ção.
do todos os demais licitantes mentação de habilitação exigida no edital, nas mesmas condições licitação;
Município de Machado, 19 de
desde logo intimados para apre- no edital, em original ou cópia estipuladas no SICAF;
VI - designação do pregoeiro e fevereiro de 2019.
sentar contrarrazões no prazo autenticada.
V - as empresas consorciadas equipe de apoio;
Julbert Ferre de Morais
de 3 (três) dias úteis, contados
não poderão participar, na mes- VII - parecer jurídico;
Prefeito Municipal
da lavratura da ata, sendo-lhes Art. 15. O licitante que ensejar ma licitação, de mais de um con- VIII - edital e respectivos anexos, -----------------------------------------assegurada vista imediata dos o retardamento da execução do sórcio ou isoladamente;
quando for o caso;
PORTARIA Nº 062 DE 04 DE
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FEVEREIRO DE 2019
- Membro: Amanda
Município de Machado, 18 de
O Prefeito Municipal de
Dispõe sobre exoneração de Tavares Vilhena.
Considerando Comuni- fevereiro de 2019.
Machado, Estado de Minas GeAssessor Geral de Projetos e Suplente:
cação de Decisão, emitida pelo Julbert Ferre de Morais
rais, usando das atribuições que
Parcerias.
- Juliana Ferreira de Oliveira.
Instituto Nacional do Seguro Prefeito Municipal
lhe são conferidas pelo artigo
O Prefeito Municipal de Ma- Art. 2º A Banca Examinadora, Social – INSS, que reconheceu -----------------------------------------70, inciso V da Lei Orgânica do
chado, Estado de Minas Gerais, ora constituída, poderá baixar o direito ao benefício de auxílio- PORTARIA Nº 081 DE 20 DE Município, e nos termos do inciso
usando das atribuições que lhe instruções especiais sobre a -doença ao servidor, pelo motivo FEVEREIRO DE 2019
II, artigo 40, da Lei Municipal nº
são conferidas pelo artigo 70, realização do processo seletivo, de constatação de incapacidade Dispõe sobre alteração na Porta- 1.280 de 31 de janeiro de 2000,
inciso V da Lei Orgânica do Mu- respeitando as disposições le- laborativa;
ria nº 405, de 04 de julho de 2017, R E S O L V E:
nicípio, e nos termos do inciso gais em vigor, tomando as pro- Considerando que a Portaria nº que dispõe sobre a nomeação de Art. 1º Exonerar, a pedido, a
I, artigo 40, da Lei Municipal nº vidências necessárias à sua fiel 043, de 25 de janeiro de 2019, Pregoeiro; Membros da Comis- servidora Talita Grippe Candido
1.280 de 31 de janeiro de 2000,
execução e seleção julgamento.
já prorrogara a suspensão do são de Apoio ao Pregoeiro e Co- Pires, portadora da matrícula
R E S O L V E:
Art. 3º Revogadas as disposições Processo Administrativo Discipli- missão Permanente de Licitação. nº 6683, do cargo de Professor
Art. 1º Exonerar, a juízo da Au- em contrário, esta Portaria entra nar nº 06/2018, e que, portanto, O Prefeito Municipal de Machado, de Educação Básica no Ensino
toridade competente, o servidor em vigor na data de sua publica- até a presente data, o servi- Estado de Minas Gerais, usando Fundamental, junto à Secretaria
Juliano Aparecido Belo, porta- ção.
dor não retornou às atividades, das atribuições que lhe são con- Municipal de Educação.
dor do CPF nº 075.688.476-40, Município de Machado, 11 de encontrando-se no aguardo da feridas pelo artigo 70, inciso V da Art. 2º Revogadas as disposições
do cargo de Assessoria Geral fevereiro de 2019.
realização de nova perícia junto Lei Orgânica do Município,
em contrário, esta Portaria entra
de Projetos e Parcerias, junto à Julbert Ferre de Morais
ao Instituto Nacional do Seguro R E S O L V E:
em vigor na data de sua publicaSecretaria Municipal de Planeja- Prefeito Municipal
Social – INSS;
Art. 1º Alterar o parágrafo único ção, com efeitos retroativos a 18
mento e Gestão.
------------------------------------------- R E S O L V E:
do artigo 1º da Portaria nº 405, de fevereiro de 2019.
Art. 2º Revogadas as disposi- PORTARIA Nº 077, DE 13 DE Art. 1º Prorrogar a suspensão do de 04 de julho de 2017, que dis- Município de Machado, 20 de
ções em contrário, esta Portaria FEVEREIRO DE 2019.
Processo Administrativo Discipli- põe sobre a nomeação de Prego- fevereiro de 2019
entra em vigor na data de 07 de Nomeia Banca Examinadora nar nº 06/2018, até à data do efe- eiro; Membros da Comissão de Julbert Ferre de Morais
fevereiro de 2019.
para realização de Processo tivo retorno do servidor Edison Apoio ao Pregoeiro e Comissão Prefeito Municipal
Município de Machado, 04 de Seletivo.
Cândido Ribeiro às atividades, Permanente de Licitação, confor- -----------------------------------------fevereiro de 2019
O Prefeito Municipal de Machado, nesta Administração Pública Mu- me abaixo:
LEI
Julbert Ferre de Morais
Estado de Minas Gerais, usando nicipal.
“Art. 1º Nomear os servidores
Prefeito Municipal
das atribuições que lhe são con- Art. 2º Revogadas as disposições abaixo relacionados para consti- LEI ORDINÁRIA Nº 2.882, DE 13
-----------------------------------------feridas pelo artigo 70, item V, da em contrário, esta Portaria entra tuírem a Comissão Permanente DE FEVEREIRO DE 2019.
PORTARIA Nº 063 DE 04 DE Lei Orgânica do Município e nos em vigor na data de 20 de feve- de Licitação, relativa a compras,
FEVEREIRO DE 2019
termos do artigo 19, § 2º, da Lei reiro de 2019.
serviços, alienações, desapro- Altera a Lei Municipal nº 2.698,
Dispõe sobre nomeação de As- Complementar nº 81 de 03 de Município de Machado, 18 de priações, de acordo com as de 14 de dezembro de 2015, que
sessora Geral de Projetos e fevereiro de 2012.
fevereiro de 2019
normas citadas nas referidas leis autoriza a doação de imóveis
Parcerias.
R E S O L V E:
Julbert Ferre de Morais
e demais legislações; Pregoeiro localizados na Vila Formosa e dá
O Prefeito Municipal de Macha- Art. 1º Fica constituída a Banca Prefeito Municipal
e os Membros da Comissão de outras providências.
do, Estado de Minas Gerais, Examinadora, composta pelos -----------------------------------------Apoio ao Pregoeiro, lotados na
usando das atribuições que lhe servidores abaixo relacionados, PORTARIA Nº 079, DE 18 DE Secretaria Municipal de Adminissão conferidas pelo artigo 70, para realização de Processo FEVEREIRO DE 2019.
tração.
O Povo do Município de Mainciso V da Lei Orgânica do Mu- Seletivo – Edital nº 001/2019, da Concede progressão horizontal Parágrafo Único – As Comissões chado, por seus representantes
nicípio, e em conformidade com Secretaria Municipal de Saúde, aos servidores que menciona.
se incumbirão, sob a presidência aprovou, e eu, na qualidade de
a Lei Complementar Municipal nº para contratação temporária de O Prefeito Municipal de Machado, do primeiro, de julgar as propos- Prefeito Municipal, em seu nome,
160, de 30 de junho de 2017,
Médico Ginecologista, Médico Estado de Minas Gerais, usando tas recebidas e proceder aos de- sanciono a seguinte Lei:
Resolve:
Ortopedista e Médico Psiquiatra: das atribuições que lhe são con- mais atos inerentes que deverão
Art. 1º Nomear a senhora Marina Banca examinadora das provas feridas pelo artigo 70, inciso V ser submetidos à homologação Art. 1º Esta Lei dispõe sobre alteSwerts de Oliveira Lima, porta- de títulos:
da Lei Orgânica do Município, da Secretaria Municipal de Admi- ração na Lei Municipal nº 2.698,
dora do CPF nº 059.185.486-45,
- Presidente: Tonieny Donizetti nos termos do artigo 27 da Lei nistração e Recursos Humanos.
de 14 de dezembro de 2015, que
para exercer o cargo de Asses- Domingues Conti;
Complementar nº 81, de 03 de fe- PREGOEIRO:
autoriza doação de imóveis losoria Geral de Projetos e Parce- Membro: Rosemeire Vinagre vereiro de 2012; e nos termos do - Ubirajara Goulart Araújo.
calizados na Vila Formosa e dá
rias, junto à Secretaria Municipal Gavião;
artigo 32, da Lei Complementar MEMBROS DA COMISSÃO DE outras providências.
de Planejamento e Gestão.
- Membro: João Gualberto La- nº 87, de 17 de abril de 2012
APOIO AO PREGOEIRO:
Art. 2º Revogadas as disposi- cerda Filho.
Resolve:
Titular : Priscila Mara Viana Pe- Art. 2º O item 10 do artigo 3º da
ções em contrário, esta Portaria Suplente:
Art. 1º Conceder progressão hori- droso;
Lei Municipal nº 2.698, de 14 de
entra em vigor na data de 08 de - Celso Pereira.
zontal para os servidores abaixo Suplente: Wanessa Gonçalves dezembro de 2015, passa a vigofevereiro de 2019.
Art. 2º A Banca Examinadora, relacionados:
Caldeira;
rar com a seguinte redação:
Município de Machado, 04 de ora constituída, poderá baixar SECRETARIA MUNICIPAL DE Titular: Letícia Paravizo Batista;
fevereiro de 2019.
instruções especiais sobre a CULTURA, TURISMO E ESPOR- Suplente: Suellen Santos Silve- Ar t. 3º As doações previstas
Julbert Ferre de Morais
realização do processo seletivo, TE
rio;
nesta lei, far-se-ão da seguinte
Prefeito Municipal
respeitando as disposições
N O M E : A l e r i s o n C a m p o s Titular: Evâneo Martins de Paiva; forma:
-----------------------------------------legais em vigor, tomando as pro- D’Andrea
Suplente: Olívia Cristina Prado (...)
PORTARIA Nº 076 DE 11 DE FE- vidências necessárias à sua fiel REFERÊNCIA: VIII
Cardoso.
10 – À Senhora Prescila AlessanVEREIRO DE 2019.
execução e julgamento.
NÍVEL: D
COMISSÃO PERMANENTE DE dra de Moraes, portadora do CPF
Nomeia Banca Examinadora Art. 3º Revogadas as disposições CARGO: Profissional dos Servi- LICITAÇÃO:
nº 088.773.566-50 e do RG nº
para realização de Processo em contrário, esta Portaria entra ços Gerais
Titular: Priscila Mara Viana Pe- MG-16.798.507 um terreno com
Seletivo.
em vigor na data de sua publica- MATRÍCULA:1500
droso (Presidente);
área de 200,00 m² (duzentos
O Prefeito Municipal de Macha- ção.
Suplente: Wanessa Gonçalves metros quadrados), localizado na
do, Estado de Minas Gerais, Município de Machado, 13 de SECRETARIA MUNICIPAL DE Caldeira;
Rua Montes Claros, identificado
usando das atribuições que lhe fevereiro de 2019.
CULTURA, TURISMO E ESPOR- Titular: Letícia Paravizo Batista;
como lote 04 da quadra E.
são conferidas pelo artigo 70, Julbert Ferre de Morais
TE
Suplente: Suellen Santos Silveitem V, da Lei Orgânica do Muni- Prefeito Municipal
NOME: Robério Silva de Paiva
rio;
Art. 3º O artigo 7º da Lei Municicípio e nos termos do artigo 19, -----------------------------------------FAIXA: E
Titular: Evâneo Martins de Paiva pal nº 2.698, de 14 de dezembro
§ 2º, da Lei Complementar nº 81 PORTARIA Nº 078 DE 18 DE NÍVEL: PFEB II
(Secretário);
de 2015, passa a vigorar com a
de 03 de fevereiro de 2012.
FEVEREIRO DE 2019
CARGO: Professor de Educação Suplente: Olívia Cristina Prado seguinte redação:
R E S O L V E:
Prorroga suspensão de Proces- Física na Educação Básica
Cardoso.
Art. 1º Fica constituída a Banca so Administrativo Disciplinar nº MATRÍCULA: 4035
Art. 2º Revogadas as disposi- Art. 7º Os donatários deverão
Examinadora, composta pelos 06/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE ções em contrário, esta portaria apresentar a planta para fins de
servidores abaixo relacionados, O Prefeito Municipal de Machado, SAÚDE
entra em vigor na data de 1º de aprovação do projeto do imóvel
para realização de Processo Estado de Minas Gerais, usando NOME: Juliana Cristina Correa março de 2019.
residencial a ser construído no
Seletivo – Edital nº 001/2019, da das atribuições que lhe são con- Caria
Município de Machado, 20 de terreno objeto da doação, no praProcuradoria-Geral do Município, feridas pelo artigo 70, inciso V da REFERÊNCIA: IV
fevereiro de 2019
zo de 30 (trinta) meses, a contar
para contratação temporária de Lei Orgânica do Município,
NÍVEL: D
Julbert Ferre de Morais
da publicação desta lei.
Estagiário:
Considerando Portaria nº 491, CARGO: Auxiliar de Enfermagem Prefeito Municipal
Banca examinadora para de 13 de dezembro de 2018, que MATRÍCULA: 2816
-----------------------------------------Art. 4º Esta Lei entra em
realizar a seleção:
suspendeu o Processo Adminis- Art. 2º Revogadas as disposi- PORTARIA Nº 082, DE 20 DE vigor na data de sua publicação,
- Presidente: Natália trativo Disciplinar em virtude de ções em contrário, esta Portaria FEVEREIRO DE 2019
revogando-se as disposições
Aparecida Batista de Carvalho Boletim de Inspeção Médica, entra em vigor na data de sua Dispõe sobre exoneração de Pro- em contrário, em especial a Lei
Dias;
cuja finalidade foi a licença para publicação.
fessora de Educação Básica no Municipal nº 2.738 de 22 de feve- Membro: Renê Gomes tratamento de saúde do referido
Ensino Fundamental.
reiro de 2017.
de Oliveira;
servidor;
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tros) de espessura, com fecha- por providência administrativa,
fevereiro de 2019.
se refere o caput deste artigo de- Art. 11. Compete à Secretaria mento automatizado, instalado fiscalização e aplicação de penaJulbert Ferre de Morais
verão constar, no mínimo:
Municipal de Administração e junto à fachada envidraçada da lidade.
Prefeito Municipal
I – nome e qualificação do pres- Recursos Humanos:
área referida no caput;
Art. 7º Esta lei entra em vigor na
------------------------------------------- tador de serviço voluntário;
I – aprovar modelo de “Termo de
II- monitoramento à distância data de sua publicação, revogaLEI MUNICIPAL Nº 2.883, DE 15 II – local, prazo e jornada da Adesão a Prestação de Serviço por meio de, no mínimo, 2 (duas) das as disposições em contrário.
DE FEVEREIRO DE 2019.
prestação do serviço;
Voluntário”, com conteúdo que câmaras com resolução mínima Município de Machado, 15 de
Declara de Utilidade Pública Mu- I I I – d e fi n i ç ã o e n a t u re z a contemple o disposto nesta Lei;
de 2 (dois) megapixels, instala- fevereiro de 2019
nicipal a Associação Ciclística da(s) atividade(s) a ser(em) II – criar banco de dados com das em sentidos opostos, com Julbert Ferre de Morais
Machadense.
desenvolvida(s);
currículos de potenciais presta- funcionamento 24 (vinte e qua- Prefeito Municipal
O Povo do Município de Ma- IV - cláusula de que o prestador dores de serviço voluntário.
tro) horas por dia; e,
------------------------------------------chado, Estado de Minas Gerais, de serviço voluntário é responIII- nebulizador de fumaça, LEI MUNICIPAL Nº 2.886, DE 15
por seus representantes legais, sável pela atividade que se com- Art. 12. Compete ao órgão e en- adequado ao local onde o caixa DE FEVEREIRO DE 2019
aprovou e eu, na qualidade de prometeu a realizar, bem como tidade interessada, no âmbito de eletrônico estiver instalado e
Prefeito Municipal, sanciono a por eventual prejuízo que venha suas respectivas atribuições:
ativado em caso de invasão e ou O Povo do Município de Machaseguinte Lei:
a causar à Administração Pública I – fixar, quando for o caso e em violação do sensor de presença. do, por seus representantes na
Art. 1º É declarada de utilidade Municipal e a terceiros;
razão de eventuais especifici§ 2º O estabelecimento fi- Câmara Municipal, aprovou, e
pública municipal a Sociedade § 3º A jornada da prestação do dades, requisitos a serem satis- nanceiro, referido no caput deste eu, Prefeito Municipal, em nome,
Civil de personalidade jurídica serviço voluntário poderá ser li- feitos pelo prestador de serviço artigo, compreende banco oficial sanciono a seguinte Lei:
distinta da de seus associados, vremente ajustada entre o órgão voluntário;
ou privado, caixa econômica,
denominada Associação Ciclís- ou entidade municipal e o volun- II – manter banco de dados sociedade de crédito, associação C A P Í T U L O
I
tica Machadense, com sede na tário, de acordo com as conveni- atualizado de seus prestadores de poupança, sua agência, seu DAS DISPOSIÇÕES PRELIMIRua Tenente Antônio Moreira, ências de ambas as partes.
de serviço voluntário, contendo, posto de atendimento, sua suba- NARES
número 59, Centro, na cidade
no mínimo, nome, qualificação gência e sua seção, assim como
de Machado/MG, instituída e em Art. 6º A prestação de serviço vo- completa, endereço residencial, cooperativa singular de crédito e Art. 1º Fica o Poder Executivo
funcionamento oficial desde 29 luntário terá o prazo de duração correio eletrônico, data de início suas respectivas dependências.
Municipal autorizado a criar o
de janeiro de 2018.
de até 1 (um) ano, prorrogável e término do trabalho, atividades
Programa de Coleta Seletiva com
Art. 2º Esta lei entra em vigor na por mais 1 (um) ano, a critério desenvolvidas, bem como data
Art. 2º Todo e qualquer objetivo de melhorar a qualidade
data de sua publicação, revogan- dos interessados, mediante ter- e motivo da saída do corpo de caixa eletrônico deverá dispor de de trabalho dos catadores de mado as disposições em contrário.
mo aditivo específico.
voluntários, se houver.
sistema que, em caso de viola- teriais recicláveis - PRÓ-CATAMunicípio de Machado, 15 de Parágrafo único. Fica facultada Art. 13. Ao término do período de ção do equipamento, inutilize as DOR, visando o desenvolvimento
fevereiro de 2019
a celebração de novo termo de prestação do serviço voluntário, cédulas que a ele abasteçam.
e melhoramento da atividade.
Julbert Ferre de Morais
adesão com o mesmo trabalha- desde que não inferior a 1 (um)
Parágrafo único. O sistePrefeito Municipal
dor voluntário.
mês, poderá o prestador solicitar ma referido no caput deste arti- Art. 2º Compete à Secretaria Mu-----------------------------------------à entidade ou órgão público a go poderá valer-se de qualquer nicipal de Agricultura e Meio AmLEI MUNICIPAL Nº 2.884, DE 15 Art. 7º Fica vedado repasse ou emissão de certificado, eletrôni- meio, desde que comprovada- biente a execução do programa,
DE FEVEREIRO DE 2019
concessão de qualquer valor ou co ou não, comprobatório de sua mente eficaz para completa inu- sob a coordenação da Comissão
Institui o Serviço Voluntário, no benefício ao prestador de serviço participação.
tilização de cédula e não importe Técnica, devendo anualmente
âmbito da Administração Pública voluntário, ainda que a título de Art. 14. Seleção, coordenação e em risco àquele que faça uso encaminhar ao Executivo e ao
Direta e Indireta do Poder Exe- reembolso por eventuais despe- acompanhamento do corpo de normal do equipamento.
Legislativo, relatórios circunstancutivo do Município de Machado. sas.
prestadores de serviço voluntário
ciados a respeito dos Produtores
O Povo do Município de Maserão realizados pelos órgãos
Art. 3º Até a completa atendidos.
chado, por seus representantes, Art. 8º O termo de adesão será competentes, competindo-lhes implantação do disposto nos Art. 3º Os catadores de mateaprovou, e eu, Prefeito Munici- encerrado, unilateralmente, den- zelar pelo cumprimento das nor- artigos anteriores, fica o esta- riais recicláveis interessados em
pal, em seu nome, sanciono a tre outros motivos, quando:
mas constantes desta Lei.
belecimento financeiro obrigado ingressar no Programa deverão
seguinte Lei:
I – não forem observadas e res- Parágrafo único. Vedada a atua- a manter cofre e a ele recolher, cadastrar-se junto à Secretaria
Art. 1º Fica instituído o serviço peitadas as normas e princípios ção de prestador de serviço vo- diariamente, ao fim do horário de Municipal de Agricultura e Meio
voluntário, no âmbito da Admi- que regem a Administração Pú- luntário em área ou setor público funcionamento do caixa eletrôni- Ambiente.
nistração Direta e Indireta do blica;
onde haja a obrigação legal de co, as células armazenadas no
Poder Executivo do Município de II – o prestador de serviço volun- sigilo das informações.
caixa eletrônico.
C A P Í T U L O
I I
Machado, ficando sua prestação tário apresentar comportamento Art. 15. Despesa com execução
DO PROGRAMA
disciplinada por esta Lei.
incompatível com a prestação de desta lei, quando houver, correrá
Art. 4º O estabelecimento
Art. 2º Considera-se serviço vo- serviços;
por conta das dotações orçamen- financeiro deverá adaptar suas
Art. 4º O Programa de
luntário, para os fins desta Lei, III – não houver a reparação dos tárias próprias, suplementadas, instalações, no prazo de 60 (ses- Coleta Seletiva com inclusão soa atividade não remunerada, danos que o prestador de serviço se necessário.
senta) dias, contados a partir da cial dos catadores de materiais
prestada espontaneamente ao voluntário vier a causar à Admi- Art. 16. Esta Lei entra em vigor na publicação da presente lei.
recicláveis - PRÓ-CATADOR, de
Município de Machado, sem vín- nistração Pública Municipal ou a data de sua publicação.
que se trata a presente Lei, tem
culo funcional e empregatício e terceiro na execução do serviço Município de Machado, 15 de
Art. 5º O descumprimento como objetivos:
sem encargos trabalhistas, por voluntário;
fevereiro de 2019.
desta lei implicará ao estabe- I – Objetivo Geral: melhorar a
pessoa física com idade superior IV – o prestador de serviço vo- Julbert Ferre de Morais
lecimento bancário infrator as qualidade de trabalho para os
a dezoito anos.
luntário atuar em conflito de in- Prefeito Municipal
seguintes penalidades:
prestadores de serviços ambienArt. 3º O serviço voluntário não teresses;
------------------------------------------I- notificação para adequação tais de materiais recicláveis, que,
gera vínculo funcional ou em- V – por interesse público ou LEI MUNICIPAL Nº 2.885, DE 15 a exigência contida nesta lei, no ao prestar estes serviços de colepregatício com a Administração conveniência da Administração DE FEVEREIRO DE 2019.
prazo improrrogável de 30 (trinta) ta, ampliam o sistema de limpeza
Pública Municipal, nem qualquer Pública;
Dispõe sobre segurança em dias;
urbana, diminuindo o volume de
obrigação de natureza trabalhis- VI – por ausência de interesse estabelecimento financeiro com
II- multa diária, no valor de 100 lixo encaminhado para aterro.
ta, previdenciária ou afim.
do voluntário superveniente à caixa eletrônico, e dá outras pro- (cem) VRM’s (Valor de ReferênArt. 4 O prestador de serviço formalização do termo;
vidências.
cia Municipal), aplicada a partir II - Objetivos Específicos:
voluntário cooperará com os VII – pelo descumprimento das O Povo do Município de Ma- do término do prazo estipulado a) Promover cursos profissioservidores públicos titulares de normas previstas nesta Lei.
chado, Estado de Minas Gerais, no inciso anterior, pelo prazo nalizantes para os prestadocargos ou em exercício de funpor seus representantes legais, máximo ininterrupto de 30 (trinta) res de serviços ambientais, vição pública, no âmbito da Admi- Art. 9º É vedado ao prestador de aprovou e eu, na qualidade de dias;
sando ao uso racional e susnistração Pública Municipal de serviço voluntário:
Prefeito Municipal, sanciono a
III- multa diária, corresponden- tentável dos recursos naturais;
Machado.
I – prestar serviço em substitui- seguinte lei:
te ao dobro da multa referida no b) Estimular a pesquisa para o
Art. 5º A prestação de serviço ção a servidor municipal;
Art. 1º É vedado o funcionamento inciso anterior, a partir do trigési- desenvolvimento de novas tecnovoluntário será precedida de II – identificar-se, invocando sua de estabelecimento financeiro, mo primeiro dia;
logias, visando a facilitar o trabacelebração de termo de adesão condição de voluntário, quando onde haja guarda de valores e
IV- suspensão, até regulariza- lho dos prestadores de serviços
entre o órgão ou entidade inte- não estiver no pleno exercício da ou movimentação de numerário, ção, do alvará de funcionamento; ambientais;
ressada e o prestador do serviço prestação de serviço voluntária;
que não possua sistema de seV- cassação do alvará de c) Garantir que sejam utilizadas
voluntário.
III – receber, a qualquer título, gurança, aprovado pela Secreta- funcionamento, em caso de não áreas delimitadas para cada
§ 1º O termo de adesão será for- remuneração pela prestação de ria Municipal de Planejamento e adequação;
prestador de serviços ambienmalizado após verificada a capa- serviço voluntário.
Gestão.
VI- interdição do estabeleci- tais;
cidade do interessado em prestar
§ 1º Fica o estabelecimento mento.
d) Organizar os projetos individuserviço voluntário, apresentação Art. 10. Fica facultada a denúncia financeiro, que possua caixa
ais dos catadores para a realizade documento de identificação do termo de adesão, por qualquer eletrônico, obrigado a instalar, na
Art. 6º O Poder Executi- ção de atividades conjuntas;
oficial de validade nacional, de das partes, a qualquer momento, área de autoatendimento:
vo estabelecerá o regulamento e) Diversificar as atividades geraatestado médico de sanidade desde que a outra parte seja inI- anteparo, em chapa perfura- necessário à implementação doras de renda; e,
física e mental e de atestado de formada pelo denunciante, com da de aço escamoteado, com, no do disposto nesta lei, prevendo, f) Fortalecer a coleta como ativiidoneidade moral.
antecedência de 30 (trinta) dias. mínimo, 9,00 mm (nove milíme- inclusive, o órgão responsável dade econômica sustentável.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inexigibilidade 001/2019
dias, sendo devolvida no mesmo VIGÊNCIA: 11/03/2019
C A P Í T U L O
I I I Parágrafo Único. Justifica-se a Objeto: contratação de empre- prazo, não respondendo o Con- -----------------------------------------DO MUNICIPIO
recomposição dos últimos 12 sa para fornecimento de vales- tratante por quaisquer encargos DA: SECRETARIA MUNICIPAL
meses, uma vez que a última -transportes para servidores do resultantes de atrasos na liquida- DE EDUCAÇÃO EXTRATO AO
Art. 5º Para implementação das recomposição dos vencimentos Município de Machado e benefi- ção dos pagamentos correspon- CONTRATO Nº 179/2019
medidas objetivadas, compete deu em fevereiro do ano passado. ciários do Programa Bolsa Traba- dentes.
PARTES: MUNICÍPIO DE MAao Município a execução dos Art. 2º A recomposição que trata lho, durante o exercício de 2019
VI-Serão processadas as reten- CHADO/LETICIA MARIA APAseguintes serviços:
o art. 1º desta lei insere-se na re- Valor Total do Processo: R$ ções previdenciárias, quando for RECIDA PASSOS
a) Divulgar o Programa, tornando visão geral anual garantida pelo 524.082,00 (quinhentos e vinte e o caso, nos termos da lei que OBJETO: SUPRIR NECESSIDAamplamente conhecido;
art. 37, inciso X, da Constituição quatro mil e oitenta e dois reais)
regula a matéria.
DES
b) Prestar assessoria técnica na Federal do Brasil, como também Assinatura: 20/02/2019
Assinatura: 15/01/2019
VALOR MENSAL: 998,98
elaboração de projetos para cap- pelo art. 18, §2º, da Lei Orgânica Vigência: 31/12/2019
Vigência: 31/12/2020
CARGO: PSG
tação de recurso em nível Muni- Municipal, representando sim- ----------------------------------------------------------------------------------ASSINATURA: 18/02/2019
cipal, Estadual e Federal;
ples preservação do poder aqui- Extrato de Contrato nº 020/2019
DA: SECRETARIA MUNICIPAL VIGÊNCIA: 31/12/2019
c) Realizar a inscrição dos ca- sitivo dos subsídios, sem acrés- Partes: Município de Machado / DE EDUCAÇÃO 8º TERMO ADI- -----------------------------------------tadores de materiais recicláveis, cimo de qualquer aumento real Cirurgica União Ltda
TIVO AO CONTRATO N 084/17
DA: SECRETARIA MUNICIPAL
conforme ordem de chegada, em relação à inflação do período, Processo Licitatório n.º 214/2018 PARTES: MUNICIPIO DE MA- DE EDUCAÇÃO EXTRATO AO
utilizando o protocolo em duas respeitando, assim, o disposto na Pregão Presencial 038/2018
CHADO/KARLA MORAIS DOS CONTRATO Nº 180/2019
vias, devendo uma via ser enca- Súmula 73 do Tribunal de Contas Objeto: aquisição de fraldas des- SANTOS
PARTES: MUNICÍPIO DE MAminhada à Comissão e a outra do Estado de Minas Gerais.
cartáveis geriátricas e infantis, OBJETO: ATUALIZAÇÃO DE CHADO/CRISTIANA APARECIvia entregue ao agricultor, con- Art. 3º Reajusta-se em 1,57% por meio da Secretaria Municipal PISO SALARIAL
DA BRAZIER
forme Anexo I;
(um inteiro, cinquenta e sete de Saúde do Município de Ma- VALOR: 2.557,74
OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE
Art. 6º Compete à Secretaria Mu- centésimos pontos percentuais) chado/MG
-----------------------------------------FUNCIONÁRIA
nicipal de Agricultura e Meio Am- os vencimentos dos estagiários e Valor Total do Processo: R$ DA: SECRETARIA MUNICIPAL VALOR MENSAL: 2.557,74
biente a execução do programa, servidores efetivos e comissiona- 5.211,16 (cinco mil duzentos e DE EDUCAÇÃO 6º TERMO ADI- CARGO: PBEF – 40 H
sob a coordenação de Comissão dos do Poder Legislativo Munici- onze e dezesseis centavos)
TIVO AO CONTRATO N 087/17
ASSINATURA: 18/02/2019
Técnica, devendo anualmente pal, eis que o percentual aplicado Assinatura: 21/02/2019
PARTES: MUNICIPIO DE MA- VIGÊNCIA: 19/05/2019
encaminhar ao Executivo e ao aos índices inflacionários nem Vigência: 31/12/2019
CHADO/ERIKA ALVES RIBEIRO -----------------------------------------Legislativo Municipal, relatórios sempre representam, de fato, a -----------------------------------------OBJETO: ATUALIZAÇÃO DE DA: SECRETARIA MUNICIPAL
circunstanciados a respeito dos perda do poder aquisitivo da mo- Extrato de I Termo Aditivo ao PISO SALARIAL
DE EDUCAÇÃO EXTRATO AO
coletores recicláveis atendidos.
eda corrente.
Contrato nº 004/2019
VALOR: 2.557,74
CONTRATO Nº 181/2019
C A P Í T U L O
I V Art. 4º As despesas decorrentes Partes: Município de Machado/ -----------------------------------------PARTES: MUNICÍPIO DE MADOS BENEFICIARIOS
desta Lei correrão à conta das Marlon Brando Martins Eirelli ME DA: SECRETARIA MUNICIPAL CHADO/LUCYMARA MOURA
dotações orçamentárias especí- Processo Licitatório n.º: 344/2018 DE EDUCAÇÃO 6º TERMO ADI- DE SIQUEIRA
Art. 7º Ao beneficiário do Progra- ficas, consignadas no detalha- Tomada de Preço n° 009/2018
TIVO AO CONTRATO N 107/17
OBJETO: SUPRIR NECESSIDAma compete:
mento das despesas da Câmara Objeto: Constitui-se objeto do PARTES: MUNICIPIO DE MA- DES
I – Preencher devidamente a Municipal de Machado referente presente Termo Aditivo a altera- CHADO/ELIANA APARECIDA VALOR MENSAL: 1.726,47
ficha de inscrição do Programa, ao exercício financeiro de 2019.
ção da Programação Orçamen- PAIVA SILVA FERNANDES
CARGO: PBEF – 27 H
conforme Anexo I;
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na tária
OBJETO: ATUALIZAÇÃO DE ASSINATURA: 19/02/2019
II- Firmar Termo de Compromis- data de sua publicação, retroa- Valor Total do Contrato: R$ PISO SALARIAL
VIGÊNCIA: 13/12/2019
so, conforme Anexo II;
gindo seus efeitos ao primeiro dia 78.042,92 (setenta e oito mil VALOR: 1.726,47
-----------------------------------------III- Participar de, no mínimo, 1 do mês de janeiro de 2019.
quarenta e dois reais e noventa e -----------------------------------------DA: SECRETARIA MUNICIPAL
(um) evento de curso de formação Art. 6º. Revogam-se todas as dis- dois centavos)
DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO AO
para desenvolver suas atividades; posições em contrário.
Assinatura: 19/02/2019
DE EDUCAÇÃO 6º TERMO ADI- CONTRATO Nº 182/2019
CAPÍTULO V
Município de Machado, 20 de Vigência: 31/12/2019
TIVO AO CONTRATO N 111/18
PARTES: MUNICÍPIO DE MADAS DISPOSIÇÕES GERAIS
fevereiro de 2019.
------------------------------------------- PARTES: MUNICIPIO DE MA- CHADO/CLAUDIMIR PORTO
Art. 8º A realização dos serviços Julbert Ferre de Morais
I Termo Aditivo ao Contrato nº CHADO/ALESSANDRA DE OLI- DINIZ
dependerá de aprovação prévia Prefeito Municipal
075/2018
VEIRA VILAS BOAS
OBJETO: SUBSTITUIR RESCIdo Município e será executada ------------------------------------------- Partes: Município de Machado/ OBJETO: ATUALIZAÇÃO DE SÃO CONTRATUAL
em conformidade com as conEXTRATO
Construtora Remo/Selt Enge- PISO SALARIAL
VALOR MENSAL: 998,98
dições financeiras e orçamentánharia
VALOR: 1.726,47
CARGO: PSG
rias, observando-se a disponi- Extrato de Contrato nº 007/2019
Processo Licitatório n.º: 242/2018 -----------------------------------------ASSINATURA: 14/02/2019
bilidade de datas para concreti- Partes: Município de Machado/ Objeto: Alteração da Cláusula DA: SECRETARIA MUNICIPAL VIGÊNCIA: 31/12/2019
zação destes, sem prejuízo do Wave Connect Internet Ltda
Quinta – Do pagamento que pas- DE EDUCAÇÃO EXTRATO AO -----------------------------------------serviço público.
Processo Licitatório n.º: 414/2018 sa a vigorar a seguinte redação: CONTRATO Nº 176/19
DA: SECRETARIA MUNICIPAL
Art. 9º Esta Lei entra em vi- Dispensa n° 044/2018
Os valores serão pagos, em 19 PARTES: MUNICÍPIO DE MA- DE EDUCAÇÃO EXTRATO AO
gor na data de sua publicação, Objeto: contratação de empresa (dezenove) parcelas iguais de R$ CHADO/DARA JULIA SOUZA CONTRATO Nº 183/2019
revogando-se as disposições em especializada para prestação 176.016,53, conforme cada me- GENEROSO
PARTES: MUNICÍPIO DE MAcontrário.
de serviço de hospedagem para dição e de acordo com o abaixo OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE CHADO/LUCIO ELIAS FERRI
Município de Machado, 15 de website.
especificado:
FUNCIONÁRIA
OBJETO: SUPRIR NECESSIDAfevereiro de 2019
Valor Total do Contrato: de R$ I-Para o ano de 2019, serão pa- VALOR MENSAL: 998,98
DES
J u l b e r t F e r r e d e M o r a i s 4.010,76 (Quatro mil, dez reais e gas 11 (onze) parcelas, conforme CARGO: PSG
VALOR MENSAL: 998,98
Prefeito Municipal
setenta e seis centavos).
cada medição, até o dia 31 de ASSINATURA: 15/02/2019
CARGO: PSG
-----------------------------------------Assinatura: 15/01/2019
dezembro de 2019, com base na VIGÊNCIA: 31/12/2019
ASSINATURA: 20/02/2019
LEI MUNICIPAL Nº 2.887, DE 20 Vigência: 31/12/2019
apresentação, pelo Contratado, -----------------------------------------VIGÊNCIA: 31/12/2019
DE FEVEREIRO DE 2019
------------------------------------------- de Notas Fiscais, até o dia 20 de DA: SECRETARIA MUNICIPAL -----------------------------------------Dispõe sobre Reajuste Anual dos Extrato de Contrato nº 008/2019
dezembro de 2019.
DE EDUCAÇÃO EXTRATO AO DA: SECRETARIA MUNICIPAL
estagiários e servidores efetivos Partes: Município de Machado / II-Para o ano de 2020, serão pa- CONTRATO Nº 177/2019
DE EDUCAÇÃO EXTRATO AO
e Comissionados da Câmara Editora Positivo Ltda
gas 08 (oito) parcelas, conforme PARTES: MUNICÍPIO DE MA- CONTRATO Nº 184/2019
Municipal de Machado.
Processo Licitatório n.º016/2019
cada medição, até o dia 31 de CHADO/LOHANA OLIVEIRA PARTES: MUNICÍPIO DE MAO povo do Município de Macha- Inexigibilidade 006/2019
dezembro de 2019, com base na GONÇALVES
CHADO/MONICA DIAS RIBEIdo, por seus representantes na Objeto: aquisição de 878 unida- apresentação, pelo Contratado, OBJETO: SUPRIR NECESSIDA- RO
Câmara Municipal, aprovou e eu, des do material apostilado Sis- de Notas Fiscais, até o dia 20 de DES
OBJETO: SUPRIR NECESSIDAPrefeito Municipal, sanciono a tema de Ensino Aprende Brasil agosto de 2020.
VALOR MENSAL: 998,98
DES
seguinte Lei:
– Editora Positivo Ltda., para os IV-Na hipótese de atraso de CARGO: PSG
VALOR MENSAL: 998,98
Art. 1º Ficam recompostos em alunos da Educação Infantil e da pagamento de Nota Fiscal devi- ASSINATURA: 18/02/2019
CARGO: PSG
3,43% (três inteiros, quarenta e Pré Escola da Rede Pública do damente liquidada pelo Contra- VIGÊNCIA: 31/12/2019
ASSINATURA: 20/02/2019
três centésimos pontos percentu- Município de Machado/MG
tante, seu valor será atualizado -----------------------------------------VIGÊNCIA: 31/12/2019
ais) os vencimentos dos estagiá- Valor Total do Processo: R$ financeiramente, acrescido de DA: SECRETARIA MUNICIPAL -----------------------------------------rios, servidores efetivos e comis- 349.444,00 (trezentos e quarenta encargos moratórios apurados DE EDUCAÇÃO EXTRATO AO DA: SECRETARIA MUNICIPAL
sionados da Câmara Municipal e nove, quatrocentos e quarenta desde a data acima referida até a CONTRATO Nº 170/2019
DE EDUCAÇÃO EXTRATO AO
de Machado, percentual este e quatro reais)
data do efetivo pagamento, me- PARTES: MUNICÍPIO DE MA- CONTRATO Nº 185/2019
obtido conforme o índice oficial Assinatura: 21/02/2019
diante aplicação da fórmula pro CHADO/VANILDA DE FATIMA PARTES: MUNICÍPIO DE MAdo IBGE - Instituto Brasileiro de Vigência: 31/12/2019
rata, calculada com base na va- RAMOS
CHADO/ELOISA MARIA SANGeografia e Estatística, referente -----------------------------------------riação do IGP-m/FGV do período. OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE TOS
ao indexador INPC – Índice Na- Extrato de Contrato nº 012/2019
V-No caso de incorreção na Nota FUNCIONÁRIA
OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE
cional de Preços ao Consumidor Partes: Município de Machado / Fiscal, esta será restituída ao VALOR MENSAL: 1.726,47
FUNCIONÁRIA
- acumulado entre fevereiro de Viação São Benedito Ltda - Epp Contratado para as correções CARGO: PBEF – 27 H
VALOR MENSAL: 998,98
2018 e dezembro de 2018.
Processo Licitatório n.º 005/2019 necessárias, no prazo de 3 (três) ASSINATURA: 15/02/2019
CARGO: PSG
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ASSINATURA: 20/02/2019
Processo de Licitação PRC nº S E RV I Ç O AU TÔ N O M O D E
VIGÊNCIA: 27/07/2019
002/2019
ÁGUA E ESGOTO DE MACHA------------------------------------------- Em atendimento ao disposto no Modalidade: Pregão Nº 002/2019 DO/MG
art. 26 da Lei 8.666 de 21 de ju- Contratante: Serviço Autônomo Resultado Final do Processo
LICITAÇÃO
nho de 1993, com fundamento no de Água e Esgoto de Machado Licitatório PRC nº 005/2019
disposto no artigo 25, caput da – MG
M o d a l i d a d e Pr e g ã o Pr e Lei nº 8.666/93 e com base nos Contratada: MIIKA NACIONAL s e n c i a l n º 0 0 5 / 2 0 1 9
AVISO DE LICITAÇÃO
documentos que instruem o PRC LTDA
PROCESSO Nº. 028/2019
Objeto: Aquisição de ImPREGÃO PARA REGISTRO DE 005/2019, ratifico a inexigibilida- Objeto: Aquisição parcelada, p re s s o ra Po r tá t i l p a ra I m de de licitação para contratação para entrega conforme demanda, pressão de contas de água.
PREÇOS Nº. 002/2019
DO OBJETO: Eventual e futuro da empresa Viação São Benedito de Inibidor de gás sulfídrico a Licitante vencedor: GESTTI –
fornecimento de carnes a serem Ltda., CNPJ nº 26.325.282/0001- base de cálcio para controle de GESTÃO E TECNOLOGIA DA
utilizadas nas unidades da Edu- 90 para fornecimento de vale odor em sistema de tratamento INFORMAÇÃO LTDA – EPP.
cação Infantil e Escolas Munici- transporte para os servidores de esgoto doméstico.
Valor : R$ 19.500,00 (dezepais, em atendimento às neces- públicos municipais, com o valor Va l o r To t a l E s t i m a d o : R $ nove mil e quinhentos reais)
sidades da Secretaria Municipal total anual de R$ 524.082,00 170.000,00 (cento e setenta mil D a t a
de
homologa(quinhentos e vinte e quatro mil e reais)
de Educação.
ç ã o F i n a l : 19 / 0 2 / 2 019
RECEBIMENTO DE CREDEN- oitenta e dois reais).Machado, 20 V i g ê n c i a : 0 6 / 0 2 / 2 0 1 9 a Homologação Final: Sr. Renato
CIAMENTO E ENVELOPES de fevereiro de 2019, Secretários 05/02/2020
Garcia de Oliveira Dias – Diretor
Municipais.
PROPOSTAS/HABILITAÇÃO:
Dotação Orçamentária: 03 01 17 Geral do SAAE
Dia 13 de março de 2019 até as
512 0019 4.004 3390 30
------------------------------------------13h00min
Data de Assinatura: 06/02/2019
S E RV I Ç O AU TÔ N O M O D E
RETIFICAÇÃO
ABERTURA DOS ENVELOPES:
Autorização: (a) Renato Garcia ÁGUA E ESGOTO DE MACHADia 13 de março de 2019 até as
de Oliveira Dias – Diretor Geral DO/MG
Extrato de Contrato nº 004/2019
13h00min
do SAAE
Resultado Final do Processo
Os interessados em participar Partes: Município de Machado / ------------------------------------------- Licitatório PRC nº 009/2019
deste Pregão deverão adquirir o Marlon Brando Martins Eirelli ME S E RV I Ç O AU TÔ N O M O D E M o d a l i d a d e P r e g ã o P r e edital através do site: http://ma- Processo Licitatório n.º: 344/2018 ÁGUA E ESGOTO DE MACHA- s e n c i a l n º 0 0 6 / 2 0 1 9
chadoportaltransparencia.portal- Tomada de Preço n° 009/2018
DO/MG
Objeto: Aquisição de uniformes.
Onde se lê: Objeto: aquisição Extrato do 4º Ter mo Aditivo L i c i t a n t e v e n c e d o r : R E facil.com.br/licitacoes
UBIRAJARA GOULART DE de equipamentos odontológicos ao Contrato Administrativo nº N AT O I S I D O R O – M E .
para atender as necessidades da 007/2015 – Prorrogação
ARAÚJO
Valor: R$ 14.777,31 (quatorze
Secretaria Municipal de Saúde Processo Administrativo de Com- mil, setecentos e setenta e sete
Pregoeiro Oficial
------------------------------------------- do Município de Machado/MG.
pra PRC Nº 014/2015
reais e trinta e um centavos)
Leia-se: Objeto: contratação de Modalidade: Inexigibilidade de D a t a
AVISO DE LICITAÇÃO
de
homologaempresa para a execução de Licitação Nº 001/2015
PROCESSO Nº. 415/2018
ç ã o F i n a l : 2 0 / 0 2 / 2 019
TO M A DA D E P R E Ç O N º . obra e serviço de construção de Contratante: Serviço Autônomo Homologação Final: Sr. Renato
uma academia da saúde - moda- de Água e Esgoto de Machado Garcia de Oliveira Dias – Diretor
001/2019
DO OBJETO: CONTRATAÇÃO lidade básica, por meio da Secre- – MG
Geral do SAAE
DE EMPRESA ESPECIALIZADA taria de Saúde do Município de Contratada: VIAÇÃO SÃO BENEEM CONSTRUÇÃO, PARA RE- Machado/MG
DITO LTDA
FORMAR O TELHADO DO PRÉ- Valor Total do Contrato: R$ Objeto: Prorrogação da vigênDIO MUNICIPAL LOCALIZADO Á 78.042,92 (setenta e oito mil cia do Contrato Original por 12
PRAÇA DANTON MAGALHÃES, quarenta e dois reais e noventa e (doze) meses, para fornecimento
N° 99, NESTE MUNICÍPIO DE dois centavos)
de vales-transporte.
MACHADO/MG, POR MEIO DA Assinatura: 08/01/2019
Valor total estimado: R$ 30.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE Vigência: 31/12/2019
(trinta mil reais).
OBRAS E INFRAESTRUTURA.
V i g ê n c i a : 1 3 / 0 2 / 2 01 9 a
RECEBIMENTO DE ENVELO12/02/2020.
SAAE
PES PROPOSTAS/HABILITADotações Orçamentárias: 03 01
ÇÃO:
04 122 0001 4.001 3390 39
Dia 12 de Março de 2019 até as S E RV I Ç O AU TÔ N O M O D E Data de Assinatura: 11/02/2019
ÁGUA E ESGOTO DE MACHA- Autorização: (a) Renato Garcia
13h00min.
Os interessados em participar DO/MG
de Oliveira Dias – Diretor Geral
desta Tomada de Preços deverão Extrato do Contrato Administrati- do SAAE
adquirir o edital através do site: vo nº 006/2019
------------------------------------------http://machadoportaltransparen- Processo de Licitação PRC nº P O RTA R I A SA A E M AC N º
001/2019
cia.portalfacil.com.br/licitacoes
011/2019
PRISCILA MARA VIANA PE- Modalidade: Pregão Nº 001/2019 Em 18 de fevereiro de 2019.
Contratante: Serviço Autônomo Machado – Minas Gerais.
DROSO
Presidente da Comissão Perma- de Água e Esgoto de Machado O Sr. Renato Garcia de Oliveira
– MG
nente de Licitação
Dias – Diretor Geral do SAAE
Contratada: CALDAS INDÚS- de Machado – Minas Gerais, no
TRIA QUÍMICA LTDA EPP
uso das atribuições legais que
RATIFICAÇÃO
Objeto: Aquisição parcelada, lhe confere a Portaria n° 367 de
para entrega conforme deman- 03 de julho de 2017, da Prefeitura
Em atendimento ao disposto no da, de até 2.400 (dois mil e qua- Municipal de Machado,
art. 26 da Lei 8.666 de 21 de ju- trocentos) sacos (contendo 25 RESOLVE:
nho de 1993, com fundamento no quilos cada) de Sal grosso não Artigo 1º - Nos termos da Lei Mudisposto no artigo 25, caput da iodado para tratamento de água, nicipal nº 1.292 de 30/03/2000,
Lei nº 8.666/93 e com base nos de acordo com as requisições e conceder Progressão Horizontal
documentos que instruem o PRC necessidades da Contratante.
na Tabela de Vencimento dos
005/2019, ratifico a inexigibilida- Va l o r To t a l E s t i m a d o : R $ Cargos de Provimento Efetivo,
de de licitação para contratação 40.008,00 (quarenta mil e oito para o servidor abaixo:
da empresa Editora Positivo., reais)
LOTAÇÃO: SISTEMA DE ÁGUA
CNPJ nº 79.719.613/0001-33 V i g ê n c i a : 0 5 / 0 2 / 2 0 1 9 a NOME: RAFAEL AUGUSTO DA
para fornecimento de 878 unida- 04/02/2020
SILVA MATOS
des do material apostilado Sis- Dotação Orçamentária: 03 01 17 CARGO: OPERADOR DE ETA/
tema de Ensino Aprende Brasil 512 0019 4.003 3390 30
ETE
– Editora Positivo Ltda., para os Data de Assinatura: 05/02/2019
REFERÊNCIA: B – I
alunos da Educação Infantil e da Autorização: (a) Renato Garcia Artigo 2º - Revogadas as dispoPré Escola da Rede Pública do de Oliveira Dias – Diretor Geral sições em contrário, esta porMunicípio de Machado/MG, com do SAAE
taria entra em vigor na data de
o valor total de R$ 349.444,00 ------------------------------------------- 18 de fevereiro de 2019, com
(trezentos e quarenta e nove S E RV I Ç O AU TÔ N O M O D E efeitos financeiros retroativos a
mil, quatrocentos e quarenta e ÁGUA E ESGOTO DE MACHA- 17/02/2019.
quatro reais).Machado, 21 de DO/MG
(a) Renato Garcia de Oliveira
fevereiro de 2019, Renata Garcia Extrato do Contrato Administrati- Dias – Diretor Geral do SAAE
Marinelli,Secretária Municipal de vo nº 007/2019

