
ATOS DO PODER EXECUTIVO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DECRETO

Ano XXVII Nº 4748
Uberlândia - MG, terça-feira, 13 de outubro de 2015.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

DECRETO N° 16.076, DE 13 DE OUTUBRO DE 2015.

ALTERA O INCISO II DO ARTIGO 1° DO DECRETO Nº 14.857, DE 30 DE ABRIL DE 2014 E SUAS ALTERAÇÕES, QUE 
“DECLARA DE INTERESSE SOCIAL, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, POR VIA AMIGÁVEL OU JUDICIAL, OS 
IMÓVEIS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito de Uberlândia, no uso das atribuições legais previstas no art. 45, VII da Lei Orgânica Municipal e com fundamento 
nos artigos 1º, 2º, V e 4º da Lei Federal nº 4.132, de 10 de setembro de 1962 e suas alterações,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o inciso II do artigo 1º do Decreto nº 14.857, de 30 de abril de 2014 e suas alterações, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 1º ...

... 

II – um imóvel rural situado neste Município, localizado nas Fazendas São Bento e Douradinho, de propriedade de Jairo Sousa 
Pena e SPE Empreendimentos Imobiliários São Bento Ltda., designado por Gleba Remanescente B, iniciando no vértice de 
coordenadas N7.899.447,723m e  E780.449,854m, situado a 97,86m do vértice 3, segue com azimute de 312°19’08’’ em duas 
linhas quebradas de 548,60m (quinhentos e quarenta e oito metros e sessenta centímetros), mais 410,75m (quatrocentos e dez 
metros e setenta e cinco centímetros), confrontando neste trecho com propriedade de Francisco Rodrigues da Cunha até o 
vértice de coordenadas N7.900.093,481m e E779.740,376m; deste, segue com azimute de 34°22’19” em três linhas quebradas 
de 263,59m (duzentos e sessenta e três metros e cinquenta e nove centímetros), mais 144,21m (cento e quarenta e quatro metros 
e vinte e um centímetros), mais 47,94m (quarenta e sete metros e noventa e quatro centímetros), confrontando com Reserva 
Legal – Gleba Remanescente B e Reserva Legal – Gleba A, até o vértice de coordenadas N7.900.473,525m e E779.991,670m; 
deste segue em uma sucessão de linhas quebradas por uma distância de 1.594,23m, confrontando neste trecho com a Divisa da 
Área Úmida do Córrego Guaribas, até atingir o vértice inicial desta descrição; com área total de 567.507,50m², inserida dentro 
do perímetro descrito na Matrícula nº 155.742, de 21 de março de 2013, do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia. 

...” (NR)

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 13 de outubro de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

Lilian Machado de Sá
Secretária Municipal de Administração 

FLB/JF/lns/PGM Nº 3967/2014.
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DECRETOS S/Nº

DECRETO S/Nº

EXONERA DO CARGO DE COORDENADOR DA INSPEÇÃO 
ESCOLAR CC-3, MARIA RITA LEAL DA SILVEIRA BARBOSA.

O Prefeito de Uberlândia, no uso das atribuições legais que lhe confere o 
artigo 45, VII, da Lei Orgânica Municipal e artigo 49, I, da Lei Complementar 
nº 040 de 05 de outubro de 1992,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica exonerada MARIA RITA LEAL DA SILVEIRA BARBOSA, 
matrícula nº 2.053-2, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Especialista de Educação, Especialidade Inspetor Escolar, Padrão 10, 
Nível de Qualificação Mestrado, do cargo de provimento em comissão 
de Coordenador da Inspeção Escolar CC-3, da Secretaria Municipal de 
Educação, retroativo a 3 de setembro de 2015.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 13 de outubro de 2015.

GILMAR MACHADO
Prefeito

 LILIAN MACHADO DE SÁ
Secretária Municipal de Administração.

AGB/hrb

DECRETO S/Nº

NOMEIA   PARA   O  CARGO   DE   ASSESSOR     
ECONOMICOFINANCEIRO CC-2, WANDER MARCONDES 
MOREIRA ULHOA.

O Prefeito de Uberlândia, no uso das atribuições legais que lhe confere o 
artigo 45, VII, da Lei Orgânica Municipal e nos termos do artigo 13, II, da 
Lei Complementar nº 040 de 05 de outubro de 1992,
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DECRETO S/N º 

DESIGNA ALEXANDRE SILVA PARA RESPONDER INTERINAMENTE PELO CARGO  DE DIRETOR GERAL – AP-S 
DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – DMAE.

O Prefeito de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 45, VII da Lei Orgânica Municipal e com 
fundamento no art. 55 da Lei Complementar Municipal nº 040, de 5 de outubro de 1992 e suas alterações,
 
D E C R E T A :

Art. 1°  Fica designado o servidor Alexandre Silva, matrícula nº 686-6, ocupante do cargo de provimento em comissão de Diretor 
Geral Adjunto – DM da estrutura orgânica do Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE, para responder interinamente, 
pelo cargo de provimento em comissão de Diretor Geral – AP-S, do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no 
período de 13 de outubro a 11 de novembro de 2015, durante o impedimento do titular Orlando de Resende, em gozo de férias.

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 13 de outubro de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito    

LNS/PGM Nº 10646/2015.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica nomeado WANDER MARCONDES MOREIRA ULHOA, para o cargo de provimento em comissão de Assessor 
Economicofinanceiro CC-2, da Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 13 de outubro de 2015.

GILMAR MACHADO
Prefeito

LILIAN MACHADO DE SÁ
Secretária Municipal de Administração

AGB/hrb
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LICITAÇÃO PÚBLICA
Atos do Pregoeiro

ATO DO PREGOEIRO

REF: Licitação Modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS No 984/2014

OBJETO:  Referente ao registro de preços para futuro ou e eventual fornecimento de materiais de limpeza, higiene e diversos, 
em atendimento às Secretarias e aos Órgãos da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Uberlândia.

ABERTURA: 30/07/2015.

O Pregoeiro no uso de suas atribuições conforme determina a Lei e o Decreto que regulamenta a matéria, esclarece que, no 
momento da análise dos documentos de habilitação, não foi constatado que a empresa SEVENMIX COMÉRCIO E SERVIÇO 
EIRELI – ME, declarada vencedora do item 14 do Lote II, não apresentou o Balanço Patrimonial. Assim sendo, o Pregoeiro 
inabilita a empresa SEVENMIX COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI – ME, no item 14 do Lote II, por não apresentar o Balanço 
Patrimonial, não atendendo o item 5.1.2.1 do Edital.

Assim sendo, o Pregoeiro convoca o Licitante COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA – EPP, 
classificado em segundo lugar a enviar amostra para o item 14 do Lote II, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, conforme 
determina o item 7.2.1 do Edital. 

Dê ciência a todos os interessados, ficando resguardado o contraditório e a ampla defesa.

Uberlândia, 09 de outubro de 2015.

DANIEL DE ALMEIDA
Pregoeiro

ATO DA COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

Referente à Licitação Convite nº  574/2015
Objeto: Seleção e contração de empresa visando a aquisição de botinas - EPI, para os servidores da Diretoria de Obras de 
Infraestrutura, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras.

A Comissão Permanente de Licitação no uso de suas atribuições conforme determina a Lei, esclarece que, com referência às 
alegações feitas pela empresa VDM Equipamentos de Proteção Individual Coletivo Ltda, na impugnação impetrada, não procede 
e, portanto, todas as condições estabelecidas no Convite de nº 574/2015 estão mantidas. Sendo assim, a Comissão Permanente 
de Licitação, designa a data de 15/10/2015 às 13:00 horas para a abertura do certame, impreterivelmente.

Uberlândia, 07 de outubro de 2015

Maria Odete Marcelina Vieira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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Homologação e Adjudicação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 276 /2015

Aos dezoito do mês de agosto de 2015, presentes de um lado o Município de Uberlândia, neste ato representado pelo Secretário 
Municipal de Agropecuária e Abastecimento, MURILO FERREIRA ALVES, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, no 
uso de suas atribuições por delegação de poderes nos termos do Decreto 11.512/2009, de outro a C.A.L. VICENTE NUTRIÇÃO 
ANIMAL-ME, com sede No Sítio Santa Maria, S/Nº, Bairro Rancho Alegre, em Guapirama – PR, CEP 86465-000, inscrita no 
CNPJ sob o nº 08.846.841/0001-26, neste ato representado por CARLOS ALBERTO LEMES VICENTE, empresário, portador 
do CPF nº 565.398.789-15 e do RG 5.164.468-9 expedida pela SSP/PR, residente e domiciliado em Guapirama – PR, firmam a 
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme decisão exarada no processo licitatório Pregão Presencial nº 276/2015, 
homologada em 18 de agosto de 2015, Lei Federal nº. 10.520/2002, na Lei Municipal nº. 8.298/2003, no Decreto Municipal 
nº. 9.166/2003, na Lei Federal nº. 8.666/1993, na Lei Complementar nº. 123/2006, no Decreto Municipal nº. 10.972/2007, e 
subsidiariamente o Decreto Federal nº 6.204/2007 e no Decreto Municipal nº. 8.957/2002, no Decreto Federal nº. 7.892/2013, 
pelas disposições contidas no Edital e demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas, 
observadas as condições do Edital que integra este instrumento de Registro.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1) Esta Ata tem por objeto o registro de preço de mudas frutíferas abaixo especificadas, de acordo com as disposições fixadas no 
Edital e seus anexos que o integram e complementam, em atendimento à Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento 
e aos Órgãos da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Uberlândia:

Item Descrição Un Quant. V. Unit. Negociado V. Total Estimado

06 Manga Palmer com porte mínimo de 90 cm Un 3.100 R$11,00 R$34.100,00

07 Figo com porte mínimo de 35 cm Un 2.600 R$7,05 R$18.330,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS

2.1) Os produtos deverão ser embalados dentro da mais perfeita integridade e transportadas adequadamente, de forma a assegurar 
a sua qualidade, quando for o caso.

2.2) Deverão ser entregues, parceladamente, mediante ordem de entrega, em local a ser determinado, posteriormente, pela 
Secretaria/Órgão requisitante.

2.3) Em caso de inadequações detectadas no momento do recebimento pelo servidor responsável, bem como danos ocasionados 

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

REF: Licitação Modalidade Pregão Eletrônico nº 382/2015

HOMOLOGO, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, os atos de julgamento e de classificação por parte do Pregoeiro, 
do objeto licitado, referente à Licitação Modalidade Pregão Eletrônico nº 382/2015, por considerar atendidas todas as disposições 
legais e aplicáveis à espécie, em especial ao ato convocatório regedor do certame, estando o processo perfeito e válido. E, ainda, 
ratifico a adjudicação pelo Pregoeiro do objeto licitado, qual seja: aquisição de equipamento, conforme todas as especificações 
contidas no item 1.1 do Edital, à empresa K.C.R.S. COMÉRCIO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saúde, onde o julgamento foi “menor preço”, cujo valor ofertado foi declarado vencedor e adjudicado por ser 
vantajoso para o Município de Uberlândia.

Uberlândia, 09 de outubro de  2015

DARIO RODRIGUES DOS PASSOS
Secretario Municipal de Saúde
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pelo transporte no uso dos produtos, ficará a empresa responsável pela substituição dos mesmos sem gerar ônus ao Município, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, a contar do recebimento da solicitação.

2.4) Não serão aceitos produtos entregues sem lacre ou mal lacradas e com identificação confusa, quando for o caso.

2.5) O objeto, mesmo que entregue e aceito definitivamente, ficará sujeito à substituição, desde que comprovadas a pré-existência 
de defeitos, em desacordo com o Edital, a má fé do fornecedor, ou alterações ocorridas que comprometam a integridade do 
produto.

2.6) O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização dos produtos no ato da entrega, reservando a Prefeitura Municipal de Uberlândia o 
direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias.

2.7) Todos os produtos deverão obedecer rigorosamente aos padrões mínimos requisitados.

2.8) O produto que compõe o objeto da licitação, produzido pela Contratada, está sujeito à realização de Controle de Qualidade, 
a qualquer tempo, durante a vigência do Registro de Preços e/ou do contrato firmado com o Município de Uberlândia.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

3.1) Os pagamentos serão efetuados mensalmente, correspondente à quantidade entregue devidamente conferida e aceita 
conforme especificações, no prazo de 30 dias após o recebimento definitivo.

3.1.1) Os pagamentos serão efetuados pelo Contratante mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
– CNDT, de prova de regularidade pela Contratada para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e para com 
a Seguridade Social, a ser feito, exclusivamente, através de apresentação, respectivamente, do Certificado de Regularidade do 
FGTS – CRF e da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

3.2) O empenho para pagamento será sempre emitido pelo Contratante para o CNPJ e endereço fornecidos na documentação de 
habilitação e proposta, não sendo possível a substituição dos mesmos, exceto no interesse da administração, através de aditivo 
contratual, respeitando-se as exigências de apresentação de todas as certidões de quitação fiscal e trabalhista para todos os CNPJ 
envolvidos até o final da execução contratual, incluindo eventuais aditamentos de prazo

3.3) Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, àquela devolvida será solicitada à licitante 
vencedora e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus 
para o Município de Uberlândia.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

4.1) O Órgão Gerenciador/participantes não estão obrigados a adquirir uma quantidade mínima dos produtos, ficando a seu 
exclusivo critério a definição da quantidade e do momento do fornecimento.

4.2) Os quantitativos totais expressos dos produtos são estimados e representam as previsões da Secretaria requisitante para os 
fornecimentos durante o prazo de 12 (doze) meses.

4.3) O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

O prazo de validade da Ata de Registro de Preço será da data de sua assinatura por um período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SEXTA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

6.1) O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato 
que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços promover as 
necessárias negociações junto aos fornecedores.

6.1.1) Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 
órgão gerenciador deverá:

6.1.1.1) Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

6.1.1.2) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

6.1.1.3) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

6.2) A Ata de Registro de Preços deverá ser firmada por Representante legal da empresa ou por Procurador com poderes para tal, 
mediante comprovação através de Contrato Social ou Instrumento equivalente e procuração, respectivamente, juntamente com 
cópia de documento de Identificação (Carteira de Identidade).

6.3) Os Contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas no instrumento 
convocatório, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.
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6.4) A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei Federal nº 
8.666/1993.

6.5) O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1) Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/1993, serão aplicadas 
à Contratada, multas pecuniárias nos percentuais e casos abaixo:

7.1.1) 1% (um ponto percentual) sobre o valor global do Contrato se deixar de cumprir uma das Cláusulas do instrumento 
contratual.

7.1.2) 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor global do Contrato, se por sua culpa, for rescindido o mesmo sem prejuízo das 
perdas e danos decorrentes.

7.1.3) Multa de 10% (dez pontos percentuais) por inexecução total do ajuste, a qual incidirá sobre o valor global do contrato, sem 
prejuízo das perdas e danos decorrentes.

7.1.4) Multa de 1% (um ponto percentual) por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes do ajuste, que não 
estejam previstas nos subitens acima, a qual incidirá sobre o valor global do contrato, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes.

7.2) O valor referente às multas será descontado do pagamento subsequente a que fizer jus o fornecedor.

7.3) As multas previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E PRERROGATIVAS

8.1) COMPETE AO ÓRGÃO GESTOR:

8.1.1) Realizar todo o procedimento licitatório, bem como os atos dele decorrentes, tais como a assinatura da Ata e o 
encaminhamento de sua cópia aos demais órgãos participantes.

8.1.2) Administrar a Ata de Registro de Preços, devendo, para tal, nomear um servidor para acompanhamento e fiscalização dos 
fornecimentos realizados.

8.1.3) Orientar, acompanhar e fiscalizar, por um meio de um representante da Secretaria requisitante especialmente designado, 
a fim de verificar se estão sendo observadas as especificações e demais requisitos previstos no Edital, reservando-se o direito de 
rejeitar os produtos que, a seu critério, não for considerado satisfatório.

8.1.4) Notificar o Fornecedor detentor do Preço Registrado de qualquer irregularidade ocorrida no fornecimento.

8.1.5) Devolver os produtos caso não atendam às exigências do Edital, devendo a Contratada fazer a respectiva reposição.

8.2) COMPETE AOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

8.2.1) Efetuar os pagamentos na forma e prazo estabelecidos no Edital e no Contrato.

8.2.2) Notificar o Fornecedor detentor do Preço Registrado acerca de qualquer irregularidade ocorrida na entrega dos produtos.

8.2.3) Devolver os produtos caso não atendam às exigências do Edital, devendo a empresa adjudicada efetuar a devida reposição, 
em prazo definido pela Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento.

8.2.4) Se necessário, paralisar ou suspender a qualquer tempo a entrega dos produtos, de forma parcial ou total, mediante 
pagamento único e exclusivo das entregas efetuadas.

8.3) COMPETE AO FORNECEDOR: 

8.3.1) Arcar com as despesas de frete, carga e descarga referentes à entrega do objeto deste Edital, no local, horários e quantitativos 
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento ou Órgãos da Administração Direta.

8.3.2) Transportar os produtos em veículo apropriado, permitindo a conservação e evitando a sua deterioração dos mesmos e/ou 
de suas embalagens.

8.3.3) Fornecer pessoal para a entrega dos produtos, devendo arcar com a remuneração e os demais encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais e outros decorrentes do fornecimento, inclusive seguro cobrindo “riscos diversos”, além 
de impostos e taxas, sem nenhum ônus para a Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento ou para os Órgãos da 
Administração Direta.

8.3.4) Fornecer produtos dentro da quantidade estabelecida, no dia e horário ajustado pela Secretaria Municipal de Agropecuária 
e Abastecimento ou pelos Órgãos da Administração Direta.
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8.3.5) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução da Ata/Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 
Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento ou pelos Órgãos da Administração Direta.

8.3.6) Atender todos os pedidos de fornecimento dos produtos solicitadas durante a vigência da Ata de Registro de Preços/
Contrato.

8.3.7) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo Órgão Gerenciador ou Órgão 
Participante, referentes à forma de fornecimento dos produtos e ao cumprimento das demais obrigações assumidas na Ata de 
Registro de Preços/Contrato.

8.3.8) Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços/Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação.

8.3.9) Prestar todo o esclarecimento ou informação solicitada pelo Município, ou por seus prepostos, incluindo dados técnicos e 
operacionais sobre o objeto.

8.3.10) Utilizar e fornecer, na execução do objeto, produtos de acordo com as especificações técnicas exigidas neste Edital.

8.3.11) Executar o objeto nas condições e prazos estabelecidos no Edital.

8.3.12) Substituir, às suas expensas, os produtos em desacordo com as normas do Edital.

8.4) A inadimplência da detentora do Registro de Preços/Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 
não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da Ata/Contrato.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1) O Órgão Gestor reserva-se o direito de fiscalizar as entregas dos produtos, podendo para isso:

9.1.1) Sustar o pagamento da fatura no caso de inobservância de qualquer exigência quanto ao cumprimento da Ata de Registro 
de Preços.

9.2) A fiscalização das entregas será feita pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, podendo também ser realizada 
pelos Órgãos Participantes da Ata.

9.3) A existência da fiscalização não eximirá a empresa do preço registrado de nenhuma responsabilidade pelas entregas dos 
produtos, notadamente quanto aos aspectos de qualidade e segurança.

CLÁUSULA DÉCIMA

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

10.1) O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

10.1.1) Descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços.

10.1.2) Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.

10.1.3) Tiver presentes razões de interesse público.

10.2) O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa será formalizado por 
despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

10.3) O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha 
comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, desde que devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Uberlândia-MG, para dirimir quaisquer eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente 
Ata de Registro de Preços, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1) A critério do Órgão Gestor, que além dos preços do primeiro colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, 
desde que as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, devidamente justificada e comprovada as vantagens.

12.2) A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após publicado o respectivo extrato no Diário Oficial do 
Município.

12.3) Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital Pregão Presencial para Registro de Preços nº 276/2015 com seus Anexos 
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e as propostas das empresas classificadas.

12.4) E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente ATA em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para que 
produzam seus jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir a presente tão inteira e fielmente como nela se contém.

Uberlândia, 18 de agosto de 2015.

MURILO FERREIRA ALVES
Secretário Municipal de Agropecuária e Abastecimento

CARLOS ALBERTO LEMES VICENTE
C.A.L. VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL-ME

Testemunhas:

1)__________________________                                                   2)  ___________________________

RFP/mom

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 276 /2015

Aos dezoito do mês de agosto de 2015, presentes de um lado o Município de Uberlândia, neste ato representado pelo Secretário 
Municipal de Agropecuária e Abastecimento, MURILO FERREIRA ALVES, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, 
no uso de suas atribuições por delegação de poderes nos termos do Decreto 11.512/2009, de outro a VIVEIRO ECOLÓGICO 
DONA EUZÉBIA LTDA- EPP, com sede na Rodovia BR 120 Trecho Dona Euzébia Guidoval, Zona Rural, SN, KM 3 em 
Dona Euzébia - MG, CEP 36784-000, inscrita no CNPJ sob o nº 09.455.192/0001-03 , neste ato representado por DIOGO 
ANTUNES RIBEIRO, brasileiro, empresário, portador do CPF nº 065.108.296-06 e do RG MG-13.277.317 expedida pela 
SSP/MG, residente e domiciliado em Dona Euzébia– MG, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme 
decisão exarada no processo licitatório Pregão Presencial nº 276/2015, homologada em 18 de agosto de 2015, Lei Federal nº. 
10.520/2002, na Lei Municipal nº. 8.298/2003, no Decreto Municipal nº. 9.166/2003, na Lei Federal nº. 8.666/1993, na Lei 
Complementar nº. 123/2006, no Decreto Municipal nº. 10.972/2007, e subsidiariamente o Decreto Federal nº 6.204/2007 e no 
Decreto Municipal nº. 8.957/2002, no Decreto Federal nº. 7.892/2013, pelas disposições contidas no Edital e demais normas 
legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas, observadas as condições do Edital que integra este 
instrumento de Registro.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1) Esta Ata tem por objeto o registro de preço de mudas frutíferas abaixo especificadas, de acordo com as disposições fixadas no 
Edital e seus anexos que o integram e complementam, em atendimento à Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento 
e aos Órgãos da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Uberlândia:

Item Descrição Un Quant. V. Unit. Negociado V. Total Estimado

01 Caju com porte mínimo de 35 cm Un 2.100 R$7,05 R$14.805,00

02 Acerola com porte mínimo de 35 cm Un 2.100 R$7,15 R$15.015,00

08 Goiaba com porte mínimo de 35 cm Un 1.600 R$7,05 R$11.280,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS

2.1) Os produtos deverão ser embalados dentro da mais perfeita integridade e transportadas adequadamente, de forma a assegurar 
a sua qualidade, quando for o caso.

2.2) Deverão ser entregues, parceladamente, mediante ordem de entrega, em local a ser determinado, posteriormente, pela 
Secretaria/Órgão requisitante.

2.3) Em caso de inadequações detectadas no momento do recebimento pelo servidor responsável, bem como danos ocasionados 
pelo transporte no uso dos produtos, ficará a empresa responsável pela substituição dos mesmos sem gerar ônus ao Município, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, a contar do recebimento da solicitação.

2.4) Não serão aceitos produtos entregues sem lacre ou mal lacradas e com identificação confusa, quando for o caso.

2.5) O objeto, mesmo que entregue e aceito definitivamente, ficará sujeito à substituição, desde que comprovadas a pré-existência 
de defeitos, em desacordo com o Edital, a má fé do fornecedor, ou alterações ocorridas que comprometam a integridade do 
produto.
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2.6) O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização dos produtos no ato da entrega, reservando a Prefeitura Municipal de Uberlândia o 
direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias.

2.7) Todos os produtos deverão obedecer rigorosamente aos padrões mínimos requisitados.

2.8) O produto que compõe o objeto da licitação, produzido pela Contratada, está sujeito à realização de Controle de Qualidade, 
a qualquer tempo, durante a vigência do Registro de Preços e/ou do contrato firmado com o Município de Uberlândia.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

3.1) Os pagamentos serão efetuados mensalmente, correspondente à quantidade entregue devidamente conferida e aceita 
conforme especificações, no prazo de 30 dias após o recebimento definitivo.

3.1.1) Os pagamentos serão efetuados pelo Contratante mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
– CNDT, de prova de regularidade pela Contratada para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e para com 
a Seguridade Social, a ser feito, exclusivamente, através de apresentação, respectivamente, do Certificado de Regularidade do 
FGTS – CRF e da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

3.2) O empenho para pagamento será sempre emitido pelo Contratante para o CNPJ e endereço fornecidos na documentação de 
habilitação e proposta, não sendo possível a substituição dos mesmos, exceto no interesse da administração, através de aditivo 
contratual, respeitando-se as exigências de apresentação de todas as certidões de quitação fiscal e trabalhista para todos os CNPJ 
envolvidos até o final da execução contratual, incluindo eventuais aditamentos de prazo

3.3) Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, àquela devolvida será solicitada à licitante 
vencedora e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus 
para o Município de Uberlândia.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

4.1) O Órgão Gerenciador/participantes não estão obrigados a adquirir uma quantidade mínima dos produtos, ficando a seu 
exclusivo critério a definição da quantidade e do momento do fornecimento.

4.2) Os quantitativos totais expressos dos produtos são estimados e representam as previsões da Secretaria requisitante para os 
fornecimentos durante o prazo de 12 (doze) meses.

4.3) O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

O prazo de validade da Ata de Registro de Preço será da data de sua assinatura por um período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SEXTA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

6.1) O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato 
que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços promover as 
necessárias negociações junto aos fornecedores.

6.1.1) Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 
órgão gerenciador deverá:

6.1.1.1) Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

6.1.1.2) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

6.1.1.3) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

6.2) A Ata de Registro de Preços deverá ser firmada por Representante legal da empresa ou por Procurador com poderes para tal, 
mediante comprovação através de Contrato Social ou Instrumento equivalente e procuração, respectivamente, juntamente com 
cópia de documento de Identificação (Carteira de Identidade).

6.3) Os Contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas no instrumento 
convocatório, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.

6.4) A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei Federal nº 
8.666/1993.

6.5) O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
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7.1) Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/1993, serão aplicadas 
à Contratada, multas pecuniárias nos percentuais e casos abaixo:

7.1.1) 1% (um ponto percentual) sobre o valor global do Contrato se deixar de cumprir uma das Cláusulas do instrumento 
contratual.

7.1.2) 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor global do Contrato, se por sua culpa, for rescindido o mesmo sem prejuízo das 
perdas e danos decorrentes.

7.1.3) Multa de 10% (dez pontos percentuais) por inexecução total do ajuste, a qual incidirá sobre o valor global do contrato, sem 
prejuízo das perdas e danos decorrentes.

7.1.4) Multa de 1% (um ponto percentual) por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes do ajuste, que não 
estejam previstas nos subitens acima, a qual incidirá sobre o valor global do contrato, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes.

7.2) O valor referente às multas será descontado do pagamento subsequente a que fizer jus o fornecedor.

7.3) As multas previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E PRERROGATIVAS

8.1) COMPETE AO ÓRGÃO GESTOR:

8.1.1) Realizar todo o procedimento licitatório, bem como os atos dele decorrentes, tais como a assinatura da Ata e o 
encaminhamento de sua cópia aos demais órgãos participantes.

8.1.2) Administrar a Ata de Registro de Preços, devendo, para tal, nomear um servidor para acompanhamento e fiscalização dos 
fornecimentos realizados.

8.1.3) Orientar, acompanhar e fiscalizar, por um meio de um representante da Secretaria requisitante especialmente designado, 
a fim de verificar se estão sendo observadas as especificações e demais requisitos previstos no Edital, reservando-se o direito de 
rejeitar os produtos que, a seu critério, não for considerado satisfatório.

8.1.4) Notificar o Fornecedor detentor do Preço Registrado de qualquer irregularidade ocorrida no fornecimento.

8.1.5) Devolver os produtos caso não atendam às exigências do Edital, devendo a Contratada fazer a respectiva reposição.

8.2) COMPETE AOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

8.2.1) Efetuar os pagamentos na forma e prazo estabelecidos no Edital e no Contrato.

8.2.2) Notificar o Fornecedor detentor do Preço Registrado acerca de qualquer irregularidade ocorrida na entrega dos produtos.

8.2.3) Devolver os produtos caso não atendam às exigências do Edital, devendo a empresa adjudicada efetuar a devida reposição, 
em prazo definido pela Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento.

8.2.4) Se necessário, paralisar ou suspender a qualquer tempo a entrega dos produtos, de forma parcial ou total, mediante 
pagamento único e exclusivo das entregas efetuadas.

8.3) COMPETE AO FORNECEDOR: 

8.3.1) Arcar com as despesas de frete, carga e descarga referentes à entrega do objeto deste Edital, no local, horários e quantitativos 
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento ou Órgãos da Administração Direta.

8.3.2) Transportar os produtos em veículo apropriado, permitindo a conservação e evitando a sua deterioração dos mesmos e/ou 
de suas embalagens.

8.3.3) Fornecer pessoal para a entrega dos produtos, devendo arcar com a remuneração e os demais encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais e outros decorrentes do fornecimento, inclusive seguro cobrindo “riscos diversos”, além 
de impostos e taxas, sem nenhum ônus para a Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento ou para os Órgãos da 
Administração Direta.

8.3.4) Fornecer produtos dentro da quantidade estabelecida, no dia e horário ajustado pela Secretaria Municipal de Agropecuária 
e Abastecimento ou pelos Órgãos da Administração Direta.

8.3.5) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução da Ata/Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 
Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento ou pelos Órgãos da Administração Direta.

8.3.6) Atender todos os pedidos de fornecimento dos produtos solicitadas durante a vigência da Ata de Registro de Preços/
Contrato.

8.3.7) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo Órgão Gerenciador ou Órgão 
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Participante, referentes à forma de fornecimento dos produtos e ao cumprimento das demais obrigações assumidas na Ata de 
Registro de Preços/Contrato.

8.3.8) Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços/Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação.

8.3.9) Prestar todo o esclarecimento ou informação solicitada pelo Município, ou por seus prepostos, incluindo dados técnicos e 
operacionais sobre o objeto.

8.3.10) Utilizar e fornecer, na execução do objeto, produtos de acordo com as especificações técnicas exigidas neste Edital.

8.3.11) Executar o objeto nas condições e prazos estabelecidos no Edital.

8.3.12) Substituir, às suas expensas, os produtos em desacordo com as normas do Edital.

8.4) A inadimplência da detentora do Registro de Preços/Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 
não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da Ata/Contrato.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1) O Órgão Gestor reserva-se o direito de fiscalizar as entregas dos produtos, podendo para isso:

9.1.1) Sustar o pagamento da fatura no caso de inobservância de qualquer exigência quanto ao cumprimento da Ata de Registro 
de Preços.

9.2) A fiscalização das entregas será feita pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, podendo também ser realizada 
pelos Órgãos Participantes da Ata.

9.3) A existência da fiscalização não eximirá a empresa do preço registrado de nenhuma responsabilidade pelas entregas dos 
produtos, notadamente quanto aos aspectos de qualidade e segurança.

CLÁUSULA DÉCIMA

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

10.1) O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

10.1.1) Descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços.

10.1.2) Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.

10.1.3) Tiver presentes razões de interesse público.

10.2) O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa será formalizado por 
despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

10.3) O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha 
comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, desde que devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Uberlândia-MG, para dirimir quaisquer eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente 
Ata de Registro de Preços, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1) A critério do Órgão Gestor, que além dos preços do primeiro colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, 
desde que as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, devidamente justificada e comprovada as vantagens.

12.2) A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após publicado o respectivo extrato no Diário Oficial do 
Município.

12.3) Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital Pregão Presencial para Registro de Preços nº 276/2015 com seus Anexos 
e as propostas das empresas classificadas.

12.4) E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente ATA em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para que 
produzam seus jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir a presente tão inteira e fielmente como nela se contém.

Uberlândia, 18 de agosto de 2015.
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MURILO FERREIRA ALVES
Secretário Municipal de Agropecuária e Abastecimento

DIOGO ANTUNES RIBEIRO
VIVEIRO ECOLÓGICO DONA EUZÉBIA LTDA- EPP

Testemunhas:

1)__________________________                                                   2)  ___________________________

RFP/mom

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 276 /2015

Aos dezoito do mês de agosto de 2015, presentes de um lado o Município de Uberlândia, neste ato representado pelo Secretário 
Municipal de Agropecuária e Abastecimento, MURILO FERREIRA ALVES, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, 
no uso de suas atribuições por delegação de poderes nos termos do Decreto 11.512/2009, de outro a XULABEIKA MUDAS 
FRUTÍFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Sebastião Piai, nº 1100, Bairro Distrito 
Industrial, em Colina - SP, CEP 14770-000, inscrita no CNPJ sob o nº 07.829.259/0001-99 , neste ato representado por ASSEM 
RAMADAM, brasileiro, empresário, portador do CPF nº 618.678.708-78 e do RG nº 5.563.474 expedida pela SSP/SP, residente 
e domiciliado em Colina – SP, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme decisão exarada no processo 
licitatório Pregão Presencial nº 276/2015, homologada em 18 de agosto de 2015, Lei Federal nº. 10.520/2002, na Lei Municipal 
nº. 8.298/2003, no Decreto Municipal nº. 9.166/2003, na Lei Federal nº. 8.666/1993, na Lei Complementar nº. 123/2006, no 
Decreto Municipal nº. 10.972/2007, e subsidiariamente o Decreto Federal nº 6.204/2007 e no Decreto Municipal nº. 8.957/2002, 
no Decreto Federal nº. 7.892/2013, pelas disposições contidas no Edital e demais normas legais aplicáveis, de acordo com o 
resultado da classificação das propostas, observadas as condições do Edital que integra este instrumento de Registro.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1) Esta Ata tem por objeto o registro de preço de mudas frutíferas abaixo especificadas, de acordo com as disposições fixadas no 
Edital e seus anexos que o integram e complementam, em atendimento à Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento 
e aos Órgãos da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Uberlândia:

Item Descrição Un Quant. V. Unit. Negociado V. Total Estimado

03 Laranja pêra com porte mínimo de 70 cm Un 3.100 R$7,60 R$23.560,00

04 Limão Tahiti com porte mínimo de 70 cm Un 2.100 R$7,60 R$15.960,00

05 Tangerina Ponkan com porte mínimo de 70 cm Un 3.300 R$7,60 R$25.080,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS

2.1) Os produtos deverão ser embalados dentro da mais perfeita integridade e transportadas adequadamente, de forma a assegurar 
a sua qualidade, quando for o caso.

2.2) Deverão ser entregues, parceladamente, mediante ordem de entrega, em local a ser determinado, posteriormente, pela 
Secretaria/Órgão requisitante.

2.3) Em caso de inadequações detectadas no momento do recebimento pelo servidor responsável, bem como danos ocasionados 
pelo transporte no uso dos produtos, ficará a empresa responsável pela substituição dos mesmos sem gerar ônus ao Município, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, a contar do recebimento da solicitação.

2.4) Não serão aceitos produtos entregues sem lacre ou mal lacradas e com identificação confusa, quando for o caso.

2.5) O objeto, mesmo que entregue e aceito definitivamente, ficará sujeito à substituição, desde que comprovadas a pré-existência 
de defeitos, em desacordo com o Edital, a má fé do fornecedor, ou alterações ocorridas que comprometam a integridade do 
produto.

2.6) O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização dos produtos no ato da entrega, reservando a Prefeitura Municipal de Uberlândia o 
direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias.

2.7) Todos os produtos deverão obedecer rigorosamente aos padrões mínimos requisitados.

2.8) O produto que compõe o objeto da licitação, produzido pela Contratada, está sujeito à realização de Controle de Qualidade, 
a qualquer tempo, durante a vigência do Registro de Preços e/ou do contrato firmado com o Município de Uberlândia.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

3.1) Os pagamentos serão efetuados mensalmente, correspondente à quantidade entregue devidamente conferida e aceita 
conforme especificações, no prazo de 30 dias após o recebimento definitivo.

3.1.1) Os pagamentos serão efetuados pelo Contratante mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
– CNDT, de prova de regularidade pela Contratada para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e para com 
a Seguridade Social, a ser feito, exclusivamente, através de apresentação, respectivamente, do Certificado de Regularidade do 
FGTS – CRF e da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

3.2) O empenho para pagamento será sempre emitido pelo Contratante para o CNPJ e endereço fornecidos na documentação de 
habilitação e proposta, não sendo possível a substituição dos mesmos, exceto no interesse da administração, através de aditivo 
contratual, respeitando-se as exigências de apresentação de todas as certidões de quitação fiscal e trabalhista para todos os CNPJ 
envolvidos até o final da execução contratual, incluindo eventuais aditamentos de prazo

3.3) Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, àquela devolvida será solicitada à licitante 
vencedora e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus 
para o Município de Uberlândia.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

4.1) O Órgão Gerenciador/participantes não estão obrigados a adquirir uma quantidade mínima dos produtos, ficando a seu 
exclusivo critério a definição da quantidade e do momento do fornecimento.

4.2) Os quantitativos totais expressos dos produtos são estimados e representam as previsões da Secretaria requisitante para os 
fornecimentos durante o prazo de 12 (doze) meses.

4.3) O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

O prazo de validade da Ata de Registro de Preço será da data de sua assinatura por um período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SEXTA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

6.1) O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato 
que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços promover as 
necessárias negociações junto aos fornecedores.

6.1.1) Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 
órgão gerenciador deverá:

6.1.1.1) Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

6.1.1.2) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

6.1.1.3) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

6.2) A Ata de Registro de Preços deverá ser firmada por Representante legal da empresa ou por Procurador com poderes para tal, 
mediante comprovação através de Contrato Social ou Instrumento equivalente e procuração, respectivamente, juntamente com 
cópia de documento de Identificação (Carteira de Identidade).

6.3) Os Contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas no instrumento 
convocatório, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.

6.4) A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei Federal nº 
8.666/1993.

6.5) O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1) Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/1993, serão aplicadas 
à Contratada, multas pecuniárias nos percentuais e casos abaixo:

7.1.1) 1% (um ponto percentual) sobre o valor global do Contrato se deixar de cumprir uma das Cláusulas do instrumento 
contratual.
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7.1.2) 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor global do Contrato, se por sua culpa, for rescindido o mesmo sem prejuízo das 
perdas e danos decorrentes.

7.1.3) Multa de 10% (dez pontos percentuais) por inexecução total do ajuste, a qual incidirá sobre o valor global do contrato, sem 
prejuízo das perdas e danos decorrentes.

7.1.4) Multa de 1% (um ponto percentual) por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes do ajuste, que não 
estejam previstas nos subitens acima, a qual incidirá sobre o valor global do contrato, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes.

7.2) O valor referente às multas será descontado do pagamento subsequente a que fizer jus o fornecedor.

7.3) As multas previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E PRERROGATIVAS

8.1) COMPETE AO ÓRGÃO GESTOR:

8.1.1) Realizar todo o procedimento licitatório, bem como os atos dele decorrentes, tais como a assinatura da Ata e o 
encaminhamento de sua cópia aos demais órgãos participantes.

8.1.2) Administrar a Ata de Registro de Preços, devendo, para tal, nomear um servidor para acompanhamento e fiscalização dos 
fornecimentos realizados.

8.1.3) Orientar, acompanhar e fiscalizar, por um meio de um representante da Secretaria requisitante especialmente designado, 
a fim de verificar se estão sendo observadas as especificações e demais requisitos previstos no Edital, reservando-se o direito de 
rejeitar os produtos que, a seu critério, não for considerado satisfatório.

8.1.4) Notificar o Fornecedor detentor do Preço Registrado de qualquer irregularidade ocorrida no fornecimento.

8.1.5) Devolver os produtos caso não atendam às exigências do Edital, devendo a Contratada fazer a respectiva reposição.

8.2) COMPETE AOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

8.2.1) Efetuar os pagamentos na forma e prazo estabelecidos no Edital e no Contrato.

8.2.2) Notificar o Fornecedor detentor do Preço Registrado acerca de qualquer irregularidade ocorrida na entrega dos produtos.

8.2.3) Devolver os produtos caso não atendam às exigências do Edital, devendo a empresa adjudicada efetuar a devida reposição, 
em prazo definido pela Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento.

8.2.4) Se necessário, paralisar ou suspender a qualquer tempo a entrega dos produtos, de forma parcial ou total, mediante 
pagamento único e exclusivo das entregas efetuadas.

8.3) COMPETE AO FORNECEDOR: 

8.3.1) Arcar com as despesas de frete, carga e descarga referentes à entrega do objeto deste Edital, no local, horários e quantitativos 
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento ou Órgãos da Administração Direta.

8.3.2) Transportar os produtos em veículo apropriado, permitindo a conservação e evitando a sua deterioração dos mesmos e/ou 
de suas embalagens.

8.3.3) Fornecer pessoal para a entrega dos produtos, devendo arcar com a remuneração e os demais encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais e outros decorrentes do fornecimento, inclusive seguro cobrindo “riscos diversos”, além 
de impostos e taxas, sem nenhum ônus para a Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento ou para os Órgãos da 
Administração Direta.

8.3.4) Fornecer produtos dentro da quantidade estabelecida, no dia e horário ajustado pela Secretaria Municipal de Agropecuária 
e Abastecimento ou pelos Órgãos da Administração Direta.

8.3.5) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução da Ata/Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 
Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento ou pelos Órgãos da Administração Direta.

8.3.6) Atender todos os pedidos de fornecimento dos produtos solicitadas durante a vigência da Ata de Registro de Preços/
Contrato.

8.3.7) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo Órgão Gerenciador ou Órgão 
Participante, referentes à forma de fornecimento dos produtos e ao cumprimento das demais obrigações assumidas na Ata de 
Registro de Preços/Contrato.

8.3.8) Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços/Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação.

8.3.9) Prestar todo o esclarecimento ou informação solicitada pelo Município, ou por seus prepostos, incluindo dados técnicos e 
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operacionais sobre o objeto.

8.3.10) Utilizar e fornecer, na execução do objeto, produtos de acordo com as especificações técnicas exigidas neste Edital.

8.3.11) Executar o objeto nas condições e prazos estabelecidos no Edital.

8.3.12) Substituir, às suas expensas, os produtos em desacordo com as normas do Edital.

8.4) A inadimplência da detentora do Registro de Preços/Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 
não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da Ata/Contrato.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1) O Órgão Gestor reserva-se o direito de fiscalizar as entregas dos produtos, podendo para isso:

9.1.1) Sustar o pagamento da fatura no caso de inobservância de qualquer exigência quanto ao cumprimento da Ata de Registro 
de Preços.

9.2) A fiscalização das entregas será feita pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, podendo também ser realizada 
pelos Órgãos Participantes da Ata.

9.3) A existência da fiscalização não eximirá a empresa do preço registrado de nenhuma responsabilidade pelas entregas dos 
produtos, notadamente quanto aos aspectos de qualidade e segurança.

CLÁUSULA DÉCIMA

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

10.1) O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

10.1.1) Descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços.

10.1.2) Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.

10.1.3) Tiver presentes razões de interesse público.

10.2) O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa será formalizado por 
despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

10.3) O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha 
comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, desde que devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Uberlândia-MG, para dirimir quaisquer eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente 
Ata de Registro de Preços, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1) A critério do Órgão Gestor, que além dos preços do primeiro colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, 
desde que as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, devidamente justificada e comprovada as vantagens.

12.2) A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após publicado o respectivo extrato no Diário Oficial do 
Município.

12.3) Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital Pregão Presencial para Registro de Preços nº 276/2015 com seus Anexos 
e as propostas das empresas classificadas.

12.4) E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente ATA em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para que 
produzam seus jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir a presente tão inteira e fielmente como nela se contém.

Uberlândia, 18 de agosto de 2015.

MURILO FERREIRA ALVES
Secretário Municipal de Agropecuária e Abastecimento

ASSEM RAMADAM
XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME

Testemunhas:

1)__________________________                                                   2)  ___________________________

RFP/mom
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Extratos dos Contratos

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 278/2015
Carta Convite nº 312/15

Contratante:Município de Uberlândia (SMH).
Contratada:LÍDICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTURÇÕES EIRELI - EPP.
Objeto:Alteração da conta bancária referente ao FMHIS - dotação 22.16.482.5014.1.195.4.4.90.51-22.02 – Fonte 192
(Alienação de Bens).

ANTES DEPOIS
“Banco: 104, Agência 3961, c/c 000.053-4” Banco: 104, Agência 3961, c/c 000.631-1

Data da assinatura:10/09/2015

PBS/DC

EXTRATO DO CONTRATO Nº 296/2015
Dispensa n° 485/2015

Contratante: Município de Uberlândia (SMS).
Contratada: Serviço Hospitalar de Oxigenoterapia Hiperbárica Santa Genoveva Ltda.
Objeto:Realização de 30 (trinta) sessões de Oxigenoterapia Hiperbárica, em cumprimento à decisão judicial, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saúde, processo nº 33732-53.2014.4.01.3803.
Valor: É de R$9.750,00 (nove mil, setecentos e cinquenta reais).
Recurso: 09-10-303-1006-2-865-3.3.90.91-09.02, Rec. Pag. Ressarc. Ações Judiciais, C/C: 366-5, Ag: 3961 – Caixa Econômica 
Federal.
Prazo: O prazo de vigência deste contrato será contado a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2015 
Data da assinatura: 01/09/2015.
MOM/DC

EXTRATO DO CONTRATO Nº 301/2015
Dispensa de Licitação: 426/2015

Contratante: Município de Uberlândia (SMAA).
Contratada: AGRIMIG CALCÁRIO AGRICOLA LTDA
Objeto: Fornecimento de calcário, conforme abaixo especificados em atendimento à Secretaria Municipal de Agropecuária e 
Abastecimento.
MCP: 1363/2015 – Dot. Orçamentária: 12-20-605-6009-2.665-3.3.90.30-12-02

Item Descrição Un Qtde V.Unit. 

01 CALCÁRIO DOLOMÍTICO À GRANEL TON 1.600 R$ 93,75

02 CALCÁRIO DOLOMÍTICO ENSACADO (EMBALAGENS DE 
25KG)

TON 400 R$ 145,80

Valor Global: O valor global do presente Contrato é de até R$208.320,00 (duzentos e oito mil trezentos e vinte reais). 
Prazo: O prazo de vigência do Contrato será de 03 de setembro de 2015 até 31 de dezembro de 2015.
Data da assinatura: 03 de setembro de 2015.
RLL

EXTRATO DO CONTRATO Nº.306/2015
DISPENSA Nº 439/2015

Contratante: Município de Uberlândia (SME).
Contratada: Empresa Municipal de Apoio e Manutenção - EMAM
Objeto: Execução de serviços de reparo, manutenção, reforma e ampliação da rede física das escolas municipais de ensino 
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fundamental e unidades de educação infantil, com fornecimento de mão-de-obra e de material, em atendimento à Secretaria 
Municipal de Educação, compreendendo:
valor: R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais);
Dotação:Para atender as despesas decorrentes desta contratação, serão utilizados os recursos provenientes das seguintes dotações 
orçamentárias: 07-12-361-2001.1.222-3.3.91.39-07.02, Fonte: 147, cujos recursos são provenientes da Quota Municipal do 
Salário Educação, CEF – Ag: 3961 – C/C: 672.001-6 e 07-12-365-2002.1.237-3.3.91.39-07.02 Fonte: 147, QMSE – CEF – Ag: 
3961 – C/C: 672.001-6, constantes da Lei Orçamentária nº 12073/2014.
Prazo: 15/09/2015 a 31/12/2015
Data da assinatura: 15/09/2015.
LAM

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 307/2015
INEXIGIBILIDADE Nº 495/2015

Contratante: Município de Uberlândia (SMS).
Contratada: AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSITÊNCIA À CRIANÇA
Objeto: presente Contrato é a prestação de serviços na especialidade de Medicina Física e Reabilitação (motora e sensório 
motora) e oficina ortopédica nos níveis de média e alta complexidade.
VALOR GLOBAL: R$ 2.621.555,55 (dois milhões, seiscentos e vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta 
e cinco centavos).
DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA: 09-10.302.1003.2.426-3.3.90.39-09.02. Fonte:149
PRAZO: O prazo de vigência do Contrato é a partir da data de assinatura até 31/12/2015.
Data da assinatura:15/09/2015
mom

EXTRATO DO CONTRATO Nº 309/2015.
Inexigibilidade de Licitação nº 519/2015

contratante: Município de Uberlândia (SMS).
Contratada:APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Objeto: Prestação de serviços especializados de reabilitação em deficiência intelectual como componente da rede municipal de 
cuidados à pessoa com deficiência.
Valor Global: VALOR GLOBAL é de R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais)
Dotação Orçamentaria: As despesas deste apostilamento estão previstas na dotação orçamentária 09-10.302.1003.2.426-
3.3.90.39-09.02, Fonte 149 Recurso: Média/ Alta complexidade. Banco: Caixa Econômica Federal – Ag.3691- Conta Corrente 
624.003-0.
Data da assinatura: 15 de setembro de 2015
RLL/ - DC

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 311/2015
Dispensa, n.º 516/2015

Contratante: Município de Uberlândia (SMS).
Contratada: SERVIÇO HOSPITALAR DE OXIGEOTERAPIA HIPERBÁRICA SANTA GENOVEVA LTDA.
Objeto: Realização de 100 (cem) sessões de oxigenoterapia hiperbárica no paciente José Maria Siqueira, referente à decisão 
judicial proferida nos autos nº 0707333-65.2014.8.13.0702, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.
Do Valor: R$32.521,00 (trinta e dois mil quinhentos e vinte e um reais).
Dotação Orçamentária:09-10-303-1006-2-865-3.3.90.91-09-02 Fonte: 102 – Bco: 104, Ag: 3961, C/C: 487-4.
Prazo: a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2015
Data da assinatura:16/09/2015
LAM/DC

EXTRATO DO CONTRATO Nº 312/2015
Convite nº 422/2015

Contratante: Município de Uberlândia (SMG).
Contratada: Centro Cultural Fogão de Minas Ltda.
Objeto: Fornecimento de refeições tipo “mineira”. 
Valor Global: R$4.160,00 (quatro mil, cento e sessenta reais)
Dos Recursos: Para atender as despesas decorrentes desta contratação, será utilizado o recurso proveniente da seguinte dotação 
orçamentária: 02.04.122.7001.2.408.3.3.90.39.02.01.
Prazo: 17/09/2015 até 31/12/2015.
Data da assinatura:17/09/2015.
HFC

EXTRATO DO CONTRATO Nº 313/2015
Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 915/2014
Contratante: Município de Uberlândia (SMDST).
Contratada: TRADE MARKETING HOTÉIS, TURISMO E EVENTOS LTDA – ME.
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Objeto: Prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, reemissão, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens 
aéreas nacionais, para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho;
Valor: R$15.000,00 (quinze mil reais).
Do Recurso: 10.08.241.4007.2.948.3.3.90.33.10.06, fonte 100 (Verba do Fundo Municipal do Idoso, Ag.: 3961, C/C: 655-9, 
Caixa Econômica Federal)
Prazo: O prazo de vigência do Contrato será contado a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2015.
Data da assinatura: 21/09/2015.
HFC

EXTRATO DO CONTRATO Nº 314/2015
Adesão à Ata de Registro de Preços nº 09/2015 – FNDE Pregão Eletrônico nº 49/2014 - FNDE
Processo de Adesão nº 560/2015
Contratante: Município de Uberlândia (SME).
Contratada: ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Objeto: Aquisição de MATERIAIS ESCOLARES para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de acordo 
com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes do Contrato
Do Prazo: O prazo de vigência do presente Contrato será a partir da data de assinatura até 31/12/2015. 
Dotações: - Dotação Orçamentária: 07-12-365-2002-2-534-3.3.90.32-07-02, Fonte 147 – MEC/FNDE / Q.M.S.E – Caixa 
Econômica Federal Agência: 3961 / Conta Corrente: 672.001-6
- Dotação Orçamentária: 07-12-361-2001-2-532-3.3.90.32-07-02, Fonte 147 – MEC/FNDE / Q.M.S.E – Caixa Econômica 
Federal, Agência: 3961 / Conta Corrente: 672.001-6
Valor: R$ 1.701.827,30 (um milhão, setencentos e um mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta centavos).
Data da assinatura: 23/09/2015.
PBS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 315/2015
PREGAO REGISTRO DE PRECOS - 1033/2014
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA – SMDST
.CONTRATADA: EPS EMPREENDIMENTOS S/A.
OBJETO: Prestação de serviços de hospedagem para convidados e visitas oficiais ao município de Uberlândia, em atendimento 
à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho.
VALOR ESTIMADO: R$1.870,00 (um mil e oitocentos e setenta reais)..
DOS RECURSOS: 10.08.244.4014.2.790.3.3.90.39.10.02.
PRAZO: 23/09/2015 até 31/12/2015
DATA DA ASSINATURA: 23/09/2015
MOM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 316/2015
Tomada de Preço: 1040/2014
Contratante: Município de Uberlândia (SME).
Contratada: TELECO ENGENHARIA LTDA.-EPP
Objeto:Execução das obras de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental – EMEF Professora Carlota 
Andrade Marquez, situada à Rua dos Sininhos, 205, Bairro Jardim Célia, em Uberlândia.
Valor Global: Para todos os fins de direito, atribui-se ao presente Contrato o valor de R$ 439.634,06 (quatrocentos e trinta e nove 
mil seiscentos e trina e quatro reais e seis centavos), 
Prazo: O prazo de vigência do presente Contrato será até 31 de dezembro de 2015 contados a partir da sua assinatura.
Data da assinatura: 23 de setembro de 2015.
RLL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 318/2015
PREGAO PRESENCIAL - 336/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA – SMTT
CONTRATADA: SERVIÇO SOCIAL DE SAÚDE LTDA ME
OBJETO: Contratação de clínica médica para prestação de serviços de avaliação e reavaliação médica para a concessão do passe 
livre às pessoas portadoras de deficiência no Sistema Integrado de Transportes - SIT do município de Uberlândia, conforme 
prescreve o Decreto Municipal nº 9.888/05 em atendimento à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes
VALOR ESTIMADO: R$63.808,00 (sessenta e três mil, oitocentos e oito reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.04.122.7001.2.412.3.3.90.39.15.01
PRAZO: de 25/09/2015 até 31/12/2015
DATA DA ASSINATURA: 25/09/2015
ALBBR

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 319/2015
Dispensa de Licitação nº 542/2015
CONTRATANTE: Município de Uberlândia (SEMPDSC).
CONTRATADO: ALFREDO ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS FERRÃO E ELIANE LARA DE OLIVEIRA FERRÃO
OBJETO: Locação do imóvel situado na Av. Getúlio Vargas, nº 1533 - Bairro Tabajaras, para abrigar as instalações do Núcleo de 
Referência dos Programas de Prevenção à Criminalidade: Controle de Homicídios – FICA VIVO, Central de Penas Alternativas 
– CEAPA, Reintegração Social do Egresso e Mediação de Conflitos.
VALOR GLOBAL: R$86.796,36 (oitenta e seis mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 35.06.182.8003.2.715.3.3.90.36-35.01. Fonte: 100 – Colaboração para o Custeio e 
Investimentos da Defesa Social.
Prazo: 01/10/2015 a 31/03/2017.
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DATA DA ASSINATURA: 28/09/2015
mom/dc

EXTRATO DO CONTRATO Nº 320/2015
PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS - 259/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA – SME
CONTRATADA: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.
OBJETO: Aquisição de gás GLP (de cozinha), conforme abaixo especificados, para atender a Secretaria Municipal de Educação.
VALOR ESTIMADO: R$222.250,00 (Duzentos e vinte e dois mil, duzentos e cinquenta reais). 
RECURSO: 07.12.365.2002.2.534.3.3.90.30.07.02 (recurso Q.M.S.E - Ag. 3961 – C/C: 672.001-6 – Caixa Econômica Federal) 
e 07.12.361.2001.2.532.3.3.90.30.07.02 (recurso Q.M.S.E - Ag. 3961 – C/C: 672.001-6 – Caixa Econômica Federal) 
PRAZO: de 28/09/2015 até 31/12/2015
DATA DA ASSINATURA: 28/09/2015
ALBBR

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2014.
Dispensa de Licitação nº 961/2013
Contratante: Município de Uberlândia (SMF).
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.
Objeto: Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no valor do contrato em tela em atendimento a Secretaria Municipal de 
Finanças.
Prazo: Será contado a partir de 25/09/2015, prevalecendo até 31/12/2015.
Valor: R$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais).
Data da assinatura: 25/09/2015
PBS/DC

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 023/2015
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 840/2014
Contratante: Município de Uberlândia (SMS/SMO).
Contratada: AZM Empreendimentos Imobiliários Ltda
Objeto: - prorrogação dos prazos de vigência do contrato e de execução de obras por mais 05 (cinco) meses.
PRAZO: Prazo de vigência: 05/10/2015 a 04/03/2016
Prazo de execução: 23/09/2015 a 22/02/2016
Data da assinatura:10/09/2015
LAM

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 026/2015
CONVITE no 922/2014
Contratante: Município de Uberlândia (SMO)
Contratada: PROSOLDA COMÉRCIO DE GASES E TRANSPORTES LTDA.
Objeto: Acréscimo de serviços relativo ao fornecimento de cargas de oxigênio e acetileno. 
Valor Acréscimo: R$581,10 (quinhentos e oitenta e um reais e dez centavos)
Recursos: * 13-04-122-5010-2.190-3.3.90.30-13.01. Fonte 100 – Recursos Ordinários .
Prazo: O prazo de vigência deste aditamento é de 11/09/2015, prevalecendo até 31/12/2015. 
Data da assinatura: 11/09/2015.
MACB

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 056/2015
Pregão Presencial no 499/2014
Contratante: Município de Uberlândia (SME)
Contratada: ELETRÔNICA UNAÍ LTDA. – ME.
Objeto: Acréscimo na prestação de serviços, de manutenção corretiva em equipamentos elétricos/eletrônicos, com fornecimento 
de peças que vierem a ser necessárias.
Valor Acréscimo: R$5.615,00 (cinco mil, seiscentos e quinze reais).
Recursos: * 07-12-361-2001-2.532-3.3.90.30-07.02. Fonte: 147 Transferência do Salário-Educação – Q.M.S.E. Convênio: 
Banco 104 – Ag.: 3961 – C/C: 672.001-6 - Escolas Municipais de Ensino Fundamental.
* 07-12-365-2002-2.534-3.3.90.30-07.02. Fonte: 147 Transferência do Salário-Educação – Q.M.S.E. Convênio: Banco 104 – 
Ag.: 3961 – C/C: 672.001-6 - Escolas Municipais de Educação Infantil.
Prazo: O prazo de vigência deste aditamento é de 22/09/2015, prevalecendo até 31/12/2015. 
Data da assinatura: 22/09/2015.
MACB

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 079/2015
Pregão Presencial 978/2014
Contratante: Município de Uberlândia (SMDST).
Contratada:TRADE MARKETING HOTÉIS, TURISMO E EVENTOS LTDA – ME.
Objeto: Inclusão da dotação orçamentária nº 10.08.244.4012.2.511.3.3.90.33.10.02, Recurso do Fundo Municipal de Assistência 
Social – FMAS – Atendimento ao Migrante à População de rua, fonte 156 – SEDESE/FEAS, Ag.: 3961, C/C: 332-0, Caixa 
Econômica Federal.
Data da assinatura: 29/09/2015.
ALBBR
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EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 117/2015
Pregão Presencial 915/2014
Contratante: Município de Uberlândia (SMDST).
Contratada: TRADE MARKETING HOTÉIS, TURISMO E EVENTOS LTDA -ME.
Objeto: Inserção de dotação orçamentária no contrato em tela de prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, reemissão, 
cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens aéreas nacionais, para serem utilizados pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e Trabalho, sendo a nova dotação:
- 10.08-244-4014-2.790-339033-10-02, Fonte 129 – transferência de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social 
(FMAS) – Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Sistema Único de Assistência Social (IGDSUAS), Banco do Brasil 
C/C: 45.764-7; Ag: 2591-7, para financiar despesas com o atendimento às famílias do programa do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), através do Fundo Nacional de Assistência Social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho.
Data da 
Assinatura: 15/09/2015
PBS/DC

EXTRATO DO DÉCIMO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 187/2010
Concorrência Pública nº 594/2009
Contratante: MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA (SMS).
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina.
Objeto:Alteração de Claúsula da dotação orçamentaria
09.10.302.1003.2858.3.3.50.39-09.02. Fonte:102 Valor R$25.210.642,81
09.10.302.1003.2858.3.3.50.39.09.02. Fonte: 149 Valor R$27.996.036,18
09.10.302.1003.2747.3.3.50.39.09.02. Fonte: 155 Valor R$22.847.880,01
Data da assinatura: 08/09/2015
MOM

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 197/2015
Adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/2014 – ARMBH. Pregão Eletrônico nº 001/2014
Processo de Adesão nº 298/2015
Contratante: Município de Uberlândia (SMSU).
Contratada: CONSÓRCIO ILUMINAÇÃO METROPOLITANA.
Objeto: Retificar a qualificação do contrato original, passando a figurar como CONTRATADO o Consórcio Iluminação 
Metropolitana.
Do Prazo: Da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2015.
Data da assinatura: 08/09/2015.
PBS

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 264/2015
Pregão Presencial Registro de Preço nº 952/2014
CONTRATANTE: Município de Uberlândia (SMDST).
CONTRATADA: Santa Chiara Restaurante Ltda - ME.
OBJETO: Inserção de dotação orçamentária no contrato em tela de fornecimento de refeições a la carte, em atendimento à 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho:, sendo a nova dotação: 
- 10.08-244-4014-2.790-339039-10-02, fonte 129 – transferência de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) 
– Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Sistema Único de Assistência Social (IGDSUAS), Banco do Brasil C/C: 
45.764-7, Ag:2591-7, para financiar despesas com o fornecimento de refeições a la carte para convidados em visitas oficiais ao 
município de Uberlândia, em atendimento ao Programa Sistema Único de Assistência Social (SUAS), através do Fundo Nacional 
de Assistência Social da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho
DATA DA 17/09/2015
ASSINATURA
PBS

EXTRATO DO SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 529/2014
Tomada de Preços 673/2014
Contratante: Município de Uberlândia (SMH/SMO).
Contratada: AZM Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Objeto: Prorrogação dos prazos de vigência e execução do contrato em tela por mais 02 (dois) meses.
Prazo: O prazo de vigência contratual será contado a partir de 14/10/2015 a 13/12/2015 e o prazo de execução de obras será 
contado a partir de 08/09/2015 a 07/11/2015.
Data da 
Assinatura: 04/09/2015
MACB
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EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 574/2013
Credenciamento nº 636/2013
Contratante: Município de Uberlândia (SMA, SME, SMS, DMAE, IPREMU, FERUB, FUTEL, PRODAUB, EMAM).
Contratada: Trivale Administração Ltda. 
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses. O contrato em referência contempla o repasse 
mensal que a PMU fará pelo Auxílio Alimentação. Não contempla contraprestação pelo serviço, mas tão somente pelo crédito 
do auxílio no cartão magnético. 
Do Prazo: O prazo de vigência deste instrumento será contado a partir de 01/01/2016 até 31/12/2016.
Data da assinatura: 09/09/2015.
HFC

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 575/2013.
Credenciamento nº 636/2013
Contratante: Município de Uberlândia (SMA, SME, SMS, DMAE, IPREMU, FERUB, FUTEL, PRODAUB, EMAM).
Contratada: POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A. 
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses. O contrato em referência contempla o repasse 
mensal que a PMU fará pelo Auxílio Alimentação. Não contempla contraprestação pelo serviço, mas tão somente pelo crédito 
do auxílio no cartão magnético. 
Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016.
Data da assinatura: 09/09/15.
HFC/DC

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 576/2013.
Credenciamento nº 636/2013
Contratante: Município de Uberlândia (SMA, SME, SMS, DMAE, IPREMU, FERUB, FUTEL, PRODAUB, EMAM).
Contratada: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS. 
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses. O contrato em referência contempla o repasse 
mensal que a PMU fará pelo Auxílio Alimentação. Não contempla contraprestação pelo serviço, mas tão somente pelo crédito 
do auxílio no cartão magnético. 
Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016
Data da assinatura: 09/09/15.
HFC

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 577/2013.
Credenciamento nº 636/2013
Contratante: Município de Uberlândia (SMA, SME, SMS, DMAE, IPREMU, FERUB, FUTEL, PRODAUB, EMAM).
Contratada: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA . 
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses. O contrato em referência contempla o repasse 
mensal que a PMU fará pelo Auxílio Alimentação. Não contempla contraprestação pelo serviço, mas tão somente pelo crédito 
do auxílio no cartão magnético.
Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016.
Data da assinatura: 09/09/2015
HFC

EXTRATO DO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 598/2013
Concorrência Pública nº 405/2013
Contratante: Município de Uberlândia (SMS - SMO).
Contratada: AZM Empreendimentos Imobiliários Ltda. - ME.
Objeto: - Acréscimo de serviços na ordem de R$792.866,64 (setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e sessenta reais e 
sessenta e quatro centavos).
Valor:: R$792.866,64 (setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos).
Data da assinatura 01/09/2015
LAM

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 115/2012
Concorrência Pública nº 1188/2011.
Contratante: Município de Uberlândia (SMSU).
Contratado: Limpebrás Engenharia Ambiental Ltda.
Objeto: Reajuste de 7,13% (sete vírgula treze por cento) correspondente a variação anual do INPC acumulado de Fevereiro/14 
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até Janeiro/15, à partir de 01/02/15.
Data da assinatura: 11/09/2015.
RLL-DC

EXTRATO DO SEXTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 205/2008
Concorrência Pública nº 843/2007
Contratante: Município de Uberlândia (SMSU).
Contratada: Limpebras Resíduos Ltda.
Objeto: Concessão de reajuste de preços através da variação do Ir (60,56% - índice de Fevereiro/2008 à Março/2016). Tem 
a finalidade de retificar os apostilamentos anteriores (1º ao 5º) com o objetivo de registrar o reflexo dos reajustes no valor 
contratual.Tem, ainda, a finalidade de alteração do representante legal de EDMUNDO PAULINO DE CARVALHO, brasileiro, 
casado, industrial, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Carteira de Identidade nº M-154.178 SSP/MG e inscrito no 
CPF/MF sob nº 004.908.736-34 para EDUARDO COLANTONI DE CARVALHO, brasileiro, casado, empresário, residente e 
domiciliado nessa cidade, portador da cédula de identidade MG-3.896.198 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 807.711.736-
87.
Dos Recursos: As despesas decorrentes com o presente apostilamento estão consignadas na seguinte dotação orçamentária: 14-
15-452-5001-2.164-3.3.90.39-14-01 – Fonte 100 (Recursos Ordinários).
Valor: O Valor global referente ao reajuste de preços do contrato em tela é de R$ 14.523.987,48 (Quatorze milhões, quinhentos e 
vinte e três mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos). Sendo o valor referente ao reajuste de abril de 2015 
a março de 2016, da ordem de R$ 4.120.642.68 (quatro milhões cento e vinte mil seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e 
oito centavos.
Data da assinatura: 11 de setembro de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 303/2015
Processo de Dispensa nº 557/2015.
Contratante: Município de Uberlândia (SME).
Contratada: Associação dos Transportadores de Passageiros e Cargas do Triângulo Mineiro – ATP.
Objeto: Prestação de serviço de transporte automotivo de passageiros,, em atendimento ao suporte administrativo da Secretaria 
Municipal de Educação, com fornecimento de mão de obra (condutores) e de veículos.
VALOR GLOBAL: R$255.600,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos reais)
DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA: 07-12-122-2005-2.078-3.3.90.39-07-01 – Fonte: 101.
PRAZO: 10/09/15 ATÉ 31/12/15.
Data da assinatura:10/09/15.
EMFR

EXTRATO DA TERCEIRA PRORROGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO Nº 636/2013.
CREDECIANTE: Município de Uberlândia (SMA)
CREDENCIADAS: Bigcard Administradora de Convênios e Serviços LTDA, Policard Systems e Serviços S.A., Companhia 
Brasileira de Soluções e Serviços e Trivale Administração LTDA.
OBJETO: Prorrogação do prazo de credenciamento por 12 meses: 01/01/2016 até 31/12/2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 310/2015.
Convite nº 427/2015
Contratante: Município de Uberlândia (SMA).
Contratada: T&I Comunicações LTDA. EPP.
Objeto: Manutenção da Rede Telefonia e Aparelhos Telefônicos.
Valor: R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais)
Prazo: de 15/09/2015 até 31/12/2015
Dotação Orçamentária: 8997-2-236-4-122-7001-339039-0501
Data da assinatura: 15/09/2015.
RLL
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Justificativas

JUSTIFICATIVA

O Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS, no desenvolvimento de suas atribuições, justifica o procedimento de dispensa 
de licitação para pagamento de despesas médico hospitalares, na especialidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – 
UTI e pelos procedimentos de enfermaria, em cumprimento às decisões judiciais, ao Hospital Santa Catarina S.A.

A dispensa fundamenta-se no art. 24, inciso IV, da Lei Licitatória nº 8.666/93:

“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas ...”

No caso em tela, a dispensa de licitação ocorre em razão do cumprimento das decisões judiciais proferidas nos autos do Processo 
nº 6239-67.2015.4.01.3803, paciente Ocimar Cardoso; Processo nº 0411065-93.2015.8.13.0702, paciente Iracilda Alves de Faria; 
Processo nº 6643-21.2015.4.01.3803, paciente Itamar Ferreira; Processo nº 7433-05.2015.4.01.3803, paciente Carlos Alberto 
Mangueira; Processo nº 0594167-21.2015.8.13.0702, paciente José dos Santos e Processo nº 0502616-57.2015.8.13.0702, 
paciente Cristiano Humberto Martins, nas quais foram deferidos os pedidos de tutelas antecipatórias determinando a internação 
e realização de procedimentos médico hospitalares dos citados pacientes.

Considerando que o artigo 196 da Constituição Federal determina que a saúde é um direito fundamental do ser humano e dever 
do Estado. E a Lei Federal nº 8.080/90 em seu art. 24, permite que quando as disponibilidades do SUS forem insuficientes para 
garantir a cobertura de assistência à população, o Sistema Único de Saúde poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa 
privada. Tal procedimento é delegado ao prestador de serviço que apresente vaga no momento.

Considerando que diante das decisões judiciais antecipatórias das tutelas pretendidas, o Município de Uberlândia, através de sua 
Secretaria Municipal de Saúde, autorizou a transferência e internação dos pacientes para o Hospital Santa Catarina.

Assim, a emergência se dá na medida em que o descumprimento do mandamento jurisdicional acarretaria grandes prejuízos 
financeiros aos cofres públicos, sendo imprescindível ao interesse da coletividade o atendimento da demanda. Sem embargo, 
cumpre pontuar que o descumprimento de ordem judicial também faz incidir as penalidades do art. 330 do Decreto-Lei Federal 
nº 2.848/1940, podendo, inclusive, acarretar em responsabilização do agente público. 

Os serviços prestados pelo Hospital Santa Catarina S.A., local para onde foram transferidos os referidos pacientes, pela ausência 
total de leitos públicos, de acordo com informações da Central Municipal de Regulação de Urgências e Emergências, após 
auditoria da Secretaria Municipal de Saúde, somaram o valor de R$62.198,67 (sessenta e dois mil, cento e noventa e oito reais 
e sessenta e sete centavos), sendo com internações em Unidade de Terapia Intensiva no valor R$50.871,79 (cinquenta mil, 
oitocentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos) e procedimentos de enfermaria no valor de R$11.326,88 (onze mil, 
trezentos e vinte seis reais e oitenta e oito centavos).

Isto posto, atendendo inquestionável caso de emergência, têm-se por justificado o pagamento de despesas com tratamento médico 
hospitalares, em cumprimento às determinações judiciais, ao Hospital Santa Catarina S.A. por dispensa de licitação, acobertada 
no artigo art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93.

Uberlândia, 09 de outubro de 2015.

Dario Rodrigues dos Passos 
Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS

Ratifico nos termos do 
art. 26 da Lei 8666/93. 

09/10/15

Gilmar Machado
Prefeito

fgm/426

J U S T I F I C A T I V A

 O Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS, no desenvolvimento de suas atribuições, justifica o procedimento de dispensa 
de licitação para aquisição do suplemento alimentar PEDIASURE. 
A dispensa fundamenta-se no art. 24, inciso IV, da Lei Licitatória nº 8.666/93:

“ Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas ...”
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No caso em tela, a dispensa de licitação configura-se em razão da determinação judicial em trâmite perante a Vara da Infância 
e Juventude de Uberlândia, que determinou o fornecimento do referido suplemento alimentar à paciente KARLA BEATRIZ 
BARCELOS DE OLIVEIRA (processo nº 691230-80.2014.8.13.0702).
  
A emergência do caso em tela fundamenta-se na necessidade de cumprimento da decisão judicial, bem como no atendimento 
da prestação de saúde demandada, considerando que a Secretaria Municipal de Saúde vem estruturando seus processos de 
compras em consonância com os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas para dispensação de medicamentos/suplementos 
alimentares estabelecidos pela Assistência Farmacêutica.
  
Ademais, a emergência se dá na medida em que o descumprimento do mandamento jurisdicional acarretaria grandes prejuízos 
financeiros, na forma de multa, aos cofres públicos, sendo imprescindível ao interesse da coletividade o atendimento da demanda. 
Sem embargo, importante salientar que o descumprimento de ordem judicial também faz incidir as iras do art. 330 do Decreto-
Lei Federal nº 2848/1940, podendo, inclusive, acarretar em responsabilização do agente público.

Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Saúde entende que esta é a medida de gestão no momento, mais adequada a fim de evitar 
ônus grave à demandante do suplemento alimentar e à própria Prefeitura Municipal, principalmente no que se refere ao aumento 
das decisões judiciais desfavoráveis a mesma, com imposições de multas pelo descumprimento das respectivas decisões.

Considerando que o suplemento alimentar em questão é imprescindível para a saúde da paciente e que a ausência de fornecimento 
do mesmo gera descumprimento de determinação judicial, sujeitando a administração pública às penalidades legais, e ainda, 
  
Considerando que o suplemento alimentar indicado não é fornecido pela rede pública de saúde e não há substituto padronizado 
pelo Sistema Único de Saúde, urge o cumprimento do pleito, o que ora fazemos.     
Isto posto, atendendo inquestionável caso de emergência, têm-se por justificada a aquisição do suplemento alimentar 
PEDIASURE, por dispensa de licitação acobertada no art. 24, inciso IV, da Lei  nº 8.666/93, e cumprindo o disposto no art. 26 
daquele dispositivo legal, esta justificativa é submetida à aprovação superior.

Uberlândia, 09 de outubro de 2015.

Dario Rodrigues dos Passos
Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS

Ratifico nos termos do
art. 26 da Lei nº 8666/93
09/10/15

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

RTA/rta/NJ-SMS- 407  

J U S T I F I C A T I V A

 O Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS, no desenvolvimento de suas atribuições, justifica o procedimento de dispensa 
de licitação para aquisição do medicamento VENLIFT 150 MG.
 
A dispensa fundamenta-se no art. 24, inciso IV, da Lei Licitatória nº 8.666/93:

“ Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas ...”

No caso em tela, a dispensa de licitação configura-se em razão da determinação judicial em trâmite perante a 4ª Turma Recursal 
do Juizado Especial Federal, que determinou o fornecimento do referido medicamento à paciente JULIANA CRISTINA DE 
CARVALHO SILVA (processo nº 35078-39.2014.4.01.3803).
  
A emergência do caso em tela fundamenta-se na necessidade de cumprimento da decisão judicial, bem como no atendimento 
da prestação de saúde demandada, considerando que a Secretaria Municipal de Saúde vem estruturando seus processos de 
compras em consonância com os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas para dispensação de medicamentos/suplementos 
alimentares estabelecidos pela Assistência Farmacêutica.
  
Ademais, a emergência se dá na medida em que o descumprimento do mandamento jurisdicional acarretaria grandes prejuízos 
financeiros, na forma de multa, aos cofres públicos, sendo imprescindível ao interesse da coletividade o atendimento da demanda. 
Sem embargo, importante salientar que o descumprimento de ordem judicial também faz incidir as iras do art. 330 do Decreto-
Lei Federal nº 2848/1940, podendo, inclusive, acarretar em responsabilização do agente público.

Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Saúde entende que esta é a medida de gestão no momento, mais adequada a fim de 
evitar ônus grave à demandante do medicamento e à própria Prefeitura Municipal, principalmente no que se refere ao aumento 
das decisões judiciais desfavoráveis a mesma, com imposições de multas pelo descumprimento das respectivas decisões.

Considerando que o medicamento em questão é imprescindível para a saúde da paciente e que a ausência de fornecimento do 
mesmo gera descumprimento de determinação judicial, sujeitando a administração pública às penalidades legais, e ainda, 
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Considerando que o medicamento indicado não é fornecido pela rede pública de saúde e não há substituto padronizado pelo 
Sistema Único de Saúde, urge o cumprimento do pleito, o que ora fazemos.     

Isto posto, atendendo inquestionável caso de emergência, têm-se por justificada a aquisição do medicamento VENLIFT 150 
MG, por dispensa de licitação acobertada no art. 24, inciso IV, da Lei  nº 8.666/93, e cumprindo o disposto no art. 26 daquele 
dispositivo legal, esta justificativa é submetida à aprovação superior.
 
Uberlândia, 09 de outubro de 2015.

Dario Rodrigues dos Passos
Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS

Ratifico nos termos do
art. 26 da Lei nº 8666/93
09/10/15

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

RTA/rta/NJ-SMS - 403  

J U S T I F I C A T I V A

 O Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS, no desenvolvimento de suas atribuições, justifica o procedimento de dispensa 
de licitação para aquisição do suplemento alimentar PEDIASURE. 
A dispensa fundamenta-se no art. 24, inciso IV, da Lei Licitatória nº 8.666/93:

“ Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas ...”

No caso em tela, a dispensa de licitação configura-se em razão da determinação judicial em trâmite perante a 1ª Vara de 
Fazenda Pública, que determinou o fornecimento do referido suplemento alimentar ao paciente GUILHERME EVANGELISTA 
COUTINHO (processo nº 79550-50.2014.8.13.0702).
  
A emergência do caso em tela fundamenta-se na necessidade de cumprimento da decisão judicial, bem como no atendimento 
da prestação de saúde demandada, considerando que a Secretaria Municipal de Saúde vem estruturando seus processos de 
compras em consonância com os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas para dispensação de medicamentos/suplementos 
alimentares estabelecidos pela Assistência Farmacêutica.
  
Ademais, a emergência se dá na medida em que o descumprimento do mandamento jurisdicional acarretaria grandes prejuízos 
financeiros, na forma de multa, aos cofres públicos, sendo imprescindível ao interesse da coletividade o atendimento da demanda. 
Sem embargo, importante salientar que o descumprimento de ordem judicial também faz incidir as iras do art. 330 do Decreto-
Lei Federal nº 2848/1940, podendo, inclusive, acarretar em responsabilização do agente público.

Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Saúde entende que esta é a medida de gestão no momento, mais adequada a fim de evitar 
ônus grave ao demandante do suplemento alimentar e à própria Prefeitura Municipal, principalmente no que se refere ao aumento 
das decisões judiciais desfavoráveis a mesma, com imposições de multas pelo descumprimento das respectivas decisões.

Considerando que o suplemento alimentar em questão é imprescindível para a saúde do paciente e que a ausência de fornecimento 
do mesmo gera descumprimento de determinação judicial, sujeitando a administração pública às penalidades legais, e ainda, 
  
Considerando que o suplemento alimentar indicado não é fornecido pela rede pública de saúde e não há substituto padronizado 
pelo Sistema Único de Saúde, urge o cumprimento do pleito, o que ora fazemos.     

Isto posto, atendendo inquestionável caso de emergência, têm-se por justificada a aquisição do suplemento alimentar 
PEDIASURE, por dispensa de licitação acobertada no art. 24, inciso IV, da Lei  nº 8.666/93, e cumprindo o disposto no art. 26 
daquele dispositivo legal, esta justificativa é submetida à aprovação superior.

Uberlândia, 09 de outubro de 2015.

Dario Rodrigues dos Passos
Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS

Ratifico nos termos do
art. 26 da Lei nº 8666/93
09/10/15

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

RTA/rta/NJ-SMS- 400  



Diário Oficial do Município27 Nº 4748, terça-feira, 13 de outubro de 2015

J U S T I F I C A T I V A

O Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS, no desenvolvimento de suas atribuições, justifica o procedimento de dispensa 
de licitação para aquisição do suplemento alimentar PEDIASURE. 

A dispensa fundamenta-se no art. 24, inciso IV, da Lei Licitatória nº 8.666/93:

“ Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas ...”

No caso em tela, a dispensa de licitação configura-se em razão da determinação judicial em trâmite perante a 2ª Vara de Fazenda 
Pública, que determinou o fornecimento do referido suplemento alimentar ao paciente LEONARDO SERPA SANTOS (processo 
nº 0702-14.010062-0).
  
A emergência do caso em tela fundamenta-se na necessidade de cumprimento da decisão judicial, bem como no atendimento 
da prestação de saúde demandada, considerando que a Secretaria Municipal de Saúde vem estruturando seus processos de 
compras em consonância com os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas para dispensação de medicamentos/suplementos 
alimentares estabelecidos pela Assistência Farmacêutica.
  
Ademais, a emergência se dá na medida em que o descumprimento do mandamento jurisdicional acarretaria grandes prejuízos 
financeiros, na forma de multa, aos cofres públicos, sendo imprescindível ao interesse da coletividade o atendimento da demanda. 
Sem embargo, importante salientar que o descumprimento de ordem judicial também faz incidir as iras do art. 330 do Decreto-
Lei Federal nº 2848/1940, podendo, inclusive, acarretar em responsabilização do agente público.

Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Saúde entende que esta é a medida de gestão no momento, mais adequada a fim de evitar 
ônus grave ao demandante do suplemento alimentar e à própria Prefeitura Municipal, principalmente no que se refere ao aumento 
das decisões judiciais desfavoráveis a mesma, com imposições de multas pelo descumprimento das respectivas decisões.

Considerando que o suplemento alimentar em questão é imprescindível para a saúde do paciente e que a ausência de fornecimento 
do mesmo gera descumprimento de determinação judicial, sujeitando a administração pública às penalidades legais, e ainda, 
  
Considerando que o suplemento alimentar indicado não é fornecido pela rede pública de saúde e não há substituto padronizado 
pelo Sistema Único de Saúde, urge o cumprimento do pleito, o que ora fazemos.    
 
Isto posto, atendendo inquestionável caso de emergência, têm-se por justificada a aquisição do suplemento alimentar 
PEDIASURE, por dispensa de licitação acobertada no art. 24, inciso IV, da Lei  nº 8.666/93, e cumprindo o disposto no art. 26 
daquele dispositivo legal, esta justificativa é submetida à aprovação superior.

Uberlândia, 09 de outubro de 2015.

Dario Rodrigues dos Passos
Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS

Ratifico nos termos do
art. 26 da Lei nº 8666/93
09/10/15

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

RTA/rta/NJ-SMS – 401 

J U S T I F I C A T I V A

 O Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS, no desenvolvimento de suas atribuições, justifica o procedimento de dispensa 
de licitação para aquisição do medicamento LUCENTIS 10MG.
 
A dispensa fundamenta-se no art. 24, inciso IV, da Lei Licitatória nº 8.666/93:

“ Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas ...”

No caso em tela, a dispensa de licitação configura-se em razão da determinação judicial em trâmite perante a 3ª Vara Federal, 
que determinou o fornecimento do referido medicamento ao paciente PAULINO FERREIRA BARBOSA (processo nº 20079-
81.2014.4.01.3803).
  
A emergência do caso em tela fundamenta-se na necessidade de cumprimento da decisão judicial, bem como no atendimento 
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da prestação de saúde demandada, considerando que a Secretaria Municipal de Saúde vem estruturando seus processos de 
compras em consonância com os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas para dispensação de medicamentos/suplementos 
alimentares estabelecidos pela Assistência Farmacêutica.
  
Ademais, a emergência se dá na medida em que o descumprimento do mandamento jurisdicional acarretaria grandes prejuízos 
financeiros, na forma de multa, aos cofres públicos, sendo imprescindível ao interesse da coletividade o atendimento da demanda. 
Sem embargo, importante salientar que o descumprimento de ordem judicial também faz incidir as iras do art. 330 do Decreto-
Lei Federal nº 2848/1940, podendo, inclusive, acarretar em responsabilização do agente público.

Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Saúde entende que esta é a medida de gestão no momento, mais adequada a fim de evitar 
ônus grave ao demandante do medicamento e à própria Prefeitura Municipal, principalmente no que se refere ao aumento das 
decisões judiciais desfavoráveis a mesma, com imposições de multas pelo descumprimento das respectivas decisões.

Considerando que o medicamento em questão é imprescindível para a saúde do paciente e que a ausência de fornecimento dos 
mesmos gera descumprimento de determinação judicial, sujeitando a administração pública às penalidades legais, e ainda, 
  
Considerando que o medicamento indicado não é fornecido pela rede pública de saúde e não há substituto padronizado pelo 
Sistema Único de Saúde, urge o cumprimento do pleito, o que ora fazemos.     
Isto posto, atendendo inquestionável caso de emergência, têm-se por justificada a aquisição do medicamento LUCENTIS 10MG, 
por dispensa de licitação acobertada no art. 24, inciso IV, da Lei  nº 8.666/93, e cumprindo o disposto no art. 26 daquele 
dispositivo legal, esta justificativa é submetida à aprovação superior.
 
Uberlândia, 09 de outubro de 2015.

Dario Rodrigues dos Passos
Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS

Ratifico nos termos do
art. 26 da Lei nº 8666/93
09/10/15

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

RTA/rta/NJ-SMS - 413  

J U S T I F I C A T I V A

 O Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS, no desenvolvimento de suas atribuições, justifica o procedimento de dispensa 
de licitação para aquisição do suplemento alimentar NUTREN JUNIOR. 

A dispensa fundamenta-se no art. 24, inciso IV, da Lei Licitatória nº 8.666/93:

“ Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas ...”

No caso em tela, a dispensa de licitação configura-se em razão da determinação judicial em trâmite perante a 3ª Vara Federal, 
que determinou o fornecimento do referido medicamento à paciente ESTER PEREIRA DE CASTRO ( processo nº 7351-
71.2015.4.01.3803).
  
A emergência do caso em tela fundamenta-se na necessidade de cumprimento da decisão judicial, bem como no atendimento 
da prestação de saúde demandada, considerando que a Secretaria Municipal de Saúde vem estruturando seus processos de 
compras em consonância com os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas para dispensação de medicamentos/suplementos 
alimentares estabelecidos pela Assistência Farmacêutica.
  
Ademais, a emergência se dá na medida em que o descumprimento do mandamento jurisdicional acarretaria grandes prejuízos 
financeiros, na forma de multa, aos cofres públicos, sendo imprescindível ao interesse da coletividade o atendimento da demanda. 
Sem embargo, importante salientar que o descumprimento de ordem judicial também faz incidir as iras do art. 330 do Decreto-
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Lei Federal nº 2848/1940, podendo, inclusive, acarretar em responsabilização do agente público.

Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Saúde entende que esta é a medida de gestão no momento, mais adequada a fim de evitar 
ônus grave a demandante do suplemento alimentar e à própria Prefeitura Municipal, principalmente no que se refere ao aumento 
das decisões judiciais desfavoráveis a mesma, com imposições de multas pelo descumprimento das respectivas decisões.

Considerando que o suplemento alimentar em questão é imprescindível para a saúde da paciente e que a ausência de fornecimento 
do mesmo gera descumprimento de determinação judicial, sujeitando a administração pública às penalidades legais, e ainda, 
  
Considerando que o suplemento alimentar indicado não é fornecido pela rede pública de saúde e não há substituto padronizado 
pelo Sistema Único de Saúde, urge o cumprimento do pleito, o que ora fazemos.    
 
Isto posto, atendendo inquestionável caso de emergência, têm-se por justificada a aquisição do suplemento alimentar NUTREN 
JUNIOR, por dispensa de licitação acobertada no art. 24, inciso IV, da Lei  nº 8.666/93, e cumprindo o disposto no art. 26 daquele 
dispositivo legal, esta justificativa é submetida à aprovação superior.

Uberlândia, 09 de outubro de 2015.

Dario Rodrigues dos Passos
Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS

Ratifico nos termos do
art. 26 da Lei nº 8666/93
09/10/15

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

RTA/rta/NJ-SMS- 398  

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Objeto: Contratação da empresa EPS Empreendimentos 

Enquadramento legal: Art. 25, caput, da Lei 8.666/93.

A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e o SEBRAE MG, em 
parceria com diversas entidades, tem interesse em realizar a 16ª Edição da Rodada de Negócios Internacional Brasil 
Central, no período de 13 à 15/10/2015.

Realizada há 16 anos, a Rodada de Negócios Brasil Central vem se tornando um dos maiores eventos empresariais do 
país. O encontro facilita o contato de micro e pequenas empresas com grandes compradores nacionais e internacionais. É 
também uma oportunidade para identificar parcerias comerciais e tecnológicas, trocar experiências e aumentar as vendas 
e a carteira de fornecedores.

A última edição da Rodada de Uberlândia foi realizada em 2013 e gerou R$ 359 milhões em expectativas de negócios. 
O encontro resultou ainda 1.577 reuniões de negócios entre 106 compradores nacionais e internacionais e 507 micro e 
pequenas empresas de Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro.

Ainda, estão na parceria para realização do evento a Apex Brasil, a Associação Comercial e Industrial de Uberlândia 
– ACIUB, a FIEMG Regional Vale do Paranaíba, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o 
Sindicomércio Uberlãndia e o Uberlândia Convention & Visitors Bureau, além de diversas empresas privadas e associações.

Diversos motivos corroboram positivamente para a realização desse evento em Uberlândia: 

I) O Município de Uberlândia editou e publicou o Decreto Municipal nº. 15.948 de 25/08/2015, que instituiu a Comissão 
Municipal “Uberlândia no Cenário Internacional” que, dentre diversas atribuições, tem o papel de “propor e desenvolver 
ações que permitam a pequenas e médias empresas do Município de Uberlândia o acesso a mercados internacionais” e 
desenvolver ações de promoção do Município de Uberlândia, de suas empresas e instituições do cenário internacional”. 
E, nesse diapasão, a 16ª Edição da Rodada de Negócios Internacional Brasil Central é um evento indutor do processo de 
promoção das empresas de Uberlândia e de seus produtos para os compradores internacionais participantes. 
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II) Uberlândia é a cidade do interior de Minas Gerais melhor estruturada para o desenvolvimento das micro e pequenas 
empresas, de acordo com o Índice de Competitividade Municipal, elaborado pelo Sebrae Minas em parceria com a 
Fundação Dom Cabral. Segundo a Relação Anual das Informações Sociais RAIS - MTE a cidade conta com 29.880 micro 
e pequenas empresas MPEs, empregando mais de 73 mil pessoas. Além disso, existem 14.986 empreendedores individuais 
Eis segundo o Portal do Empreendedor. 

III) Uberlândia possui localização privilegiada e fácil acesso quer seja por meio viário ou por aéreo, com uma oferta de 
voos regulares para diversas cidade dos país e, ainda, uma vasta rede hoteleira capaz de atender com excelência os mais 
variados padrões de hospedagem, o que comprova a sua competência enquanto polo regional, capaz de abrigar eventos do 
porte da Rodada de Negócios Internacional Brasil Central. 

IV) As micro e pequenas empresas (MPE’s) constituem maioria das empresas do país e possuem grande representatividade 
nas contratações. Assim, promover esse segmento é um ótimo negócio para o desenvolvimento local. Mesmo já certificada 
como cidade com a Lei Geral 100% implementada, Uberlândia tem inovado nas políticas públicas para esse público e na 
criação de ações que favoreçam o setor, a exemplo da Rodada de Negócios Internacional Brasil Central.

V) O Município instituiu, por meio da Lei Complementar Municipal nº. 573 de 10/10/2014, o Programa Municipal de 
Desenvolvimento de Microempresa-ME, Empresa de Pequeno Porte-EPP e Microempreendedor Individual-MEI, o Pró 
Micro, que congrega diversas ações de promoção do setor, dentre elas a capacitação e o acesso a mercados nacionais e 
internacionais. 

A programação contará com palestrantes nacional e internacional reconhecidos nas áreas de comunicação empresarial, 
varejo e compras, franquias, construção de marcas, logística, além de feira, além de rodadas de negócios internacionais, 
rodadas nacionais multisetoriais, clínicas tecnológicas, feira de produtos e serviços, dentre outros.. Com isso, espera-se 
que iniciativa seja acessível a toda população de Uberlândia e região e que participem empresários e profissionais de todo 
o seguimento. 

Conforme Formulário de Avaliação de Eventos Turísticos anexo ao processo, estima-se que mais de 2.000 (duas mil) 
pessoas participem das palestras e mais de 3.500 (três mil e quinhentas) pessoas participem de toda a programação do 
evento, anexa ao processo. 

E, sob esse contexto, pretende-se contratar a EPS Empreendimentos para acolher o evento, considerando que: 

1 – Após pesquisa em outros estabelecimentos com salão de eventos em Uberlândia, verificou-se que o local indicado é 
o único que dispõe de condições de infraestrutura e logística satisfatória para a instalação de stands de forma a permitir 
a exposição de empresas, a circulação de todos os participantes e, comportar em forma de auditório 2.000 participantes; 

2 – O salão de eventos da EPS Empreendimentos é o único que possuí salas modulares, com paredes removíveis, e que 
permite a mudança de configuração de salas e auditório em até 01 (uma) hora, de forma a atender as demandas do evento 
que, em alguns momentos contará com palestras simultâneas para até 250 pessoas cada e, em outros, com palestras magnas 
para até 2.000 pessoas cada; 

3 – O salão de eventos da empresa é o único que possuí isolamento acústico nas salas, permitindo a realização simultânea 
de palestras, oficinas e feira, todas com sistema de som, sem que haja prejuízo na condução dos trabalhos, e sem que seja 
necessária a instalação de divisórias e estruturas provisórias; 

4 – As atividades do evento acontecem durante todo o dia e, o salão de eventos da EPS Empreendimentos é o único que 
possuí em seu complexo uma vasta oferta de restaurantes, o que proporcionará maior conforto aos participantes e eximirá 
a organização do evento da responsabilidade de oferecer refeições; 

5 – Segundo o Instituto Brasileiro de Eventos – IBEV, Centros de Convenções são espaços para médios e grandes eventos, 
além das feiras. São espaços que permitem a realização de inúmeros tipos de eventos e de diferentes tamanhos. Além disso, 
devem ser de fácil acesso à infraestrutura turística local (hospedagem, aeroporto, rodoviária, alimentação e entretenimento);

6 – Considerando o disposto na Portaria nº. 130 de 26 de julho de 2011 do Ministério do Turismo, o CNPJ da empresa 
responsável pelo espaço para evento deverá estar obrigatoriamente inscrito no Cadastro dos Prestadores de Serviços 
Turísticos – Cadastur, o que deverá ser comprovado mediante apresentação de certificado válido. E, a EPS Empreendimentos 
é a única empresa de locação de espaço para eventos em Uberlândia que possuí o referido cadastro, conforme comprovante 
anexo ao processo. 

Resta informar que em Uberlândia não foi encontrado mais de um espaço para eventos do tipo “Centro de Convenções” 
disponível. Assim, buscaram-se orçamentos em outras cidades equivalentes ao do nosso Município que servissem de 
balizamento na estima do preço ofertado. 

E, ainda nesse contexto, o Uberlândia Convention & Vistors Bureau – UC&VB, apoiador do evento, emitiu declaração 
informando que somente a EPS Empreendimentos possuí total condições de abrigar o evento.

A Lei Complementar Municipal nº. 514 de 13 de julho de 2010, que instituiu a Política Municipal e o Plano Municipal 
de Turismo, reza em seu artigo 3º que cabe a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo “planejar, 
fomentar e coordenar as atividades turísticas, bem como, promover e divulgar institucionalmente o turismo”.

O Decreto Municipal nº. 12.245 de 14 de maio de 2010 reza que são competências da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo: “promover ações para tornar o Município de Uberlândia um centro nacional de excelência em 
turismo de negócios” (Art. 2º-II), “incentivar e promover o turismo e a divulgação do potencial turístico” (Art. 2º-VII), 
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“desenvolver programas com o objetivo de incrementar as ações de fortalecimento e divulgação do turismo no Município, 
Estado e País; realizar parcerias com órgãos e entidades federais, estaduais e municipais para o fomento e desenvolvimento 
do turismo e promover a realização de contratos, convênios, acordos ou ajustes com órgãos e entidades afins, visando ao 
desenvolvimento do turismo” (Art. 28). 

O Decreto Municipal nº. 12.670 de 11 de fevereiro de 2011 determina que são atividades relevantes do Plano Municipal de 
Turismo: “apoiar à promoção dos eventos turísticos culturais com vistas a animação da cidade e aumento da oferta de lazer, 
bem como os eventos do Calendário Oficial e fomentar a captação de eventos para o incremento da atividade turística” 
(Art. 12 – I e II). 
Para o Ministério do Turismo, o “Turismo de Negócios & Eventos compreende o conjunto de atividades turísticas 
decorrentes dos encontros de interesse profissional, associativo, institucional, de caráter comercial, promocional, técnico, 
científico e social.” (Marcos Conceituais – MTur)

Hoje o mercado de eventos representa uma das economias que mais crescem no país, misturando trabalho, negócios e lazer, 
atraindo anualmente cerca de 15 milhões de brasileiros que percorrem feiras e exposições paralelas, discutindo assuntos 
técnicos em auditórios ou fechando contratos em feiras. Segundo cálculos do São Paulo Convention & Visitour Bureau, o 
público de congressos, convenções e feiras cresce ao ritmo de 07% ao ano no país, movimentando em feiras de médio e 
grande porte, algo como 30 bilhões de dólares.

Segundo dados do Uberlândia Convention Bureau – UC&VB, a realização de eventos técnicos científicos na cidade de 
Uberlândia cresceu 1.900% entre os anos de 2005 e 2013. Uberlândia está entre as 17 cidades mineiras consideradas 
destinos turísticos no Estado. Em 2013 a cidade passou a integrar o novo Mapa Turístico Brasileiro, conforme Portaria 303 
de 12/12/2013 do Ministério do Turismo, fazendo parte de roteiros que devem figurar nos próximos guias de viagem e, 
assim, espera-se a ascensão na atração de turistas para os próximos anos. 

O Turismo é hoje o setor econômico que mais cresce em Uberlândia, em média 10% ao ano, ao passo que os demais setores 
crescem na média de 5,42%, segundo dados do Ministério do Trabalho. Ainda, é o mercado de trabalho que mais cresce na 
cidade, 8% ao ano, enquanto os demais mercados vem crescendo em média 5,60%. 

A cadeia produtiva do turismo em Uberlândia congrega mais de 2.100 empresas e emprega mais de 11 mil pessoas, um 
mercado pujante, em pleno desenvolvimento e que depende da atenção e desempenho do setor público, para o seu devido 
fomento, ordenamento, capacitação e prospecção. 

Ainda segundo informações do UC&VB, Uberlândia recebeu nos últimos dois anos mais de 750 eventos, sendo que 28 
foram de cunho internacional, o que comprova a capacidade do Município em receber grandes eventos. Estima-se que só 
em 2013 os eventos geraram mais de R$ 17 milhões em pernoites nos hotéis da cidade, o que indica a eficácia dos eventos 
no processo de movimentação e incremento da economia local. 

Portanto, considerando o conceito do Ministério do Turismo e, ainda, após análise do mercado turístico deste Município, 
entende-se que Uberlândia é um destino turístico de Negócios e Eventos e, ainda, que este setor tem notória importância para 
o desenvolvimento econômico da cidade. Outrossim, entende-se que é papel da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo o fomento desse setor, também por meio da realização e apoio a eventos de potencial turístico, a 
exemplo do Interleite Brasil 2015, em 90% (noventa por cento) dos participantes são de fora de Uberlândia. 

Assim sendo, atendendo de pleno o disposto no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/1993, por não haver em Uberlândia outro 
espaço que abrigue o evento, justifica-se a contratação da empresa EPS Empreendimentos para fornecimento de locação 
de espaço para realização da 16ª Edição da Rodada de Negócios Internacional Brasil Central. 

Para, então cumprir o disposto no art. 26 da mesma lei, apresentamos a presente Justificativa para ratificação do 
Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

Uberlândia,13 de outubro de 2015.

RONALDO ALVES PEREIRA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Ratifico a justificativa supra
nos termos do art. 26, caput,
da Lei nº 8.666/93 em,
13/10/2015

GILMAR MACHADO
Prefeito de Uberlândia
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DIVERSOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Para fins do artigo 2º da Lei nº 9452 de 20/03/97 ficam notificados todos os interessados que foram liberados os seguintes valores 
pertencentes ao Município de Uberlândia.

ORIGEM VALOR DATA LIBERAÇÃO

PMU – FPM R$ 1.625.858,44 09/10/2015

PMU – FUNDEB R$ 1.643.230,00 09/10/2015

PMU – ITR R$ 1.507.763,89 09/10/2015

PMU – BLINV R$ 100.000,00 09/10/2015

PMU - UBERLANDIA R$ 401.745,00 09/10/2015

PMU – ITR R$ 13.032,31 08/10/2015

PMU - FNSBLMAC R$ 29.700,00 08/10/2015

HENCKMAR BORGES NETO
Tesoureiro Geral 

JOSE ANTONIO DE AVILA OLIVEIRA
Assessor Municipal de Finanças

LSSSJ/lsssj

Edital de Autos de Infração Nº 33 /2015

O Município de Uberlândia, por intermédio do Núcleo de Fiscalização de Limpeza Urbana e da Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos, com fulcro no § 1° do Art. 249 da Lei Municipal n° 10.741 de 6 de abril de 2011 com suas alterações, que institui o 
Código Municipal de Posturas de Uberlândia, por este Edital arquivado em sua sede, localizada na Av. Rondon Pacheco n° 5.777, 
no Bairro Brasil - e publicado no Diário Oficial do Município de Uberlândia – INTIMA - aos proprietários dos imóveis abaixo 
descritos, para manifestação perante a lavratura dos Autos de Infração abaixo, com sujeição à imposição das respectivas multas, 
face à violação do referido Código Municipal de Posturas, por descumprimento às exigências e/ou notificações, sendo-lhes 
facultado o prazo de 07 (sete) dias contados a partir da publicação deste Edital, para apresentação de recurso/defesa, sob pena de 
lançamento das penalidades e dos referidos valores. Os proprietários abaixo relacionados não foram localizados pelo mensageiro 
da Prefeitura Municipal de Uberlândia e/ou pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos :

Proprietário Cód.
pessoa Descrição Imóvel Descrição Serviço Auto de Inf.

Valor 
Multa 
(R$)

Abadia Helena Ramos 188614 03-0501-03-18 L 29 Limpeza, construção de passeio, 
fechamento 998.893 769,32

Afonso Radamés 
Carvalho de Sá 2192 01-0101-08-02 L 18 Limpeza de lote 968.904 410,22

Ana Paula de Oliveira 
Teófilo 427303 04-0102-03-04 L 51 Limpeza, construção de passeio, 

fechamento 970.481 769,32

Ana Paula de Oliveira 
Teófilo 427303 04-0102-03-04 L 50 Limpeza, construção de passeio, 

fechamento 970.480 769,32

Anderson Alcântara 263157 03-0102-05-12 L 10 Limpeza de lote 1.003.641 410,21

Antônio Marculino Gusi 9861 01-0102-14-15 L 10 Limpeza de lote , construção de 
passeio 968.826 618,60

Brayner Costa de 
Rezende 363545 04-0203-04-03 L 18 Desobstrução de passeio 1.010.512 269,98

Celso Vieira Borges 146682 02-0402-11-02 L 04 Construção de passeio 975.771 509,82
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Curtipeles Ltda 99154 01-0201-06-07 L 10 Limpeza de lote , construção de 
passeio 968.607 618,60

Diandro Bailoni 
Fernandes 21280 04-0101-01-13 L 10 Limpeza de lote 1.004.576 410,22

Diandro Bailoni 
Fernandes 21280 04-0101-01-13 L 11 Limpeza de lote 1.004.577 410,22

Edson da Silva 24456 02-0403-10-07 L 26 Limpeza de lote , construção de 
passeio 1.002.392 618,60

Elzo Rorigues Nogueira 211406 03-0501-03-18 L 14 Limpeza, construção de passeio, 
fechamento 998.878 769,32

Encol SA Engenharia 
Comércio e Ind. 197920 01-0101-15-03 L 14 Limpeza de lote 974.585 294,89

Encol SA Engenharia 
Comércio e Ind. 197920 01-0101-04-14 L 07 Limpeza de lote 974.585 410,22

Esmeralda Gonçalves da 
Silva 35756 03-0202-06-07 L 13 Limpeza de lote 1.003.936 410,22

Felipe Mendonça Pereira 
Fernandes 59807 02-0202-06-05 L 20 Limpeza de lote , fechamento do 

lote 1.007.832 600,25

Flomira Lourenço Diniz 31011 01-0101-06-03 L 25 Limpeza, construção de passeio, 
fechamento 1.001.991 769,32

Geber Costa de Oliveira 591435 04-0301-07-06 L 33 Limpeza de lote, construção de 
passeio 989.208 618,60

Gelania Aparecida 
Fernandes 300095 02-0402-11-02 L 05 Construção de passeio 975.772 509,82

Ildo Miguel dos Santos 38386 01-0102-05-02 L 09 Limpeza de lote e remoção de 
entulho 969.995 410,22

Iracema Fernandes 
Anchieta 39193 02-0402-06-10 L 08 Construção de passeio 958.923 509,82

Manoel Alves de Souza 63382 02-0202-07-04 L 19 Desobstrução de passeio 1.005.511 294,89

Manoel Ferreira da Silva 291649 02-0402-16-01 L 14 Fechamento do lote , construção 
de passeio 991.645 659,23

Marcos Pereira da Silva 268134 03-0202-16-06 L 02 Desobstrução de passeio 507.338 269,98
Marinete Teresinha 

Ballen 199332 04-0101-14-03 L 09 Limpeza de lote 1.004.337 410,22

Maycon Algodoeiro do 
Campo 376658 02-0401-16-11 L 26 Fechamento do lote 999.450 389,25

Reginaldo fernandes 
monteiro 82967 02-0403-14-08 L 18 Construção de passeio 993.380 509,82

Resende Landim 
Empreendimentos 332672 01-0110-16-08 L 05 Reforma do passeio e limpeza 

interna no lote 966.586 319,79

Santa Fé Construções e 
Incorporações 375826 01-0201-06-07 L 07 Limpeza de lote , construção de 

passeio 968.604 618,60

Santa Fé Construções e 
Incorporações 375826 01-0201-06-07 L 08 Limpeza de lote , construção de 

passeio 968.605 618,60

Wellington Vieira Lima 255826 01-0102-03-12 L 02 Limpeza de lote , Fechamento do 
lote 970.017 618,60

Uberlândia, 05 de outubro de 2015 

MARIA APARECIDA MARÇAL RIBEIRO 
Coordenadora do Núcleo de Fiscalização de Limpeza Urbana 

ARNOLDE AFONSO DE CASTRO 
Secretário Municipal de Serviços Urbanos
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EXTRATO DE ALVARÁ SANITÁRIO: 

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSITIVO DO ART. 317 DA LEI MUNICIPAL Nº 10.715/2011, A COORDENAÇÃO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TORNA PÚBLICOS OS SEGUINTES ALVARÁS SANITÁRIOS:

Razão Social: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A. CNPJ nº: 22.685.341/0002-61; Processo nº: 22965/2015; 
Endereço: Av. Engenheiro Diniz, 2069. Bairro: Martins. Uberlândia – MG; Atividades autorizadas: Fabricar; Distribuir; 
Armazenar; Expedir; Importar; Fracionar; Embalar e Transportar Cosméticos; Produtos de Higiene e Perfumes e Armazenagem 
de Chás. Cadastro Sanitário n° 24177/15/523.

Razão Social: BELLO DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA. CNPJ nº: 03.080.122/0001-23; Processo nº: 14738/2015; 
Endereço: Rua Nicarágua, 1229. Bairro: Tibery. Uberlândia – MG; Atividades autorizadas: Distribuir; armazenar e expedir 
cosméticos; produtos de higiene pessoal e perfumes. Cadastro Sanitário n° 24565/15/647

Razão Social: BRASIL FARMA ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA. CNPJ nº: 17.796.908/0001-56; Processo nº: 
8187/2015; Endereço: Rua Galiano Torrano, 520. Bairro: Minas Gerais. Uberlândia – MG; Atividades autorizadas: Drogaria 
com dispensação de medicamentos em suas embalagens originais e comércio de cosméticos, perfumes, produtos de higiene e 
dietéticos. Cadastro Sanitário n° 26127/15/517.

Razão Social: DROGARIA ROOSEVELT LTDA ME. CNPJ nº: 21.287.826/0001-53; Processo nº: 16879/2015; Endereço: Av. 
Cleanto Vieira Gonçalves, 1402 - Drogaria. Bairro: Jardim América II (Loteamento). Uberlândia – MG; Atividades autorizadas: 
Drogaria com dispensação de medicamentos em suas embalagens originais; medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria 
344/98); dispensação de medicamentos antimicrobianos (RDC 20/11); dispensação de retinóides (Lista C2 – Port. 344/98); 
comércio de cosméticos, perfumes, produtos de higiene e dietéticos; aplicação de injetáveis; perfuração do lóbulo auricular e 
artigos de conveniência (exceto bebidas alcoólicas, produtos derivados do tabaco e produtos alimentícios não industrializados). 
Cadastro Sanitário n° 27564/15/517.

Razão Social: KERO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME. CNPJ nº: 08.765.881/0001-43; Processo 
nº: 16740/2015; Endereço: Av. Jerusalém, 198 – loja 01. Bairro: Jardim Canaã. Uberlândia – MG; Atividades autorizadas: 
Drogaria com dispensação de medicamentos em suas embalagens originais; medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria 
344/98); dispensação de medicamentos antimicrobianos (RDC 20/11); comércio de cosméticos, perfumes, produtos de higiene 
e dietéticos; aplicação de injetáveis; perfuração lóbulo auricular e artigos de conveniência (exceto bebidas alcoólicas, produtos 
derivados do tabaco e produtos alimentícios não industrializados). Cadastro Sanitário n° 27004/15/517.

Razão Social: ATAK COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS ODONTOLÓGICOS  LTDA – ME. CNPJ nº: 
03.635.377/0001-05; Processo nº: 12644/2015; Endereço: Av. Vasconcelos Costa, 2172 – Loja 01. Bairro: Daniel Fonseca. 
Uberlândia – MG; Atividades autorizadas: Comércio varejista de produtos para saúde médico-hospitalares; produtos odontológicos 
e manutenção e reparação de equipamentos para serviços de saúde. Cadastro Sanitário n° 27063/15/623.

Razão Social: INPES – COMÉRCIO EM SAÚDE LTDA – ME. CNPJ nº: 10.176.299/0001-93; Processo nº: 12616/2015; 
Endereço: Rua Olegário Maciel, 818 –1º andar. Bairro: Centro. Uberlândia – MG; Atividades autorizadas: Comércio varejista de 
produtos para saúde médico-hospitalares e produtos odontológicos. Cadastro Sanitário n° 22190/15/623.

Razão Social: LIDER ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA. CNPJ nº: 23.879.331/0014-63.; Processo nº: 10878/2015; 
Endereço: Av. Belarmino Cotta Pacheco, 614.. Bairro: Santa Mônica. Uberlândia – MG; Atividades autorizadas: Drogaria 
com dispensação de medicamentos em suas embalagens originais; medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria 
344/98); dispensação de medicamentos antimicrobianos (RDC 20/11); comércio de cosméticos, perfumes, produtos de higiene 
e dietéticos; aplicação de injetáveis; perfuração do lóbulo auricular; aferição de pressão arterial; aferição glicemia capilar e 
artigos de conveniência (exceto bebidas alcoólicas, produtos derivados do tabaco e produtos alimentícios não industrializados).. 
Cadastro Sanitário n° 6505/15/517

Razão Social: MATEUS MEDICAMENTOS LTDA ME. CNPJ nº: 03.043.990/0001-33; Processo nº: 17895/2015; Endereço: 
Rua Doutor Manoel Thomaz Teixeira de Souza, 453 – loja A Frente. Bairro: Tocantins. Uberlândia – MG; Atividades autorizadas: 
Drogaria com dispensação de medicamentos em suas embalagens originais; medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria 
344/98); dispensação de medicamentos antimicrobianos (RDC 20/11); comércio de cosméticos, perfumes, produtos de higiene 
e dietéticos; aplicação de injetáveis; perfuração do lóbulo auricular; aferição de pressão arterial e artigos de conveniência 
(exceto bebidas alcoólicas, produtos derivados do tabaco e produtos alimentícios não industrializados).. Cadastro Sanitário n° 
11010/15/517

Razão Social: PERES E PONTES COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA. – ME.. CNPJ nº: 02.792.102/0002-01; Processo 
nº: 17423/2015; Endereço: Av. César Finotti, 1222. Bairro: Santa Mônica. Uberlândia – MG; Atividades autorizadas: Drogaria 
com dispensação de medicamentos em suas embalagens originais; medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria 344/98); 
dispensação de medicamentos antimicrobianos (RDC 20/11); comércio de cosméticos, perfumes, produtos de higiene e dietéticos; 
aplicação de injetáveis e artigos de conveniência (exceto bebidas alcoólicas, produtos derivados do tabaco e produtos alimentícios 
não industrializados).. Cadastro Sanitário n° 23542/15/517

Razão Social:  ÓTICA OLHO VIVO LTDA ME.. CNPJ nº: 66.402.777/0001-90; Processo nº: 7856/2015; Endereço: Rua Tenente 
Virmondes, 534.. Bairro: Centro. Uberlândia – MG; Atividades autorizadas: Comércio varejista de artigos de ótica. Cadastro 
Sanitário n° 14223/15/606

Razão Social: SUPPORTE ARMAZENAGEM, VENDAS E LOGISTICA INTEGRADA LTDA. CNPJ nº: 03.447.983/0001-
05; Processo nº: 14577/2015; Endereço: ROD. BR 365, S/N – KM 622. Bairro: AREA RURAL. Uberlândia – MG; Atividades 
autorizadas: Armazenadora de medicamentos; cosméticos e alimentos. Cadastro Sanitário n° 27352/15/547
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Razão Social:  CIRÚRGICA UBERLÂNDIA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME. CNPJ nº: 41.758.202/0001-84; Processo 
nº: 15408/2015; Endereço: Rua Carmo Gifoni, 222. Bairro: Martins. Uberlândia – MG; Atividades autorizadas: Comércio 
varejista de produtos  médico-hospitalares.. Cadastro Sanitário n° 25566/15/623

Razão Social: FRANK SANTOS MEDICAMENTOS LTDA - ME. CNPJ nº 22.354.789/0001-11; Processo nº: 1500100254 
(empresa fácil); Endereço: AVENIDA CESARIO CROSARA, Nº: 002283 - COMERCIO. Bairro: PRESIDENTE ROOSEVELT. 
Uberlândia – MG; Atividades autorizadas: Drogaria com dispensação de Medicamentos em suas embalagens originais, inclusive 
dispensação de Medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria 344/98); dispensação de Medicamentos Antimicrobianos 
(RDC 20/11); Comércio de Cosméticos / Perfumes / Produtos de Higiene e Dietéticos; Aplicação de Injetáveis; Perfuração do 
Lóbulo Auricular; Aferição de Pressão Arterial; Aferição de Temperatura Corporal e Artigos de Conveniência (exceto bebidas 
alcoólicas, produtos do tabaco e produtos alimentícios não industrializados). Cadastro Sanitário n° 0084/06-4.

Razão Social: COMERCIAL VAZ & SOARES LTDA - ME. CNPJ nº 21.573.070/0001-09; Processo nº: 1400767746 (empresa 
fácil); Endereço: AVENIDA BELARMINO COTTA PACHECO, Nº: 000135 - COM. 001. Bairro: SANTA MONICA. Uberlândia 
– MG; Atividades autorizadas: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Cadastro Sanitário 
n° 0063/27-3

Razão Social: COMERCIAL VAZ & SOARES LTDA - ME. CNPJ nº 21.573.070/0001-09; Processo nº: 1400767746 (empresa 
fácil); Endereço: AVENIDA BELARMINO COTTA PACHECO, Nº: 000135 – COM. 001. Bairro: SANTA MONICA  Uberlândia 
– MG; Atividades autorizadas: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Cadastro Sanitário 
n° 0063/27-3.

Razão Social: ALMEIDA & FREITAS OTICA LTDA. CNPJ nº 07.354.380/0001-01; Processo nº: 1307020375 (empresa fácil); 
Endereço: AVENIDA TAYLOR SILVA, Nº: 001133 LOJA: 05 Bairro: TOCANTINS. Uberlândia – MG; Atividades autorizadas: 
Comércio varejista de artigos de óptica. Cadastro Sanitário n° 0057/29-8.

Razão Social: CIRURGICA UBERLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. CNPJ nº 41.758.202/0003-46; 
Processo nº: 1400575136 (empresa fácil); Endereço: RUA ARTHUR BERNARDES, Nº: 000576 BOX: 34. Bairro: MARTINS. 
Uberlândia – MG; Atividades autorizadas: Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. Cadastro Sanitário n° 0057/54-6.

Razão Social: DLM TAVARES COMERCIO PERFUMARIA LTDA - ME. CNPJ nº 11.392.579/0002-82; Processo nº: 
1400543620 (empresa fácil); Endereço: RUA OLEGARIO MACIEL, Nº: 000950 Bairro: CENTRO Uberlândia – MG; Atividades 
autorizadas: Comércio varejista de cosméticos. Cadastro Sanitário n° 0058/65-7.

Razão Social: CTB OTICA LTDA - ME. CNPJ nº 10.679.460/0001-41; Processo nº: 1400614527 (empresa fácil); Endereço: 
RUA DA SECRETARIA, Nº: 000850-LOJA 01. Bairro: PLANALTO. Uberlândia – MG; Atividades autorizadas: Comércio 
varejista de artigos de ótica. Cadastro Sanitário n° 0061/66-2

Razão Social: JOFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA – ME  CNPJ nº 12.056.273/0001-37; 
Processo nº: 1400604038 (empresa fácil); Endereço: AVENIDA PAULO FIRMINO (JD PALMEIRAS), Nº: 000750 Comercio. 
Bairro: SAO LUCAS (LOTEAMENTO) Uberlândia – MG; Atividades autorizadas: Drogaria com dispensação de Medicamentos 
em suas embalagens originais, inclusive dispensação de Medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria 344/98); Comércio 
de Cosméticos / Perfumes / Produtos de Higiene e Dietéticos e Artigos de Conveniência (exceto bebidas alcoólicas, produtos do 
tabaco e produtos alimentícios não industrializados). Cadastro Sanitário n°  0057/04-1

Razão Social: DROGARIA CONSTANTINO E OLIVEIRA LTDA - ME. CNPJ nº 22.731.915/0001-00; Processo nº: 1500187223 
(empresa fácil); Endereço: AVENIDA JOAO PINHEIRO, Nº: 004790  LOJA: E06 E07;. Bairro: BRASIL. Uberlândia – MG; 
Atividades autorizadas: Dispensação de medicamentos em suas embalagens originais, inclusive medicamentos sujeitos a controle 
especial (Portaria 344/98); dispensação de medicamentos antimicrobianos (RDC 20/11); comércio de cosméticos, perfumes, 
produtos de higiene e dietéticos; aplicação de injetáveis e artigos de conveniência (exceto bebidas alcoólicas, produtos derivados 
do tabaco e produtos alimentícios não industrializados).. Cadastro Sanitário n° 0085/84-8.

Razão Social: DROGARIA AMELIA SILVA EIRELI - ME. CNPJ nº 23.037.199/0001-28; Processo nº: 1500249175 (empresa 
fácil); Endereço: RUA ANGELO CUNHA, Nº: 000177- LOJA: 04;. Bairro: PARQUE PRIMAVERA (LOTEAMENTO). 
Uberlândia – MG; Atividades autorizadas: DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS; 
SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL; ANTIMICROBIANOS; COMERCIO DE COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS 
DE HIGIENE E DIETÉTICOS, APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS, PERFURAÇÃO DE LÓBULO AURICULAR, AFERIÇÃO 
DE PRESSÃO ARTERIAL, TEMPERATURA CORPORAL, GLICEMIA CAPILAR E ARTIGOS DE CONVENIÊNCIA. (03). 
Cadastro Sanitário n° 0087/31-5

Fechamento do extrato em 05/10/2015.
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Edital de Notificação Nº 21 /2015

O Município de Uberlândia, por intermédio do Núcleo de Fiscalização de Limpeza Urbana, da Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos, com fulcro no § 1° do Art. 249 da Lei Municipal n° 10.741/11 (e suas demais alterações) que institui o Código 
Municipal de Posturas de Uberlândia - vem por meio deste Edital, afixado em sua sede localizada na Av. Rondon Pacheco n° 
5.777, Bairro Brasil; e publicado no Diário Oficial do Município, NOTIFICA os proprietários dos imóveis abaixo relacionados, 
a regularizarem a situação dos referidos lotes, no prazo de 10 (dez) dias a partir da data da publicação deste Edital, sob pena de 
lavratura de Auto de Infração por violação à legislação municipal.

Os proprietários abaixo relacionados não foram localizados pelo mensageiro da Prefeitura Municipal de Uberlândia e/ou pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos:

Proprietário Cód. Pessoa Not. Nº Imóvel / Descrição 

Alessandro Eduardo Dorneles Rende 176623 970.182 01-0203-16-13 L 28 
limpeza de lote 

Antônio César Fogaça Viggiani 598562 969.787 03-0104-07-06 L 26
limpeza , pavimentação, fechamento

Arlindo Alves de Araújo 11772 973.791 02-0103-01-03 L 09
limpeza de lote 

Aroldo Ribeiro de Ávila 169417 866.749 01-0201-13-01 L 30
limpeza de lote 

Auricélia Martins de Menezes 12823 974.166 03-0201-08-08 L 25
limpeza de lote e da calçada

Benedito Osmar da Cunha 190328 967.467 02-0201-12-10 L 06
limpeza de lote e da calçada

Bruno Rezende Engel 264956 970.338 03-0103-13-02 L 22
limpeza de lote , fechamento do lote 

Carlos Roberto da Silva 100934 970.858 02-0103-09-11 L 10
limpeza , pavimentação, fechamento 

Carlos roberto da silva 100934 970.857 02-0103-09-11 L 09
limpeza , pavimentação, fechamento 

Carlos Roberto da Silva 100934 970.856 02-0103-09-11 L 08
limpeza , pavimentação, fechamento 

Carlos Roberto Sabbag 15845 976.516 02-0202-05-19 L 01
limpeza de lote , construção de passeio 

Cepros Centro Educ. Prom. Assist. Social 192273 974.446 01-0301-10-08 L 06
limpeza de lote 

Cristina Silva Menezes 141180 973.977 02-0203-14-18 L 16
limpeza de lote 

Dalton Lima 19731 971.423 03-0102-12-08 L 02
limpeza de lote , construção de passeio 

Dalton Lima 19731 971.422 03-0102-12-08 L 01
limpeza de lote , construção de passeio 

Elenko Empreendimentos Ltda 287779 974.112 03-0101-05-12 L 12
limpeza de lote 

Elieti Vicente dos Santos 147741 968.408 01-0301-07-09 L 10
limpeza de lote 

Eurípedes Batista de Santana 28651 981.746 02-0102-07-03 L 13
limpeza de lote 

Gilberto Sérgio Fernandes 391097 971.484 03-0101-15-21 L 08
limpeza , pavimentação, fechamento 

Hélio José da Silva 123539 973.082 01-0202-10-20 L 33
limpeza de lote , Construção de passeio 

Jaqueline Ariana Correa Bouças 191562 982.065 03-0101-03-07 L 12
limpeza de lote e da calçada

Jerusa Florscuk Vavallo 109064 972.899 03-0301-14-03 L 17
limpeza de lote , construção de passeio 

João Batista Rafael 285242 896.032 02-0202-04-01 L 48
desobstrução de passeio 

José Alves Bezerra 118191 968.391 02-0202-02-12 L 23
Limpeza de lote 

José Monteiro da Cruz 54150 969.547 02-0101-14-15 L 02
reforma do passeio , fechamento do lote 

José Weberton de Oliveira 56231 971.478 03-0101-15-21 L 02
limpeza , pavimentação, fechamento 
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Proprietário Cód. Pessoa Not. Nº Imóvel / Descrição 

José Weberton de Oliveira 56231 971.477 03-0101-15-21 L 01
limpeza , pavimentação, fechamento 

Luiz Cláudio Pessoa 123221 721.755 02-0401-16-12 L 11
limpeza de lote , construção de passeio 

Luiz Cláudio Pessoa 123221 721.754 02-0401-16-12 L 10
limpeza de lote , construção de passeio 

Marcos Barbosa da Silva 73414 969.481 01-0201-14-07 L 06
construção de passeio 

Margot Paula Bertolini Pacheco 36029 970.873 02-0103-11-15 L 15
reforma do passeio , limpeza de lote 

Maria das Dores de Araújo 79559 968.290
02-0104-14-02 L 05

desobstrução de passeio , limpeza do lote , 
fechamento do lote 

Maria Humbelina de Jesus 68386 966.937 02-0102-03-19 L 10
limpeza, pavimentação, fechamento

Michelle de Freitas 320648 866.848 01-0201-09-17 L 50
limpeza de lote 

Nilo Gonçalves Campos 74928 973.869 03-0101-02-11 L 01
desobstrução de passeio 

Nivaldo de Souza 116643 973.085 01-0202-10-20 L 36
limpeza de lote , Construção de passeio 

Paulo da Silva Ribeiro 218628 973.973 02-0203-14-18 L 12
limpeza de lote , construção de passeio 

Paulo Rejane Kil 156412 969.545 03-0102-12-07 L 38
limpeza , pavimentação, fechamento 

Ricardo Luis Spolon 256382 948.142 02-0202-05-03 L 11
limpeza de lote 

Sérgio marcos ribeiro 382979 897.876 02-0101-03-03 L 01
limpeza de lote 

Sinttel 90452 974.445 01-0301-10-08 L 05
limpeza de lote 

Valtair Dias 88631 967.254 01-0103-09-06 L 19
limpeza de lote , construção de passeio 

Victor Hugo Reis dos Santos 324561 970.340 03-0103-13-02 L 24
construção de passeio , fechamento do lote 

Wagner Júnior dos Santos 358506 967.231 02-0102-01-05 L 34
limpeza de lote 

Wagner Júnior dos Santos 358506 967.230 02-0102-01-05 L 33
limpeza de lote 

Wellington Luiz de Oliveira 97563 973.529 02-0302-05-11 L 03
limpeza de lote 

Zenilda Margarida de Oliveira Souza 275803 968.232 01-0201-13-06 L 19
limpeza de lote , remoção de entulho 

Zilda Nogueira de Rezende 987701 966.523 02-0101-06-14 L 14
limpeza de lote e do passeio

Uberlândia, 06 de outubro de 2015

MARIA APARECIDA MARÇAL RIBEIRO
Coordenadora do Núcleo de Fiscalização de Limpeza Urbana

EDUARDO ARNOLDE AFONSO DE CASTRO
Secretário Municipal de Serviços Urbano
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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E 
FUNDACIONAL

DMAE

DIVERSOS

PORTARIA Nº 1490, DE 1º  DE OUTUBRO DE 2015.

DESIGNA HUMBERTO MARIANO DA CUNHA, PARA RESPONDER INTERINAMENTE PELO CARGO EM COMISSÃO 
DE COORDENADOR NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CENTRO DE CUSTOS - DM-7.

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no art. 
55, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 040, de 05/10/92 e inciso XXX do artigo 6º, do Decreto nº 11.885, de 21 de outubro 
de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º  DESIGNAR o servidor HUMBERTO MARIANO DA CUNHA, matrícula nº 474-0, ocupante do cargo de Provimento 
Efetivo de Técnico em Serviço Público do Saneamento, Especialidade: Oficial Administrativo, Padrão 18, Nível de Qualificação: 
Ensino Médio Completo e Função de Confiança de Orçamento FC-01, para responder interinamente pelo Cargo em Comissão 
de Coordenador do Núcleo de Orçamento e Centro de Custos - DM-7, do Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE, 
no período de 13/10/2015 a 01/11/2015, durante o impedimento da titular Simone Maria da Silva, matrícula 1699-3, que estará 
em gozo de férias.

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia (MG), em 1º de outubro de 2015.

ORLANDO DE RESENDE
Diretor Geral

ACF/2504-6/civ/1563-6

PORTARIA Nº 1491, DE 1º DE OUTUBRO DE 2015.

DESIGNA RAITLER PEREIRA MATOS, PARA RESPONDER INTERINAMENTE PELO CARGO EM COMISSÃO DE 
COORDENADOR NÚCLEO DE PASSEIOS E MEIO FIO - DM-7.

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no art. 
55, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 040, de 05/10/92 e inciso XXX do artigo 6º, do Decreto nº 11.885, de 21 de outubro 
de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º  DESIGNAR o servidor RAITLER PEREIRA MATOS, matrícula nº 2199-7, ocupante do cargo de Provimento Efetivo 
de Auxiliar Operacional em Serviço Público do Saneamento, Especialidade: Auxiliar Técnico Operacional, Padrão 5, Nível 
de Qualificação: Ensino Fundamental Incompleto, para responder interinamente pelo Cargo em Comissão de Coordenador do 
Núcleo de Orçamento de Passeios e Meio Fio - DM-7, do Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE, no período de 
13/10/2015 a 01/11/2015, durante o impedimento da titular Maria Aparecida Ribeiro, matrícula 1712-4, que estará em gozo de 
férias.

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia (MG), em 1º de outubro de 2015.

ORLANDO DE RESENDE
Diretor Geral

ACF/2504-6/civ/1563-6

PORTARIA Nº 1492, DE 2 DE OUTUBRO DE 2015.
 
INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DESIGNA COMISSÃO PROCESSANTE QUE ESPECIFICA.

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no 
artigo 6º, incisos XXVI e XXX do Decreto de nº 11.885, de 21 de outubro de 2009 e art. 199 e seguintes da Lei Complementar 
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Municipal nº 040/92 e alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar destinado a apurar a conduta e eventual prática de infrações disciplinares, 
estatuídas nos artigos 163, 164 e 180, do E.S.P.M.U, pelo servidor J. A. R., mat. nº 1702-7 no qual deverá ser  apurada eventual 
responsabilidade, eis que há indícios de prática de infração disciplinar, conforme fatos narrados no Memorando nº 7282/DA-
NCF, de 23 de setembro de 2015, subscrito pelo Coordenador do Núcleo de Controle da Frota, Supervisor de Controle de Bens 
Patrimoniais, Gerente Administrativo e Diretor Administrativo e nos documentos que o acompanham.

Art. 2º - Designar os servidores HUGO CESAR AMARAL – mat. nº 2103-2, ANDRÉ LUIZ MENDONÇA - mat. nº 1994-1 
e FABIANA APARECIDA MOTA - mat. nº 1528-0, integrantes da estrutura da Administração Pública Municipal, para comporem 
a Comissão Processante destinada a conduzir o referido Processo Administrativo Disciplinar, ficando a Presidência a Cargo do 
primeiro e a Secretaria da última. 

Art. 3º - Designar a servidora CLÊNIA IRIS VARGAS, mat. nº 1563-6, como membro suplente, em substituição nos casos de 
impedimento ou afastamento de algum dos membros titulares, salvo o Presidente.
 
Art. 4º - Conceder o prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis mediante justificativa fundamentada por igual prazo, para conclusão 
do referido Processo Disciplinar.

Parágrafo Único – Os trabalhos deverão iniciar-se no prazo de 03 (três) dias contados da publicação desta Portaria no Diário 
Oficial do Município.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia-MG, 2 de outubro de 2015.

ORLANDO DE RESENDE
Diretor Geral

HCA/2103-2/civ/1563-6

INCIDENTE “RECURSAL”

PROCESSO LICITATÓRIO: nº 098/2015 – Convite.
JULGAMENTO PROFERIDO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO (Portaria nº1412/2015). 
INTERPOSTO POR: Roberto Shiguemi Murata ME
CONTRA: Habilitação. 

S Í N T E S E   J U L G A M E N T O    D E   P E T I Ç Ã O     P E L A   C  P  L

CONVITE Nº 098/2015.
“MENOR PREÇO GLOBAL”

A licitante Roberto Shiguemi Murata ME sentindo-se prejudicada diante da HABILITAÇÃO  da licitante Comercial Baracui 
& Santos Ltda EPP, declarada vencedora no certeme em questão, nos termos da ATA DA 2ª REUNIÃO do dia 24 de setembro 
de 2015, interpôs petição denominada “recurso administrativo”, a qual foi recebida e  processada como direito de petição, nos 
termos da alínea ‘a’ inciso XXXIV do art. 5º da Constituição da República. 
A despeito de já não mais ser possível qualquer discussão acerca da análise da documentação apresentada pelas licitantes, esta 
Comissão entendeu por bem conhecer do referido “recurso”, não por simples amor ao debate, mas por respeito ao contraditório 
e a ampla defesa, resguardando o interesse público e prestigiando os direitos e garantias individuais.

Ora, a Lei 8.666/93 dispõe de forma clara que ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas financeiras, não cabe 
desclassificar licitantes por motivo relacionado com a habilitação (art. 43, §5º). A simples leitura do disposto nos incs. III, IV 
e V do art. 43 da Lei Geral de Licitações,  referente à fase comercial do procedimento, da qual só participam as licitantes que 
lograram superar a etapa habilitatória, bem como do estabelecido no § 5º do mesmo dispositivo, nos permite concluir que 
ultrapassada a fase de habilitação e seus recursos (caso tenha havido), e abertas as propostas, não mais cabe a desclassificação 
por motivo de habilitação, salvo por fato superveniente.

Como regra, o legislador fixou um momento adequado para que as licitantes que desejarem possam apresentar suas objeções 
à habilitação dos que foram considerados qualificados pela Administração. Há, pois, uma fase ou momento destinado a esta 
discussão: é o que chamamos de fase recursal. Exaurida esta, com a expressa manifestação da licitante abrindo mão da intenção 
de interpor recurso, diz-se que a discussão em torno da habilitação está preclusa. A ideia central é que somente se inicia a fase de 
julgamento das propostas após o esgotamento de toda e qualquer discussão relacionada com a habilitação.

Nesse ínterim, a C P L, a unanimidade de seus membros, entende que não possui fundamento algum as razões apresentadas 
pela REQUERENTE, pois, além de não ser o momento oportuno para discutir questões relativas à fase de habilitação, ficou 
devidamente registrado que a licitante declarada vencedora no certame apresentou toda documentação exigida no Convite.
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Ademais, o Ato Convocatório (Item 7) é claro quanto aos documentos que deveriam ser entregues para fins de habilitação. 
Exigiu-se tão somente que fosse apresentada Licença Ambiental para Extração de Cascalho ou Areia, Certificados de Licença/
Autorização, devidamente emitidos pelos Órgãos Governamentais competentes (DNPM, CODEMA), com as respectivas 
publicações exigidas por Lei, não havendo qualquer exigência que determinasse ser a empresa fornecedora do objeto da licitação 
a detentora da licença exigida no Ato Convocatório. 

Desse modo, a C.P.L pautou seu julgamento em estrita obediência aos princípios da isonomia, igualdade, legalidade, vinculação 
ao ato convocatório, dentre outros, não podendo se afastar destes, sob pena de o ato quedar-se eivado de nulidades diversas.

Assim sendo, considerando que as razões apresentadas pela REQUERENTE não demonstraram qualquer irregularidade no ato 
questionado, outra solução não merece a pretensão ora analisada, senão ser conhecida, porém NEGANDO-LHE PROVIMENTO, 
mantendo a decisão proferida por esta Comissão, referente a DECISÃO DE HABILITAÇÃO  do dia 24 de setembro de 2015, por 
concluir que as razões apresentadas pela licitante Roberto Shiguemi Murata ME não são suficientes para proceder com a reforma 
da referida decisão, afastando, por conseguinte, as alegações apresentadas em sua “peça recursal” que foi recebida a título de 
Direito de Petição.

D A  D E C I S Ã O  D A   C  P  L

De modo ao exposto,  decide a Comissão Permanente de Licitação em conhecer do recurso,  NEGANDO-LHE PROVIMENTO    
por  não possuir  amparo legal  suficiente para reformar a decisão proferida  pela  C P L referente a ATA DA 2ª REUNIÃO 
do Processo Licitatório nº 098/2015 – Convite, que diante do oportuno exercício do juízo de retratação, submete a decisão 
à AUTORIDADE SUPERIOR, para emissão de julgamento que encerrará a questão no âmbito administrativo, mantendo ou 
reformando a decisão a quo.   

É como decidimos.

Cientifique e cumpram-se os atos decorrentes.

Uberlândia (MG), 5 de outubro de 2015. 
 
Anália dos Reis Simão Santos                                  Rejane Gonçalves F. de Oliveira                Liliane Cristina de Mesquita
Presidente Suplente CPL - DMAE                           Membro Titular CPL – DMAE                  Membro Titular CPL – DMAE

INCIDENTE “RECURSAL”

PROCESSO LICITATÓRIO: nº 098/2015 – Convite
JULGAMENTO PROFERIDO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO (Portaria nº 1412/2015). 
INTERPOSTO POR: Roberto Shiguemi Murata ME
CONTRA: Habilitação. 

JULGAMENTO DE  PETIÇÃO  PELA AUTORIDADE SUPERIOR

Ao Julgar licitação, por  Convite, instaurada com vistas à Contratação de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP 
ou equiparadas, para aquisição de 1.320 m3 (um mil, trezentos e vinte metros cúbicos) de cascalho com granulometria entre ¾ 
” e a peneira nº 04 (19 e 4,76 mm), a C.P.L considerou INABILITADAS as licitantes Comercial Baracui & Santos Ltda EPP e 
Roberto Shiguemi Murata ME, por terem deixado de apresentar documentos relativos à habilitação.

Foi concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para que as licitantes pudessem apresentar nova documentação livre das razões que 
deram causa a sua inabilitação. Transcorrido o interregno legal as licitantes apresentaram nova documentação, conforme exigido 
no Ato Convocatório.

Verificada a regularidade da documentação, a C.P.L considerou HABILITADAS as licitantes e procedeu com a abertura dos 
envelopes nº 02 – Propostas de Preços, oportunidade na qual declarou VENCEDORA no certame a empresa Comercial Baracui 
& Santos Ltda EPP. As licitantes manifestaram inexistência de intenção de interpor recurso, conforme registrado em Ata. 

A despeito disso, por sentir-se prejudicada diante da decisão preferida pela Comissão, foi impetrado Recurso Administrativo pela 
licitante Roberto Shiguemi Murata ME, visando revisão de matéria já decidida na fase de habilitação.

A C P L recebeu o recurso sem o efeito suspensivo, informando que houve preclusão temporal, pois além da RECORRENTE 
ter abrido mão da intenção de interpor recurso, a peça recursal foi apresentada intempestivamente, em momento totalmente 
inoportuno, quando já não mais poderia ser dicutida matéria relacionada à habilitação das licitantes, salvo em razão de fatos 
supervenientes  ou só conhecidos após o julgamento (art. 43, §5º da Lei 8.666/93). 

Analisando assim todo o processo, entendeu por bem a C P L em NÃO CONHECER DO RECURSO, mantendo a decisão 
proferida na ATA DA 2ª REUNIÃO do dia 24 de setembro de 2015, por concluir que a pretensão da recorrente não foi apresentada 
dentro do prazo legal, afastando, por conseguinte, a análise do mérito.

Buscando reformar a decisão já definitiva no âmbito administrativo, a licitante Roberto Shiguemi Murata ME utilizou-se de outro 
expediente, ora denominado “Recurso Administrativo”, no intuito de ter sua pretensão acolhida.
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Mesmo tendo sido decidida de maneira definitiva as questões relacionadas à habilitação, tendo inclusive sido aberto os envelopes 
contendo as propostas financeiras e declarada a licitante vencedora no certame, a C.P.L entendeu por bem analisar o mérito da 
pretensão recorrente, a título de Direito de Petição (art. 5º, XXXIV, ‘a’, CF/88), a fim de afastar completamente tal irresignação.

É de conhecimento de todos que a preclusão temporal ocorre em razão do tempo, pois, como o processo é um caminhar para 
frente, subordinando-se a prazos contínuos e peremptórios, a capacidade da parte para praticar o ato processual está subordinada 
a determinados limites temporais, de modo que decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato.

O instituto da preclusão é um expediente técnico, que se exaure no mesmo processo em que ocorreu, e de que se vale o 
legislador, visando assegurar uma sequência ordenada e lógica das etapas procedimentais, e para resguardar a economia e a 
boa-fé processuais. É nesse sentido que a preclusão torna-se indispensável para o processo, em respeito a diversos princípios 
administrativos, dentre eles, a segurança jurídica, duração razoável do processo e a boa-fé.

Nessa linha segue Ada Pellegrini Grinover, ao lecionar que a preclusão “não apenas proporciona uma mais rápida solução do 
litígio, mas bem ainda a tutelar a boa-fé no processo, impedindo o emprego de expedientes que configurem a litigância de má-
fé”1.

A despeito de todas essas considerações, analisando o mérito da pretensão levantada pela recorrente, temos que não há razões 
suficientemente capazes de reformar a decisão questionada. As exigências para fins de habilitação no presente certame foram 
devidamente cumpridas pelas 02 (duas) empresas participantes, pois no Instrumento Convocatório exigiu que fossem apresentadas 
Licença Ambiental para Extração de Cascalho ou Areia, Certificados de Licença/Autorização, devidamente emitidos pelos Órgãos 
Governamentais competentes (DNPM, CODEMA), com as respectivas publicações exigidas por Lei, não havendo exigência de 
que a empresa que irá celebrar o contrato seja a detentora da Licença/Autorização. 

Conforme se depreende da simples leitura do item 7 do Instrumento Convocatório, não foi exigido que a empresa fornecedora 
do objeto desta licitação fosse a detentora da licença/autorização exigida no Ato Convocatório.  Pensar de maneira diferente, 
seria entender que a licitação teria sido exclusiva para o próprio explorador do mineral, o que não é o caso. Assim, temos que 
o julgamento da C.P.L foi conforme as cláusulas insertas no Instrumento Convocatório, em estrita observância ao princípio da 
Vinculação ao Instrumento Convocatório.

 Diante de tais fatos, temos por acertada a decisão tomada pela C P L, pois se admitidas às razões do recurso interposto, estaríamos 
indo contra os princípios consagrados no art. 37 da Carta Magna, bem como aqueles previstos na Lei 8.666/93 – Legalidade, 
Impessoalidade, Isonomia, Vinculação ao Instrumento Convocatório – dentre outros, fazendo prevalecer a Segurança Jurídica e 
a Indisponibilidade do Interesse Público.

D E C I S Ã O: Isto posto, acolhendo integralmente os fundamentos expendidos pela ilustre COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO desta Autarquia, que considerou HABILITADA e declarou VENCEDORA  no certame a licitante COMERCIAL 
BARACUI & SANTOS LTDA EPP, mantenho aquela decisão nos seus exatos termos, NEGANDO PROVIMENTO ao “recurso” 
interposto, por entender que as razões apresentadas além de irem contra o disposto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, não 
demonstraram qualquer irregularidade perante o mencionado ATO.

Cientifique e cumpram-se os atos decorrentes.

Uberlândia (MG), 07 de outubro de 2015.

Orlando de Resende
Diretor Geral do DMAE

EXTRATO DE 1º ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2015. 

PROCESSO DISPENSÁVEL À LICITAÇÃO Nº 054/2015 

CONTRATANTE: Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE.

CONTRATADA: Antoneli Locações Eireli – EPP.

OBJETO: O presente aditamento tem por escopo a alteração da Cláusula Primeira - Item 1.2 – do Contrato original, em virtude 
da alteração da razão social da contratada, conforme a alteração contratual em anexo, a qual passa a ter a seguinte redação: 
CONTRATADA: Antoneli Locações Eireli - EPP, empresa com sede e endereço na cidade de Uberlândia/MG, à Rua Thomazinho 
Rezende, nº 159, Daniel Fonseca, CEP: 38.401-068, inscrita no CNPJ sob o nº 86.505.922/0001-76.

DATA DA ASSINATURA: 08 de outubro de 2015.

1  GRINOVER, Ada Pellegrini. A Marcha do Processo. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 230-241
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A V I S O

E D I T A L  D E   L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO

“MENOR PREÇO GLOBAL”

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
fará realizar o Processo Licitatório nº 113/2015, na Modalidade “Pregão Eletrônico” do tipo “Menor Preço Global”, via internet 
no endereço eletrônico www.caixa.gov.br na opção Pregão Eletrônico, perante a Pregoeira designada, que receberá as Propostas 
Comerciais até às 09:00 horas do dia 23 de outubro de 2015, horário de Brasília - DF, e a Sessão Pública para recebimento dos 
lances estará aberta das 14:00 horas do dia 23 de outubro de 2015 até às 15:00 horas do dia 23 de outubro de 2015. O processo 
licitatório visa a aquisição de 01 (um) conjunto motobomba de 1.500 cv, bipartida axial, sucção dupla e recalque horizontal, etc.; 
em atendimento à Diretoria Técnica, estando o Edital à disposição no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, condicionada a 
participação das empresas ao credenciamento no site até as 23:59 horas do dia 21 de outubro de 2015. Os interessados poderão 
obter informações através do telefone (34)3233-4621, no horário compreendido das 09:00 horas às 16:00 horas.

Uberlândia (MG), 09 de outubro de 2015.

Orlando de Resende
Diretor Geral do DMAE

A V I S O

E D I T A L  D E   L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2015 – TOMADA DE PREÇOS

“MENOR PREÇO ITEM”

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará 
realizar o Processo Licitatório nº 114/2015, na modalidade “Tomada de Preços” do tipo “Menor Preço Item”, dia 28 de outubro, 
às 14:00 horas, no Auditório do DMAE, à rua Martinésia nº 245, Aparecida, Uberlândia – MG. O Processo Licitatório visa a 
aquisição de diversos equipamentos (máquina de gelo, medidor de turbidez, medidor de ph e outros), a serem utilizados nos 
laboratórios da ETE Uberabinha e LQA, em atendimento a Diretoria Técnica, o qual será processado e julgado em conformidade 
com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, as condições do Edital e demais legislações pertinentes. O Edital poderá 
ser adquirido mediante o pagamento de R$ 0,18 (dezoito centavos) a folha no horário 09:00 e 16:00 horas de segunda à sexta na 
Diretoria de Suprimentos ou via internet pelo endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br.

Uberlândia (MG), 09 de outubro de 2015.

Orlando de Resende
Diretor Geral do DMAE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas atribuições legais atendendo o disposto 
no art. 38, inciso VII c/c art. 43 inciso VI, ambos da Lei nº 8.666/93, acolhendo a recomendação da Comissão Permanente de 
Licitações, HOMOLOGA o Julgamento do Processo Licitatório nº 90/2015, modalidade – Tomada de Preços - tipo “Menor Preço 
Item” – que tem por objeto a aquisição de vários materiais para uso do setor de vistoria e suspensão de água, sendo eles: Item 01 
– 5.000 (cinco mil) peças de selo (lacre) de segurança metálico em Zamak com cabo de aço galvanizado diâmetro 1,6 mm, 6x7 
ou 7x7, etc.; Item 02 – 1.500 (um mil e quinhentos) peças de dispositivo de supressão OB parafusos e arruelas fabricadas em aço 
bicromatizado, porca em latão e borracha de 65 SHORE de dureza, tamanho 1/2"; Item 03 – 3.000 (três mil) peças dispositivo 
de supressão OB parafusos e arruelas  fabricados em aço bicromatizado, porca em latão e borracha de 65 SHORE de dureza, 
tamanho 3/4"; Item 04 – 30.000 (trinta mil) peças de selo (lacre) de segurança metálico em Zamak com cabo de aço galvanizado 
diâmetro 1,6mm, 6x7  ou 7x7, não pré-formado ponta soldada e cônica carga de ruptura: 210 KGF; Item 05 – 50.000 (cinquenta 
mil) peças de disco para corte de vedação ¾ tampão cego para corte 3/4" disco rígido em polietileno (PE) u polipropileno (PP) de 
alta densidade; Item 06 – 150.000 (cento e cinquenta mil) peças de guarnição vedação de borracha 3/4" fabricado em composto 
PVC, com dureza aproximada de 60 SHORE "A", etc.; Item 07 –  12 (doze) peças de aplicador para dispositivo de supressão 
conjunto formado por capa e haste ambas providas de manopla, ..., diâmetro externo 1/2" (12,5mm), comprimento 30 cm.; Item 
08 – 05 (cinco) peças de aplicador flexível para ramais tipo obturador, conjunto formado por capa, varão e manoplas, ..., diâmetro 
externo 1/2" (12,7mm) comprimento  mínimo  de 90 cm e Item 09 – 3.000 (três mil) peças de lacre de segurança em policarbonato 
tipo  cordoalha em aço  galvanizado, composto  por  11 ou  mais fios  (10 fios  +  1 que envolve os demais com  diâmetro  de  
cada  fio  em torno de 0,15 mm); em atendimento á Diretoria Financeira, em atendimento à Diretoria Técnica.  ADJUDICANDO 
às empresas: Securlacre Indústria e Comércio de Lacres de Segurança Ltda - Itens: 01 e 04, o valor total dos itens mencionados 
é de R$37.900,00 (trinta e sete mil e novecentos reais); Vedasystem Indústria e Comércio de Produtos para Instalações Prediais 
Ltda – Itens: 02, 03, 07, 08 e 09, o valor total dos itens mencionados é de R$17.480,00 (dezessete mil quatrocentos e oitenta reais) 
e HG Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda – Itens: 05 e 06, o valor total dos itens mencionados é de R$19.000,00 (dezenove 
mil reais), o direito de prestar o serviço, objeto desta licitação, mediante contrato.

Uberlândia, 08 de outubro de 2015.

Orlando de Resende
Diretor Geral 



Diário Oficial do Município43 Nº 4748, terça-feira, 13 de outubro de 2015

FUNDASUS
DIVERSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

 FUNDAÇÃO SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA

         ESTADO DE MINAS GERAIS

EXTRATO DO EDITAL DE RESULTADO DA PROVA OBJETIVA PÓS-RECURSOS E DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS 
QUE TERÃO A PROVA DISCURSIVA CORRIGIDA DO CONCURSO PARA EMPREGO PÚBLICO Nº 01/2015 – NÍVEL 

SUPERIOR

O Diretor Presidente da Fundação Saúde do Município de Uberlândia – FUNDASUS , do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições 
legais, TORNA PÚBLICO o EDITAL DE RESULTADO DA PROVA OBJETIVA PÓS-RECURSOS e DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE TERÃO A PROVA 
DISCURSIVA CORRIGIDA do CONCURSO PARA EMPREGO PÚBLICO Nº 01/2015. O Edital de Resultado da Prova Objetiva Pós-Recursos, a 
Divulgação dos Candidatos que terão a Prova Discursiva Corrigida e outras publicações referentes ao concurso público em questão 
estão disponíveis no endereço eletrônico: www.aocp.com.br desde a data de 13 de outubro de 2015.

Uberlândia/MG, 13 de outubro de 2015.

Marcelo Viana Porta
Diretor Presidente da FUNDASUS

EXTRATO DO EDITAL DE RESULTADO DA PROVA OBJETIVA PÓS-RECURSOS E DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS 
QUE TERÃO A PROVA DISCURSIVA CORRIGIDA DO CONCURSO PARA EMPREGO PÚBLICO Nº 02/2015 – NÍVEL 

TÉCNICO

O Diretor Presidente da Fundação Saúde do Município de Uberlândia – FUNDASUS , do Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições legais, TORNA PÚBLICO o EDITAL DE RESULTADO DA PROVA OBJETIVA PÓS-RECURSOS e DIVULGAÇÃO DOS 
CANDIDATOS QUE TERÃO A PROVA DISCURSIVA CORRIGIDA do CONCURSO PARA EMPREGO PÚBLICO Nº 02/2015. O Edital 
de Resultado da Prova Objetiva Pós-Recursos, a Divulgação dos Candidatos que terão a Prova Discursiva Corrigida e outras publicações 
referentes ao concurso público em questão estão disponíveis no endereço eletrônico: www.aocp.com.br desde a data de 13 de outubro 
de 2015.

Uberlândia/MG, 13 de outubro de 2015.

Marcelo Viana Porta
Diretor Presidente da FUNDASUS

EXTRATO DO EDITAL DE RESULTADO DA PROVA OBJETIVA PÓS-RECURSOS DO CONCURSO PARA EMPREGO 
PÚBLICO Nº 03/2015 – NÍVEL MÉDIO

O Diretor Presidente da Fundação Saúde do Município de Uberlândia – FUNDASUS , do Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições legais, TORNA PÚBLICO o EDITAL DE RESULTADO DA PROVA OBJETIVA PÓS-RECURSOS do CONCURSO PARA 
EMPREGO PÚBLICO Nº 03/2015. O Edital de Resultado da Prova Objetiva Pós-Recursos e outras publicações referentes ao concurso 
público em questão estão disponíveis no endereço eletrônico: www.aocp.com.br desde a data de 13 de outubro de 2015.

Uberlândia/MG, 13 de outubro de 2015.

Marcelo Viana Porta
Diretor Presidente da FUNDASUS

EXTRATO DO EDITAL DE RESULTADO DA PROVA OBJETIVA PÓS-RECURSOS DO CONCURSO PARA EMPREGO 
PÚBLICO Nº 04/2015 – NÍVEL FUNDAMENTAL

O Diretor Presidente da Fundação Saúde do Município de Uberlândia – FUNDASUS , do Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições legais, TORNA PÚBLICO o EDITAL DE RESULTADO DA PROVA OBJETIVA PÓS-RECURSOS do CONCURSO PARA 
EMPREGO PÚBLICO Nº 04/2015. O Edital de Resultado da Prova Objetiva Pós-Recursos e outras publicações referentes ao concurso 
público em questão estão disponíveis no endereço eletrônico: www.aocp.com.br desde a data de 13 de outubro de 2015.

Uberlândia/MG, 13 de outubro de 2015.

Marcelo Viana Porta
Diretor Presidente da FUNDASUS


