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PROCESSO: PRC Nç. 007/2020 DE 14 DE JANEIRO 202 
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153- B. MONS. PARREIARS 

CNPJ: 18.301.036/0001-70 

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE OUTOR-

GA DE 02(DOIS) BARRAMENTOS LOCALIZADOS NA AVENIDA (UCA RAMANO, CONTINUA-

ÇÃO DA AV. LAERTON PAULINELLI, NO BAIRRO GRANDES LAGOS, NO MUNICÍPIO DE 

LUZ/MG, INCLUINDO ESTUDOS PERTINENTES E NECESSÁRIOS PARA O LICENCIAMENTO." 

DISPENSA N2. 002/2020 

11 

ANOTAÇÕES: 

Abertura do Processo: 14.01.2020 

Publicação: 27.01.2020. 

Parecer Jurídico n2. 053/2020 DE 27.01.2020 

Ratificação do Processo: 14.01.2020 

,CONTRATADA:  

IVA DA SILVA MEIRELES 

REVOGADO 
:  



Prefeitura Municipa( de Luz 
Ga6üzete do 'Prefeito e Secretaria Yunicipal 

DECRETO No. 2.791/2020, DE 02 DE JANEIRO DE 2020. 

"CONSTITUI E NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO E EQUIPE DE APOIO, PARA LICITAÇÕES 
NA MODALIDADE PREGÃO, NOMEIA SEUS MEMBROS 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

O Prefeito Municipal de Luz, Estado de Minas Gerais, no 
uso de suas atribuições conferidas pelo art. 162, inciso IX e demais pertinentes da Lei 
Orgânica do Município de Luz/MG. 

Considerando o disposto no artigo 51, da Lei 
Federal no. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e no art. 30, 
inciso IV da Lei Federal no. 10.520/2002, de 17/06/2002; 

DECRET A: 
Aut. 10. Fica constituída com 05 (cinco) membros, a Comissão Permanente de Licitação, do 

Município de Luz, para o exercício de 2020, a qual terá também, a incumbência de 
atuar como Equipe de Apoio na Licitação na modalidade Pregão, nos termos do 
inciso IV do art. 3o da Lei Federal n.o 10.520/2002, de 17 de junho de 2002. 

Art. 2o. Ficam nomeadas para comporem a Comissão de que trata o artigo 10  deste 
Decreto, os servidores: 

— Titular: VANUSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA BRITO, brasileira, casada, servidora 
pública municipal efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de 
Saúde AS2 — Auxiliar de Serviços Administrativos II/H portadora da Carteira de 
Identidade no. M-3.955.944 SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 734.949.766-00, 
residente e domiciliada à Rua Sete de Setembro, no. 1.936 no bairro Centro, 
Luz/MG. 

Suplente: MAFtA RÚBIA AZEVEDO OLIVEIRA, brasileira, casada, servidora pública 
municipal efetiva, ocupante do cargo em comissão de Secretária Municipal de 
Fazenda e Planejamento portadora da Carteira de Identidade no. M-9. 318.769 
SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 949.923.396-20, residente e domiciliada à Rua 
Campos Altos, no. 55 - bairro Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

II — Titular:. SANDRA LÁZARA FERREIRA COSTA, brasileira, casada, servidora pública 
municipal efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 
Administrativo II/D, portadora da Carteira de Identidade no. MG-5.571.670 
SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 779.737.396-53, residente e domiciliada à Rua 
Oito de Julho, no. 430 - bairro Centro, Luz/MG. 

Suplente: CLIVIA SILVA FERREIRA, brasileira, solteira, servidora publica municipal 
efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo II/B, 
portadora da Carteira de Identidade no. MG-12.119.266 SSP/MG e inscrita no CPF 
sob o no. 079.698.166-30, residente e domiciliada à Rua Treze de Maio, no. 1.150 
- Bairro Rosário, Luz/MG. 

- Titular: DIEGO SILVA ABREU, brasileiro, solteiro, servidor público municipal efetivo, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo II/A, portador 
da Carteira de Identidade no. M-16.673.170 SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 
100.165.306-83, residente e domiciliada à Rua Lagoa da Prata, no. 384 - bairro 
Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ — CNP): 18.301.036/0001-70 — AVENIDA IAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS LUZ/ MG. 
CENTRO ADMINISTRATIVO - FONE: (037) 3421-3030 - CEP 355954;20 E-MAIL: secretarEa ®ILiz.ntq.acv.br   - LUZ MG 



Prefeitura Municipal de Luz 
gabinete do Prefeito e Secretaria Wunicipat 

Suplente: LILIAN DUARTE PEREIRA, brasileira, casada, servidora pública municipal 
efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de EB - Supervisora - II/F, 
portadora da Carteira de Identidade no. M-3.832.234 SSP/MG e inscrita no CPF 
sob o no. 619.096.616-00, residente e domiciliada à Rua Antônio Gomes de 
Macedo, no. 1.501 - bairro Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

]15-1 - Titular: HIGOR GONTI30 VINHAL, brasileiro, solteiro, servidor público municipal 
efetivo, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo IV/A, 
portadora da Carteira de Identidade no. MG 15.660.655 SSP/MG e inscrita no CPF 
sob o no. 086.033.686-78, residente e domiciliada à Rua Tiros, no. 101 - bairro 
Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

Suplente: ANGELA APARECIDA FERREIRA, brasileira, casada, servidora pública 
municipal efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 
Administrativo II/L, portadora da Carteira de Identidade no. M- 4.591.850 SSP/MG 
e inscrita no CPF sob o no. 681.705.806-68, residente e domiciliada, à Rua 
Matutina, no. 451 - bairro Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

V - Titular: LUIS CARLOS VIEIRA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, servidor público 
municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Fiscal - AF, 
portador da Carteira de Identidade no. MG-15. 210.582 SSP/MG e inscrito no CPF 
sob o no. 082.141.346-50, residente e domiciliada à Rua Vereador Djalma Luiz da 
Silva, no. 559 - Bairro Rosário, Luz/MG. 

SupPerate: MARKIA APARECIDA ALMEIDA VENTURA, brasileira, solteira, servidora 
pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 
Administrativo — Recepcionista IV/F, portadora da Carteira de Identidade no. M-14. 
571.409 SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 073.415.936-60, residente e 
domiciliada à Rua Padre João da Mata Rodarte, no. 139 - bairro Rosário, Luz/MG. 

Art. 30. A Presidência da Comissão será exercida pela Sra. VANUSA CÂNDIDA DE 

OLIVEIRA BRITO. 

Art. 40. Os membros nomeados por este Decreto ficam investidos na Comisso Permanente 
de Licitação, a partir de 02 de Janeiro de 2020. 

Art. 50. Os membros da Comissão Permanente de Licitação, no exercício de suas 
atribuições, obedecerão ao disposto na Lei Federal no. 8666/93 de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores, estando sujeitos às penalidades previstas na mesma Lei Federal 
no. 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 

Art. 60. Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação. 

Prefeitura Municipal de Luz, 02 de Janeiro de 2020. 
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Sio Horizonte/MG, 9 de Março de 2017 
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Cenifieo que VANUSA CÂNDIDA DE OUVE 	BROT  participou do curso de 

capatinção sobre tema Pregão e Formação de Pre efir s, realizado peio Instituto 

Brasil de Estudos, Pesquiso e de Gestão Estratégickde Comnetências e ministrado peio 

senhor Rogério de Soeiza Mota, nos dias 8 de 9 de Março de 2059, com carga horária de 

16 horas-aula. 



datra. 

E ida do Curso de regão e rmação Prego 9 5 

Untrodução 
Histórico da Modalidade Pregão 

Legislação de Referência 

Conceito de Pregão 
Características Principais do Pregão 

6. Vántagens do Pregão 
7, formas Presencial e Eletrônica 

Diferenças entre o Pregi) 	i  

'menor preço" 

9. Princípios Básicos do Pregão 

,10. Atores do Pregão 

11:fases do Pregão 
110 tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte  

(LC 12)/06) 
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Oficio no. 004/2020 
Assunto: Solicitação (FAZ) 
Serviço: Gabinete do Prefeito Municipal 
Data: 10 de Janeiro de 2020. 

Prezada Senhora, 

Saudações! 

Considerando o recebimento do Ofício IGAM/NAI no. 425/2019 de 11 de 
dezembro de 2019, que trata do encaminhamento de Auto de Infração no. 196971/2019 e 
Documento de Arrecadação Estadual — DAE referente a dois barramentos em curso d'água 

(em cascata) com volume acumulado superior a 5.000 m3  sem portaria de outorga 

localizados no bairro Grandes Lagos, no município de Luz/MG; 
considerando que no Auto de Infração cita-se que os barramentos deverão ser 

regularizados na SUPRAM, cadastrados de acordo com a Portaria IGAM no. 03/2019 no prazo 
de 45 dias; que em 90 dias deverá ser cadastrado o Relatório de Inspeção de Segurança das 

Barragens juntamente com suas ART's, conforme conteúdo estabelecido no Anexo III da 

Portaria IGAM no. 002/2019; 
considerando a data de recebimento da documentação supracitada , e que um 

dos prazos supracitados se encontra próximo do vencimento, o que demanda urgência em 
resolver a situação acima citada. 

Venho através deste, solicitar abertura de processo de Dispensa de 
Licitação  para contratação de IVA DA SILVA MEIRELES  para à elaboração de outorga 

dos barramentos visando atender a demanda que consta no Auto de Infração no. 

196971/2019 apresentando relatório técnico elaborado por profissional habilitado, com as 

dimensões dos barramentos, cálculos das respectivas vazões, áreas de interferência, 
características hidrogeológicas, vulnerabilidade do sistema aqüífero, dentre outras 
informações; formulário técnico, relatório fotográfico, requerimento de outorga; Anotação de 
Responsabilidade Técnica; protocolo e formalização do processo junto ao órgão competente; 
e atendimento a possíveis solicitações de informações complementares no ato da análises 
por parte do órgão competente. 

Atenciosamente, 

Ailt n Duarte 
Prefeito Municipal 

Ilma. Sra. 
Vanusa Cândida de Oliveira Brito 
Departamento de Compras e Licitações 
Luz/MG — 35.595-000 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ: 18.301.036/0001-70 
AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153- MONSENHOR PARREIRAS - LUZ/MG - CEP 35595-000 

TELEFONE: (37)3421-3030 RAMAL 42- Emelt meioambiente@luz.mg.gov.br  
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ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

CNPJ: 18.301.036/0001-70 

Av. Laerton Paullnelli, 153 

C.E.P.: 35595-000 	- Luz - MG 

Solicitação Nr.: 	21/2020 

Data: 
	

09/01/2020 

Nr. por Centro de Custo. 2 

Telefone/Fax: 3734214030 / 37 

[ 	] Execução de Serviço 

[ 	] Execução de Obra 
[ )Compra 

SOLICITANTE: 

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS  

Centro de Custo: 
órgão: 

Unidade: 
Nome do Solicitante: 

Locai de Entrega: 

Destinação: 

161 - SERVICO DE MEIO AMBIENTE 

9 - SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,ME10 AMBIENTE 

4 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SADEMA - 

CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE 
OUTORGA DE 02 BARRAMENTOS LOCALIZADOS NA AVENIDA JUCA 
ROMANO, CONTINUAÇÃO DA AVENIDA LAERTON PAULINELLI, NO BAIRRO 
GRANDES LAGOS, NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG INCLUINDO ESTUDOS 
PERTINENTES E NECESSÁRIOS PARA O LICENCIAMENTO - DIPENSA DE 

Código da Dotação: 

09.04.2.130.3.3.90.36.06.00.00.00 (880/2020) 

Identificação: 

Observações: 

ITENS SOLICITADOS: 

Item 	I Quantidade 	I Unid. I 
	

Especificação 
	

'Preço Uni. Previsto I Preço Total Previsto 

1 	SV 	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE OUTORGA (26013) 
	

2.730,0000 
	

2.730,00 

1 	Preço Total: 	1 
	

2.730,00 



ESTADO DE MINAS GERAIS 
	

Pagina: 1/1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 
Relação das Coletas de Preços (por fornecedor) 

	
(Período de 01/01/2020 a 10/01/2020) 

Item 	Descrição do Material 
	

Unid. 	Nome da Marca 
	

Quantidade 	Preço Unitário 
	

Preço Total 	Venceu 

Número da Coleta: 13/2020 	Data: 10/01/2020  

Fornecedor: 9196- MVMENG ENGENHARIA EIRELI 

1 	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE OUTORGA SV 1000 	7.200,0000 7.200,00 Não 

Total do Fornecedor: 7.200,00 
Total Itens Vencedores: 0,00 

Fornecedor: 9269- IVA DA SILVA MEIRELES 

1 	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE OUTORGA SV 1,000 	2.730,0000 2.730,00 

Total do Fornecedor: 2.730,00 
Total Itens Vencedores: 2.730,00 

Fornecedor: 9270 - VINICIOS GUILHERME LOPES DA CRUZ 

1 	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE OUTORGA SV 1,000 	6.500,0000 6.500,00 Não 

Total do Fornecedor: 6.500,00 
Total Itens Vencedores: 0,00 

Total da Coleta: 2.730,00 
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Instituto Mineiro de Gestão dasÁguas 

'Núcleo de Autos de Infraçãci- IGAM 

ed. 

• 

Ofício IGAM/NAI n2. 425/2019 

Ao representante legal dé 
Prefeitura Municipal de Luz 	 • 

, 

Avenida Laerfon Paulinelli, n. 153,..Monsenlinr 'Parreiras- 
CEP: 35.595-000- Luz/MG 	• 

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2019. 

• 

, 	 • 	i 	 - Assunto: 
Encaminhamento de Auto de Infração e`Documento (s) de Arrecadação Estadual — DAEs. 

Prezado(a) Senhor(a), 
1 	-4. 

Combnicamos (ide na fiscalização realizada verificoit-se. Einobservância
4 da• Legislação Ambiental Vigente, conformen(s) Auto(s) Cle Infração n2 196971/2019 encaminhado(s) em anexo. . - . , 

i 	 • 1 
Caso tenha interesse, o(a) Senhor(a) digiõe do prazo de 201(vinte) dias, contados do 

recebimento desse ofício, para apresentar defesa escrita,' nos termos dos arts. 58, 59, 60 e 72 do Decreto 
- - Estadual n°47.383/2013 endéreçada ao(à): 	 k

F•. 	• 	 i 
Núcleo de Auto de Infração do liam. ..- 	, 

	

, 	r 	 ▪ 	. 

. 	• 

Cidade Administrativá - Rodovia Papa Paulo II, nu'rnero 4143. Serra Verde'
,  

- Edifício Minas. 1g andar. CEP: 31.630-900 - Rei° Horizonte/MG 
,  

f, 

• 

é, 

12.  ara maiorá-informações gentilezantrar em-contato pelo telefone (31) 3915-1281 ou via • e-maiUthayna.campos@meioámbiente.mg.gov.br. ' • 	'' t, . 

Caso o(a) Senhor(0).não tenha' interesse em apresentandefesa administrativa, estimo 
encaminhando o Documento de Arrecadação Estaduál-DAE para que seja pago o valor da multa imposta. 
O DAE deverá ser pago até a data de vencimento constante no prÓp

irio documento. 
. • 

• 
Informamos que o não pagamento do ÓAE ou á não apresentação de defesa administrativa 

= 	 • 

no prazo acima citado 'ocasionará o encaminharnento
-  áo débitd para inscrição dm c:lívida ativa ou' protesto. , 	• 

, t.. 	, 	
• 

gTA' N IDADE ADM IN iSTRATIVA DESDE JÁ INFORMAMOS QUE NÃO'HÁ NECESSIDADEDE COMPARECIMENTO PESSOAL A 
. 

• 

4 •• 

Atenciosamente, 

• 

.12 

• 
• 

k 	4, 1 ‘çs.//www
. .seispg.gov.br/sei-/controladorphp7acao=documento_imprimir_web&acao jolióeniearvore visualipAni; 

g 	 t 
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' 	!S. 
Em atendimefito ao oficio n'35§/2019; Notícia de Fato n'MPMG-0388.19 000122-11 

._ 
‘, do MinistérioPúblicci —MG/no dia 27/11/2019, foi constatado ou.informado o seguinte: 	\' 

'São dOistarrarnentosf em Cáscatá).erá curSO d'ágt'Ja pertincentes à.Prefeitura de Luz, 

. cuja soma dOs reservatório é superior á 5:O00 h. Ambos fOrmados por.terra compactada e 

• 
. 	. 	,. 

situados envárea urb.ana"com bairso residencial a jusante. Construídos im 2015; segundO - 

• informações dà Secretaria denbras de Lui.".• 	 ,, 	- ., 	 a 	, . 	_ 
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.. '.- 	Fià ufra 1:Barragens corn 6air4 residenéial a juSante 	 ... 

• AS barragens 1 e 2 pertencem à-Prefeitura.  Municipal As Barragens-A e Brpertenceni ao 

sr. Antônio divino. Gár'Cià.,  A`Barrágem 3 está:na divisa;dos .terrenõS do sr. Antôrdo DhlinO 
Garcia e do sr. José OSNialdO(Ribetro'de'Melq (a linlia,p'reta define a divisa), portanto é de 

responsabilidade de ambos/A•Barragern 4.pertenceào r.-José,CiSváldo.Ribeiro de Melo. 
.. 

Barragem 1: 	‘'` 	,. ' 	. 	• 	 -., ,i . 	. 	 , 
- 

• Si uada mas coordenadas geográficasTS 196473 -if /.•w 45'4129". O espelho d'agua 

possui aproximadamente 121 000 m2..k - 	i; .- 	•  

A crista do maciço•passül:.aproxiniadamerit05'metros- de cornprimento e 17 metros 

délargúra,,send6 essa, a própria avenida,(forMada'porduas pises mpis 'o Canteiro éentral). 
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2.  
A ági-a. No canteiro central da aveni4 existem mudas de árvores plantadas, cómgramado. . 

pluvial da crista ,  é direcionada através de bueiros para dentro da barragem. Foi observad i, 	.. 	è 

que os bueiros foram limpos recentemente, devido ao exaesso de•barro que desceutom as 	 

enxurradas. Por causa .disso, Parte da lama passou por cima do talude de jusante. 

O talude de montante ^(Figura 2-A) possui 1,5 metro de altura, com árvores, arbustos, - 

alem de capim braquiarià, sendo observada aPresença de formigueiros e cupinzeiros. Possui -• 	, 

borda livre-  em torno de 1,5 metro. Há ocorrência de vegetação aquática na interface de * 

contato do espelho d'água Corri.° talude de montante. 
'de O talude de jusante possui 4 metros de altura, com árvores, arbustos, além 	capim 

braquiada, sendo observada ipiesença de formigueiros e cupinzeiros. 	• 	\ 

Possui vertedouro feito com manilha de concreto com embocamento 'em alvenaria, 

• situado próximo à ombreira direita, estando parcialmente obstruido com vegetação aqUática 

• e outros sedimentos (Figura 2-8). A barragem é dotada também de um vertedouro auxiliar 

• situado próxiino à.  ombreira esquerda do tipo monge paracontrole.de cheias, estando com • 

uma tábua de Madeira'par`a aumentar o nível da água re0tresadal As águas dessas estruturas 

saem no pé do talude de jusante e se unem .ara formar a barragem 2, desCrita abaixo. 
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Figura 2: Vista parcial do talude de montante (A).. vertedouro parcialmente obstruído (B) . 

Barra • em 2: 

Situada nas coordenadas gebiráficas S 19°47'39" / W45°41'23"; O espelho d'água. c . 
. 

possui aproximadamente 8.000 m2.. , 

A crista do maciço possui aproxiinadamente.80 metros de comprimento e6 metros de 

largura, sendo uma via de a.cesso.cla terra entre duas ruas do bairro. Possui conformação " 

. irregular, com pontos de act:iráulo,de água: kágua "pluvial da crista verte para os taludes de 

montante e jusante. O talude de montante (Figura 3-4A) possui 1,5 metro de altura, Com,

•  

 , 

arvores, arbustos, alem de capim braquiária, sendo observada a resença de formigueiros e 
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çppi.nzeiros. 'PosSiii .borda,livre em torno de 1,5 metro. Há ocorrência de vegetação aquatica,k 
, 	\t; 

'na interface de Contato do espelho d'água criai dtalude de Moritante.. :' 	- 

-r- 	.0 talude de jusante pásui em torno de 3 metros de.altura; com arvores, arbustos; 

alem de tapiti, braquiána, sendo observada a presençadeformigueitts.e cupinzeiros. e  

Possui'manilha de,  concreto com embciéamento em alvenaria;sitiiada prOxim 	a 

ombreira direita, posSuindõ Um ressalto na entrada, que impede o fluxo'normal de.árgua,,A' ; 

barragem e dotada também-de 'um vertedouto auxiliar situado praiiná à biribreira esquerda 

,dcPtipà mOnge para ,ctintrole de cheias, estando parcialmente obstrUído com vegetação . 

aquática "e outrás sedirnentá. A Seaída desse vertedouro (no pe.do  talticle de jusante) está 

• parcialmente obstruída com vegetação aquática, além de capim braquiada, fazendo com que 

o pé dotalude delusante fiqüe umedecido (Figura 3-B} 	 • 
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Figura 3: Vista parcial do tárude de m-ontante e crista (A). Satcla .do ver:tedoiiro parciairrientecibstruído (a) 

M barragens deverão sertadastradas de .acordo cOM.a'Portaria IGAM n°  0372019 no 

prazo de 45 (quarenta e cinça) dias. Devera ainda ser apresentado no prazo de 90 (noventa) 

dias, a contar da data de tece imento deste Auto ,d Relatório de InSpeção_deSegurança.das 

Barragens, 'juntamente .com tsuas resPectivaS ARTs, 40-z:informe conteúdo es'tabelecido •  no 

Anexo III da Portaria lgarii:n°  02/2019: 0:feferido ,Relatórici de Segurança Especial deverá ser 

laborado em conformidade com as Normas cla'ABNT.e melhores práticas de engenharia e 

devera 	concluir e atestar .quanto 	a 	segurança física e.  hidráulicas das 	barragens. 	Na 

tnposSibilidade de. conciuSão á respeito da segurança . fisiCa. e ,hidráulica; das referidas 

barragens; desierá sér . apresentado plano de asa° com a definição de ações e -prazos para 

garantir a segurança dessa estrutura geátétcnica no márno prazo definide: ,Bessalta-ie que 

. a DeClaração,de Condição de Estabilidade - DCE deverá obedecer estritamente áo modelo do 

Anexá. IV da portatia igam n2 	2 2019 	I  "‘ 	 ' 
,. 	• , 	, 	 - 
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Proposta Comercial - N° 002/20 

Orçamento Solicitado 

ELABORAÇÃO DE OUTORGA DE 02 BARRAGENS NO MUNICÍPIO DE LUZ-MG 

Coordenadas: 
Barragem 01:  
Coordenadas: 427712.19 m E 

7811156.24 m-S 

Barragem 02:  

Coordenadas: 427541.96 m E 
7811303.46 m S 

Prazo 

45 DIAS 

FINANCEIRO 

R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais) 

Forma de Pagamento 

6o% no fechamento da proposta 

40% no protocolo junto ao Órgao Sendo só para o momento, 

Atenciosamente, 

Divinópolis, Janeiro de 2020 

Marcos Vinícius Machado 
Eng. Civil e Eng. de Produção 

CREA-MG 21.254WD 



PROPOSTA COMERCIAL N°: 1218 

OUTORGA DE BARRAMENTO 

EM LUZ - MG 

Divinópolis— MG 
Janeiro de 2020 



1. ORÇAMENTO SOLICITADO 

   

Apresentamos a seguinte proposta comercial de Prestação de serviços em atendimento 

à demanda de PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ, nesta proposta nomeado como 

CONTRATANTE, referente a serviços de CONSULTORIA AMBIENTAL PARA 

OUTORGA DE 02 BARRAMENTOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LUZ, 

MINAS GERAIS, a serem realizados por V1NICIOS GUILHERME LOPES DA CRUZ e sua 

equipe, nesta proposta nomeado como CONTRATADO. 

1.1 ESCOPO DOS SERVIÇOS 

02 OUTORGAS DE BARRAMENTO. 

APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

a) ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS. 

4. GARANTIA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA 

Garantimos ao nosso CLIENTE, que os trabalhos propostos atenderão suas 

necessidades, dentro das Normas dos órgãos competentes, órgãos de classe, ABNT e legislação 

vigente. 

NORMAS DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

A CONTRATADA garante que seus profissionais irão cumprir com todas as normas de 

Segurança do Trabalho, Saúde e Meio Ambiente, garantindo assim o mais adequado ambiente 

de trabalho. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O SERVIÇO 

A CONTRATANTE deverá fornecer toda documentação de Títulos de Propriedade do 

Imóvel; 

Quaisquer serviços demandados no empreendimento e não listados ou especificados 

nesta proposta não estão inclusos no valor aqui orçado; 

A CONTRATADA se responsabiliza em atender ás solicitações dadas pelo órgão 

ambiental; 



Atenciosamente, 

Vinicios G. Lopes da 
Engenheiro Ambiental e Sanitari'ta / 'grimensor 

CREA-MG 171.60 

Aceite CONTRATADA: 

e 
 

 

A CONTRATANTE se responsabiliza em arcar com Taxas e Emolumentos de órgãos 

Aprovadores e Fiscalizadores; 

A CONTRATANTE deverá fornecer todos os documentos necessários para o 

andamento do Processo, no caso de atraso do envio da documentação básica, serão 

entregues todas as peças técnicas necessárias para os devidos fins de regularização. 

7. FINANCEIRO 

R$ 6.500,00 

Forma de pagamento: 

-50% no fechamento desta proposta 
-15% na entrega do projeto e protocolo junto a SUPRAM 

Banco Santander 
Ag 3490 
CC 01090164-1 
Vinicios Guilherme Lopes da Cruz 
CPF: 085.938.906-52 

Sendo só para o momento, subscrevo-me. 

Divinópolis, Janeiro de 2020. 

NOME / RAZÃO SOCIAL: 	  
CPF / CNPJ: 

ASSINATURA: 



PROPOSTA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE 	unicipw ,,, 

Luz, 03 de janeiro de 920 1 g 

reis,„ 	:f- 
errnanocke  

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ — MG 

Proposta de tf: Prp_01-2020 

REFERENCIA 

A presente proposta tem como objetivo a prestação de serviços de meio ambiente, na 

elaboração de outorga de dois barramento presentes em área urbana, localizados na 

continuação da Av. Laerton Paulinelli, no bairro dos Grandes Lagos, de coordenadas 

UTM, barramento 1 Longitude 427712 Latitude 781156 e barramento II Longitude 

427541 e Latitude 7811303. Os barramento se enquadram como uso de barramento 

sem captação para fins paisagísticos e de regularização de vazão. Vale ressaltar que 

os mesmo já foram alvos de estudo por essa empresa para atendimento a solicitação 

da Câmara Municipal deste município. Desta forma, já temos dados preliminares para 

este licenciamento o que pode das celeridade aos processos. 

ESCOPO DO TRABALHO 

- Relatório Técnico elaborado por profissional habilitado, com as dimensões dos 

barramento, cálculos das respectivas vazões, áreas de interferência, características 

hidrogeologicas, vulnerabilidade do sistema aquífero, dentre outras informações 

pertinentes ao empreendimento. 

- Formulário Técnico, Relatório fotográfico, requerimento de outorga e ART (Anotação 

de Responsabilidade Técnica. 

- Protocolo e formalização do processo junto ao órgão competente. 

- Atendimento a possíveis solicitações de informações complementares no ato da 

análise por parte do órgão competente. 

Será executado: 

Outorga de dois barramentos em área urbana; 

Estudos pertinentes e necessários para o licenciamento; 

Scanned with CamScanner 
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PROPOSTA DE EXECUÇÃO IDE SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE 
• 

Luz, 03 de janeiro de 2020 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ — MG 

Proposta de no: Prp_01-2020 

REFERENCIA 

A presente proposta tem como objetivo a prestação de serviços de meio ambiente, na 
elaboração de outorga de dois barramento presentes em área urbana, localizados na 

continuação da Av. Laerton Paulinelli, no bairro dos Grandes Lagos, de coordenadas 

UTM, barramento I Longitude 427712 Latitude 781156 e barramento II Longitude 

427541 e Latitude 7811303,0$ barramento se enquadram corno uso de barramento 

sem captação para fins paisagísticos e de regularização de vazão. Vale ressaltar que 

os mesmo já foram alvos de estudo por essa empresa para atendimento a solicitação 

da Câmara Municipal deste município. Desta forma, já temos dados preliminares para 

este licenciamento o que pode das celeridade aos processos. 

ESCOPO DO TRABALHO 

- Relatório Técnico elaborado por profissional habilitado, com as dimensões dos 

barramento, cálculos das respectivas vazões, áreas de interferência, características 

hidrogeologicas, vulnerabilidade do sistema aquífero, dentre outras informações 

pertinentes ao empreendimento. 

- Formulário Técnico, Relatório fotográfico, requerimento de outorga e ART (Anotação 

de Responsabilidade Técnica. 

- Protocolo e formalização do processo junto ao órgão competente. 

c.- 	-Atendimento a possíVeis solicitações de informações complementares no ato da 
-.44•5‘",:ác$P4• 	 . 

né-4"análise ponparteado orgão competeneti.í44'' È2  , • 

Se-ra exectitado: 
.." 

;.1#.47' Outorga de dois barrementoS em áreaisroana- `rilS 
„4„ 	,,yr.„.•.r 	 - 

..2-4EátudosÁ)éhineriteâ nicessarioS_Para o licenciimento;. 
•• 

ent- "̂'S77 . 
lir. -V!IPLi44;  
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Os mesmos serão executados em 45 dias uteis a contar da assi trato. 

eireles 

Engenheira Civil e Ambiental 

Crea n°184.4071D 

ART — Anotação de Responsabilidade Técnica; 

Protocolos junto ao órgão. 

HONORARIOS 
Será cobrado o valor de R$ 2,730,00 (dois mil setecentos e trinta reais) por cada 

outorga, sendo o valor total pelo dois barramento de R$ 5.460,00 (cinco mil 

quatrocentos e sessenta reais). 

FORMA DE PAGAMENTO 

- 30% na assinatura do contrato 

- 70% na entrega dos protocolos 

OBSERVAÇÃO 

A contratante deverá fornecer previamente todos os dados necessários para 

elaboração dos estudos. Serão realizadas visitas técnicas ao local, previamente 

agendadas. Neste valor não estão incluídas taxas junto ao órgão ambiental e ao 

CREA, como também levantamento topográfico e memoriais descritivos. 

CONOGRAMA DE SERVIÇO 

Scanned with CamScanner 
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COVUG 

CENTRO 
CORREGO CANTA - MG 
CEP: 38990-000 
MED4D013-NMH1.4.6fi88927 

Tipo de Medição 	Leitura Antorbr 

DANTE LUIS DE FREITAS SOUZA 

RuA JOSE BARBOSA LEAO 341 CS !baldeada! 
tilai/A-- 

Modalidade TarifOrla 

Energia Elétrica 
	

440 

VALORES FATURADOS 
Descaudo 	 Quantidade 	Prego 
Custo de Disponibilidade 

ENCARGOS/COBRANÇAS 
Descrição 
Multa 2% c onta de 11/2019 sobre RE 4E1,54 

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos) 
Energia Elétrica kWh 	 0,66027517 

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluIdo no Valor a Pagar) 
BANDEIRA VERMELHA P1 
BANDEIRA AMARELA 

CEE:_021.9  1 74R-R3_.  	  
RESERVADO AO FISCO 

REFERENTE A 	
AT.4FD.913C037.41,F80_5.9Alkylw6F45,113.6,kA 

VENCIMENTO 	 VALOR A CIAR 

Sm de Cálculo (Ri): 	 Atiquett": 
DEZ/201R. 	_0301/202.0 	_R$3.0.1e4  

Valor (R$): 

https://mad.google.com/mail/u/01#inbox/FMfcgxwGekbBLpLWnb1H11tXGqKpJnCXz?projectott  1 &messagePartid=0.1 

tetas 	 49,11 
PASEP 	 34,38 

ec"43  kitster--7-31c áte—o do timo 
Consumo 	Media 	Dias de 

Mês/Ano 	kWh 	kWh/dia 	Faturam. 
00W2019 	14 	0,43 	32 
01.11/2019 	14 	0,48 	29 
SET/2019 	17 	0,51 	33 
A60f2019 	14 	0,46 	30 
JUL/2019 	13 
~int*

0,43 	30 

	

30 	 R$ 14,73 

	

0,71 	 R$ 0,24 

RE341e0 CE CONTAS VENCE:ia-MA ~FERIA-ICS 

IE 10/12/2019 constavam pendentes os débitos 
ue sujeitam a unidade consumidora 
uspensão do fornecimento de energia elétrica 

à pirtil das datas discriminadas: 
DÉBITO(s) 

Valor 	PreviCorte 
.,1i4ittann+ 

7, 
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24/01/2020 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: IVA DA SILVA MEIRELES 
CPF: 016.331.696-18 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se refere à situação do sujeito Passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 10:23:21 do dia 24/01/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 22/07/2020. 
Código de controle da certidão: F95F.98CB.8F97.1942 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG 

(ti;SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
CERTIDÃO EMITIDA EM: 

21/01/2020 

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
20/04/2020 

NOME: IVA DA SILVA MEIRELES 

CNIWCPF: 016.331.696-18 

LOGRADOURO: AVENIDA PREFEITO 30SE BARBOSA LEÃO NÚMERO: 341 

COMPLEMENTO: BAIRRO: centro CEP: 38990000 

DISTRITO/POVOADO: -- MUNICÍPIO: CORREGO DANTA UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima Identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 

Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doação de bens imóvelk esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na Internet: http://www.fazenda.mg.gov.br  

=> Empresas a Certificação da 	utenticidade de Documentos. A 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO :2020000379089035 

https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/etrI/SOL/CDT/DETAL  E 746?d... 

	 t1i.\ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 	oüntope, Ge 4 	 CORREGO DANTA 	 ,, 	v 

MINAS GERAIS 
I 	:,4 S

%nano-06'1  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

MUNICIPAIS 
NOME/RAZÃO SOCIAL 	IVA DA SILVA MEIRELES 

Endereço: 	AVN - AVENIDA PREFEITO JOSÉ BARBOSA LEÃ 	 Número: 341 

Complemento: Casa 	 Bairro: 	Centro 

C.E.P.: 	38.990-000 	Município: Córrego Danta 	 UF: MG 

1 
i 

INSCRIÇÃO BCE 

1 

INSCRIÇÃO CUC 

003140 
NÚMERO DE CONTROLE 

000657 

INSCRIÇÃO ESTADUAL C.N.P.J./C.P.F. 

016.331.696-18 

) 

FINALIDADE DA CERTIDÃO: 
outros 	 W - 
OBSERVAÇÕES: 	 jr  

CORREGO DANTA, 21 de janeiro de 2020 

Wirenfin 
Pretei 	te ";unkcipal de Córrego Canta 

Sete Sai:adastra 
Pretecielo 	 Qualquer rasura invalida a certidão. Tributação 

O PRESENTE TERÁ O PRAZO DE VALIDADE DE 30 DIAS. 	 1 
1 
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6 Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

LUZ 

CERTIDÃO CÍVEL NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 
presente data, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: IVA DA SILVA MEIRELES 
CPF: 016.331.696-18 
RG: 14816465 
Nome pai: JOSE ANTERO DE SOUZA 
Nome mãe: MARLI SILVA 

Observações: 
Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010 

do Conselho Nacional de Justiça; • 

a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial 
Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unifica* tendo a 
mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do 
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema 
unificado abrange todas as comarcas do Estado; 

Certidão solicitada em 21 de Janeiro de 2020 às 08:52 

LUZ, 21 de Janeiro de 2020 às 08:52 

Código de Autenticação: 2001-2108-5255-0874-4395 

Para validar esta certidão, acosse o sítio do TJMG (www.gmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO 
/AUTENTICAÇÃO 2 informando o código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indicio de possível adulteração ou tentativa 
de fraude. 

1 de 1 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: IVA DA SILVA MEIRELES 
CPF: 016.331.696-18 
Certidão n°: 1675733/2020 
Expedição: 21/01/2020, às 08:49:19 
Validade: 18/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que IvA DA SILVA MEIRELES, inscrito(a) no CPF sob o n° 
016.331.696-18, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n°  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndtWtst.jus.br  
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CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO 
DE AÇÕES CRIMINAIS 

N°: 50742660 

Certificamos que contra 

Nome: IVA DA SILVA MEIRELES 

CPF: 016.331.696-18 

Data de Nascimento: 16/05/1992 

Nome da mãe: MARLI SILVA 

NADA CONSTA 

nos registros de distribuição de ações criminais da Justiça Militar Estadual. 

Certidão emitida em 21/01/2020 às 08:21:42 (hora de Brasília) com base na Resolução n° 107, 
de 24/08/2011, do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, disponibilizada no e-DJM de 

25/08/2011. 

Os dados pessoais acima são de responsabilidade do solicitante da certidão. 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://www.tjmmg.jus.br  

(Menu "Certidão Negativa/Autenticação de Certidão") informando o Número de Controle e o 

CPF do emissor da Certidão. 

Certidão gratuita e de âmbito nacional 

Esta certidão é válida por 90 dias 

Voltar 

1 of 1 	 21/01/2020 08:22 



Luz, 14 de Janeiro de 2020. 

Jair 
Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

CNPJ: 	18.301.036/0001-70 
Av. Laerton Pauline111, 153 
C.E.P.: 	35595-000 	- Luz - MG 

Folha: 1/1 

 

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

  

Excelentíssimo(a) SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura 
de procedimento licitatõrio conforme especificações relacionadas abaixo. A existência de recursos orçamentários foi con-
firmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo com a legislação em vigor. 

OBJETO DA LICITAÇÃO:  CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE OUTORGA DE 02 BARRAMENTOS 
LOCALIZADOS NAAVENIDAJUCA ROMANO, CONTINUAÇÃO DA AVENIDA LAERTON PAULINELLI, NO BAIRRO 
GRANDES LAGOS, NO MUNICIPIO DE LUZ/MG INCLUINDO ESTUDOS PERTINENTES E NECESSÁRIOS PARA O 
LICENCIAMENTO - DIPENSA DE LICITAÇÃO. 

Processo Adm. n°: 	7/2020 	 Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços 

'ma de Julgamento: Menor Preço 

Pgto. / Reajuste: 
Prazo Entrega/Exec.: 
Local de Entrega: 	AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SADEMA - 

Urgência: 
Vigência: 

Observações: 

Convidados: 

DOTAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADAS: 

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

Despesa 
	

Código da Dotação 
	

Descrição da Dotação 
	

Compl. do Elemento 
	

Valor Previsto 

880 	09,04.2.130.3.3.90.36.00.00.00.00 	MANUTENCAO DO SERVICO DE MEIO AMBIENTE 3.3.90.36.06.00.00.00 
Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS 

2.730,00 

   

Total previsto: 
	

2.730,00 

ITENS: 

tem 1  Ciliantidadel:ÚnirT115-escrição 

1 	1,000 SV SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE OUTORGA (26013)  

, . 
_ 	I frendi? Unit. Máximo 

	

2.730,0000 	2.730.00 

Total Previsto 

Total Geral --> 
	

2.730,0000 	2.730,00 



Folha: 1/ ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 
urtterge 

o 
CNPJ: 	18.301.036/0001-70 
Av. Laerton PaulineIII, 153 
C.E.P.: 	35595-000 	- Luz- MG 

erittart211rV,??.. 
80, 

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 

0(a) Secretário De Administração, GERALDO BATISTA CARDOSO, no uso das atribuições que lhe confere a 
legislação em vigor e suas alterações legais, resolve: 

01 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado: 

A - Processo Nr.: 	7/2020 
B - Modalidade: 	Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços 
C - Forma de Julgamento: Menor Preço 
D - Forma Pgto./ Reajuste: 
E - Prazo Entrega/Exec.: 
F - Local de Entrega: 	AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SADEMA 
; - Urgência: 

14 - Vigência: 
I - Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE OUTORGA DE 02 BARRAMENTOS 

LOCALIZADOS NA AVENIDA JUCA ROMANO, CONTINUAÇÃO DA AVENIDA LAERTON PAULINELLI, NO BAIRRO 
GRANDES LAGOS, NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG INCLUINDO ESTUDOS PERTINENTES E NECESSÁRIOS PARA O 
LICENCIAMENTO - DIPENSA DE LICITAÇÃO. 

J - Observações: 

K - Convidados: 

02 - Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária: 

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

Despesa 
	

Código da Dotação 
	

Descrição da Dotação 
	

Compl. do Elemento 
	

Valor Previsto 
880 	09.04.2.130.3.3.90.36.00.00.00.00 MANUTENCAO DO SERVICO DE MEIO AMBIENTE 	3.3.90.36.06.00.00.00 

	
2.730,00 

Fonte de Recurso 100 - RECURSOS ORDINARIOS 

Total Previsto: 	 2.730,00 

Luz, 14 de Janeiro de 2020. 

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração 



ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

CNPJ: 	18.301.03610001-70 

Av. Laerton Paulinelli, 153 

C.E.P.: 	35595-000 - Luz - MG 

Folha: 1/1 

nICIpa 
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PARECER 	CONTÁBIL 

Em atenção a solicitação do setor de compras e licitações para verificar a existência de recursos orçamentados para 
assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que: 

[ 	] - HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) especificada(s) abaixo; 
[ 	] - NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações; 
[ 	] - Despesas Extra Orçamentárias. 

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 

Nr. Processo Adm. /Ano: 
Data do Processo Adm.: 
Modalidade: 

Objeto do Processo Adm.: 

7/2020 
14/01/2020 
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços 

CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE OUTORGA DE 02 
BARRAMENTOS LOCALIZADOS NA AVENIDA JUCA ROMANO, CONTINUAÇÃO DAAVENIDA LAERTON 
PAULINELLI, NO BAIRRO GRANDES LAGOS, NO MUNICIPIO DE LUZ/MG INCLUINDO ESTUDOS 
PERTINENTES E NECESSÁRIOS PARA O LICENCIAMENTO - DIPENSA DE LICITAÇÃO. 

RECURSOS ORCAMENTÁRIOS 

Cód.Reduzido Unid. Orçam. Projeto/Atividade Elemento Despesa Saldo Disponível Valor Previsto 

(deve ser preenchido pelo Setor Contábil) 

Luz, Em 	  

MARA RUB1A AZEVEDO OLIVEIRA 



Die eu 

Prefeitura Municipal de Luz 
Secretaria Municipal de Administração 

Processo n°. 007/2020 
Dispensa de Licitação n° 002/2020 
Data: 14.01.2020 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz, nomeada 

pelo n°2.791/2020 DE 02.01.2020 em cumprimento ao artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações, decide aceitar o pleito da Secretária Municipal de Agricultura Desenvolvimento Eco-

nómico e Meio Ambiente„ através do oficio n° 004/2020 de 10.01.2020 para "CONTRATAÇÃO 

DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE OUTORGA DE 02 BARRA-

MENTOS LOCALIZADOS NA AVENIDA JUCA ROMANO, CONTINUAÇÃO DA AVE-

NIDA LAERTON PAULINELLI, NO BAIRRO GRANDES LAGOS, NO MUNICÍPIO DE 

LUZ/MG INCLUINDO ESTUDOS PERTINENTES E NECESSÁRIOS PARA O LICENCI-
AMENTO ". 

A decisão desta comissão tem corno fundamento o seguinte: 

Considerando o recebimento do oficio IGAM/NAI n° 425/2019 de 11 de De-

zembro de 2019, que trata do encaminhamento de Auto de Infração n° 196971/2019 e Documento 

de Arrecadação Estadual — DAE referente a dois barramentos em curso d'agua (em cascata) com 

volume acumulado superior a 5.000 m' sem portaria de outorga localizados no bairro Grandes 

Lagos, no município de Luz/MG; 

Considerando que no auto de Infração cita-se que os barramentos deverão ser 

regularizados na SUPRAM, cadastrados de acordo com a portaria IGAM n° 03/2019 no prazo de 

45 dias; que em 90 dias deverá ser cadastrados o relatório de Inspeção de segurança das Barragens 

juntamente com suas ART'S, conforme conteúdo estabelecido no Anexo III da portaria IGAM n° 

002/2019; 

Considerando a data de recebimento da documentação supracitada, e que um 

dos prazos supracitados se encontra próximo do vencimento, o que demanda urgência em resolver 

a situação acima. A CPL decide pela Dispensa de Licitação, com ba5e no artigo 24, II c/c 

"a",inciso II do art. 23 da Lei Federal 8666/93 . 

Luz/MG, 14 de Janeiro de 2020. 

Vanusa Cân a de Oliveira Brito 

Presidente da CPL 

Luis Carlo 	a Rodrigues  Rigor Gontijo 

Sand 	 erreira Costa 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNP3 18.301.036/0001-70 - AVENIDA LAERTON PAULINELL1, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/MG 
CEP 3S.S9S-000- Fone (37) 3421.3030- www.luz.mg.gov.br  



Prefeitura gilunicipaI á Luz 
Secretaria Municipal de Administração 

Processo n°. 007/2020 
Dispensa de Licitação n°. 002/2020 
Data: 14.01.2020 

 

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Como Prefeito Municipal de Luz, em cumprimento ao que preceitua o artigo 26, "caput" da 

Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, RATIFICO o Termo de Dispensa da Comissão Permanente de 

Licitação e com respaldo no Parecer de N.°022 /2020 de 14 de Janeiro de 2020, da lavra Procuradoria 

Jurídica do Município de Luz, para "CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA 

ELABORAÇÃO DE OUTORGA DE 02 BARRAMENTOS LOCALIZADOS NA AVENIDA JUCÁ 

ROMANO, CONTINUAÇÃO DA AVENIDA LAERTON PAULINELLI, NO BAIRRO GRANDES 

LAGOS, NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG INCLUINDO ESTUDOS PERTINENTES E NECESSÁRIOS 

PARA O LICENCIAMENTO", e autorizo o empenho das despesas em favor de: 

IVA DA SILVA MEIRELES — CPF: 016.331.696-18 

Fundamento Legal: Art. 24, inciso XXVI da Lei n°8.666/93 e suas alterações e Lei n° 11.107/2005. 

Valor Global: R$2.730,00 ( Dois mil setecentos e trinta reais). 

Publique-se. 

Luz, 14 de Janeiro de 2020. 

AILT N DUARTE 
PREFEITO MUNICIPAL 



27101/2020 	 Prefeitura de Luz 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE LUZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
PROCESSO N. 007/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 002/2020 

Processo n". 007/2020 
Dispensa de Licitação n°. 002/2020 
Data: 14.01.2020 

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Como Prefeito Municipal de Luz, em cumprimento ao que preceitua o 
artigo 26, "caput" da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, 
RATIFICO o Termo de Dispensa da Comissão Permanente de 
Licitação e com respaldo no Parecer de N.°022 /2020 de 14 de 
Janeiro de 2020, da lavra Procuradoria Jurídica do Município de Luz, 
para "CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA 
ELABORAÇÃO DE OUTORGA DE 02 BARRAMENTOS 
LOCALIZADOS NA AVENIDA JUCÁ ROMANO, 
CONTINUAÇÃO DA AVENIDA LAERTON PAULINELLI, NO 
BAIRRO GRANDES LAGOS, NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG 
INCLUINDO ESTUDOS PERTINENTES E NECESSÁRIOS 
PARA O LICENCIAMENTO". e autorizo o empenho das despesas 
em favor de: 

• 
IVA DA SILVA MEIRELES — CPF: 016.331.696-18 

Fundamento Legal: Art. 24, inciso XXVI da Lei n° 8.666/93 e suas 
alterações e Lei tf 11.107/2005. 

Valor 	R$2.730,00 ( Dois mil setecentos e trinta reais). 

Publique-se. 

Luz, 14 de Janeiro dc 2020. 

Alt TON DUARTE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Daniel Ribeiro 

Código IdentifieaduriDCEE947B 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros 
no dia 27/01/2020. Edição 2681 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.briamm-mg/ 

www.diariomunicipalcom.briamm-mg/materia/DCEE947B/03AOLTBLTeDke0DsHiEpRitzOTHdSdh2aaB9kgvhhao-AL_N8MRHOe0oUe78ob8OF.. 1/1 



PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPI 

Parecer no. 053/2020 de 27 de Janeiro de 2020. 

Dispensa de Licitação: 002/2020 

Interessado(s): Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio 

Ambiente e Comissão Permanente de Licitação. 

Assunto: Contratação de prestador de serviço para elaboração de outorga, de 02 (dois) 

barramentos localizados na Avenida Juca Romano, Continuação da Avenida Laerton Paulinel-

ii, no bairro Grandes Lagos, no Município de Luz/MG, incluindo estudos pertinentes e neces-

sários para o licenciamento. 

PARECER 

A Comissão Permanente de Licitação nomeada pelo Decreto no. 2.791, de 02 

de Janeiro de 2020, encaminhou a esta Procuradoria Jurídica, para fins de análise e emissão 

de parecer, nos moldes do art. 38, VI da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, o Pro-

cesso de Licitação em epígrafe. 

O Procedimento baseia-se no Ofício no. 004/2020 encaminhado pelo Gabinete 

do Prefeito Municipal, através do qual solicitou parecer jurídico acerca da possibilidade de 

realização de dispensa de licitação sobre a contratação de prestador de serviço para 

elaboração de outorga, de 02 (dois) barramentos localizados na Avenida Juca Romano, Con-

tinuação da Avenida Laerton Paulinelli, no bairro Grandes Lagos, no Município de Luz/MG, 

incluindo estudos pertinentes e necessários para o licenciamento 

No ofício ora mencionado, o Sr. Prefeito informou que a municipalidade rece-

beu ofício do IGAM/NAI no. 425/2019 em 11 de dezembro de 2019, que encaminhou o Auto 

de Infração no. 196971/2019 e ainda DAE referente a dois barramentos em curso d'água 

com volume acumulado superior a 5.000 m3  sem portaria de outorga, localizados no bairro 

Grandes Lagos no Município de Luz/MG. iff-retrt-0,‘ 

VALI:s1C) \t, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ — CNPJ 18.301.036/0001-70 
Avenida Laerton Paulinelli, 153, Centro, LUZ/MG. FONE: (037) 3421-3030 
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PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPI 

Assim indagou a esta Procuradoria Jurídica sobre a possibilidade jurídica e 

previsão legal de tal contratação ocorrer por meio de dispensa licitatória, o que lhe foi escla-

recido por meio de consulta, devidamente elaborada e fundamentada em sentido positivo, 

com base no qual passo a fundamentar este parecer tomando por base a legalidade da dis-

pensa de licitação no caso em tela. 

DO MÉRITO 

Licitação é o procedimento administrativo por meio do qual o Poder Público, 

mediante critérios preestabelecidos, isonômicos e públicos, busca escolher a melhor alterna-

tiva para a celebração de um ato jurídico. 

Em síntese, é um procedimento obrigatório que antecede a celebração de 

contratos pela Administração Pública e tem por finalidade buscar a melhor proposta, esti-

mulando a competitividade entre os potenciais contratados, e, oferecer iguais condições a 

todos que queiram contratar com a Administração. 

A legislação prevê duas exceções ao dever de licitar, quais sejam, a Dispensa 

de Licitação e Inexigibilidade de Licitação. 

Entende-se por Dispensa de Licitação, como é o caso dos autos, quando a 

competição é possível, mas sua realização pode não ser conveniente e oportuna para a Ad-

ministração Pública, à luz do interesse público. 

Desta forma, a Administração Pública pode contratar direto com particulares, 

dispensando a licitação, desde que observadas as hipóteses do artigo 24 da Lei 8.666/93. 

A hipótese de dispensa de licitação em razão do valor para compras e serviços 

gerais, exceto de engenharia, encontra-se tipificada no inciso II do artigo 24 da Lei 

8.666/93, verbis 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

9 
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II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do li-
mite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, 
nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um 
mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada 
de uma só vez; (Redação dada pela Lei no 9.648, de 1998)  

Trata-se, como se vê, de autorização legal para que, desde que observados os 

requisitos fixados no dispositivo, o gestor possa deixar de instaurar a licitação e contratar 

diretamente compras e serviços gerais para a Administração. 

O requisito não ostenta maiores dúvidas, posto ser de natureza objetiva, de 

fácil percepção e encontra-se perfeitamente obedecido no processo de contratação em ques-

tão uma vez que o valor total a ser pago é de R$ 2.730,00 (dois mil, setecentos e trinta re-

ais) para elaboração de outorga, de 02 (dois) barramentos localizados na Avenida luca Ro-

mano, Continuação da Avenida Laerton Paulinelli, no bairro Grandes Lagos, no Município de 

Luz/MG, incluindo estudos pertinentes e necessários para o licenciamento. 

Além de sedimentar o princípio da legalidade como mandamento de juridici-

dade administrativa, o agir administrativo, para que seja válido e eficaz em consonância com 

o modelo de desenvolvimento fixado pela Constituição Federal de 1988, depende de um 

comprometimento com o enfrentar dos paradoxos que a realidade empírica, complexa, possa 

demaridar. 

Impõe-se ao intérprete e demais agentes envolvidos na atuação pública um 

compromisso inafastável com o dever de uma gestão eficiente e com todos os desafios que 

sua escorreita consideração pressupõe. 

Atuar de forma diversa vai de encontro ao princípio da indisponibilidade do 

interáse público, que impõe ao agente ponderar soluções eficientes em atenção ao bem 

juridicamente tutelado e à racionalidade no emprego de recursos públicos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ — CNPJ 18.301.036/0001-70 
Avenida Laerton Paulinelli, 153, Centro, LUZ/MG. FONE: (037) 3421-3030 
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Do ora exposto, infere-se que a Comissão Permanente de Licitações efetuou a 

dispensa de licitação para promover a contratação mencionada pela Administração Municipal, 

e obteve a ACEITABILIDADE da mesma por esta Procuradoria Jurídica nos termos do art. 

24, II, da Lei no. 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores bem como praticou 

todos os atos necessários exigidos no art. 24, e seguintes da Lei Federal N.o 8.666/93 de 

21/06/1993. 

Assim sendo, pelas razões aqui expostas, o processo em questão, dispensa de 

licitação no. 002/2020, que tem por objeto Dispensa de Licitação com fundamento no art. 

24, inciso II da Lei no. 8.666/1993 para Prestação de serviço para elaboração de outorga, de 

02 (dois) barramentos localizados na Avenida Juca Romano, Continuação da Avenida Laerton 

Paulinelli, no bairro Grandes Lagos, no Município de Luz/MG, incluindo estudos pertinentes e 

necessários para o licenciamento, está apto a ser aprovado pelo Sr. Prefeito Municipal. 

Pelo exposto, esta Procuradora Adjunta do Município de Luz/MG opina pela 

comunicação do resultado da licitação à autoridade superior, no prazo máximo de 3 (três) 

dias, para a devida ratificação e posterior publicação na imprensa oficial. 

Es recer, S.M.J. 

Rafaefasaulinelli 

OAB/MG 199.235 
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Oficio no. 004/2020 
Assunto: Solicitação (FAZ) 
Serviço: Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente - 
SADEMA 
Data: 06 de fevereiro de 2020. 

Prezada Senhora, 

Saudações! 

Considerando o recebimento do Ofício IGAM/NAI no. 425/2019 de 11 de 
dezembro de 2019, que trata do encaminhamento do Auto de Infração no. 196971/2019 e 
Documento de Arrecadação Estadual - DAE referente a dois barramentos em curso d'água (em 
cascata) com volume acumulado superior a 5.000 m3  sem portaria de outorga localizados no 
bairro Grandes Lagos, no município de Luz/MG; 

considerando que no Auto de Infração cita-se que os barramentos deverão ser 
regularizados na SUPRAM, cadastrados de acordo com a Portaria IGAM no. 03/2019 no prazo 
de 45 dias; e que em 90 dias deverá ser cadastrado o Relatório de Inspeção de Segurança das 
Barragens juntamente com suas ART's, conforme conteúdo estabelecido no Anexo III da 
Portaria IGAM no. 002/2019; 

considerando que foi solicitado abertura de processo de Dispensa de Licitacão 
para contratação de IVA DA SILVA MEIRELES  para a elaboração de outorga dos 
barrarnentos visando atender a demanda que consta no Auto de Infração no. 196971/2019 
apresentando relatório técnico elaborado por profissional habilitado, com as dimensões dos 
barramentos, cálculos das respectivas vazões, áreas de interferência, características 
hidrogeologicas, vulnerabilidade do sistema aqüífero, dentre outras informações; formulário 
técnido, relatório fotográfico, requerimento de outorga; Anotação de Responsabilidade Técnica; 
protocolo e formalização do processo junto ao órgão competente; e atendimento a possiveis 
solicitações de informações complementares no ato das analises por parte do órgão 
competente, através do Ofício 004/2020 de 10 de janeiro de 2020, que gerou a Dispensa de 
Licitação no. 002/2020; 

considerando que foi detectado que houve um erro em relação ao valor total do 
serviço, onde foi lançado o valor de R$ 2.730,00, e que o valor correto é R$ 5.460,00. 

Venho por meio deste solicitar o cancelamento da Dispensa no.002/2020 para 
que sejam realizadas as correções necessárias. 

Atenciosamente, ifrat  
/arfir ffj,‘ 

Edi 	as da Silva 
Secretário de Agricultura, Desenvolvimento Econômico 

e Meio Ambiente - SADEMA 

Ilma. Sra. 
Vanusa Cândida de Oliveira Brito 
Departamento de Compras e Licitações 
Luz/MG — 35.595-000 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ: 18.301.036/0001-70 
AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153- MONSENHOR PARREIRAS - LUZ/MG - CEP 35595-000 

TELEFONE: (37)3421-3030 RAMAL 42- Email: meloambiente®luz.mg.gov.br  
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Parecer no. 100/2020 de 18 de Fevereiro de 2020. 

Dispensa de Licitação: 002/2020 

Interessado(s): Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio 

Ambiente e Comissão Permanente de Licitação. 

Assunto: Contratação de prestador de serviço para elaboração de outorga, de 02 (dois) 

barramentos localizados na Avenida Juca Romano, Continuação da Avenida Laerton Paulinel-

li, no bairro Grandes Lagos, no Município de Luz/MG, incluindo estudos pertinentes e neces-

sários.para o licenciamento. 

PARECER SOBRE REVOGAÇÃO DO PROCESSO LICITAI-ORM 

A Comissão Permanente de Licitação nomeada pelo Decreto no. 2.791, de 02 

de Janeiro de 2020, encaminhou a esta Procuradoria Jurídica, para fins de análise e emissão 

de parecer, nos moldes do art. 38, VI da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, o Pro-

cesso de Licitação em epígrafe. 

O Procedimento baseia-se no Oficio no. 004/2020 encaminhado pelo Gabinete 

do Prefeito Municipal, através do qual solicitou parecer jurídico acerca da possibilidade de 

realização de dispensa de licitação para a contratação de prestador de serviço para elabora-

ção de outorga, de 02 (dois) barramentos localizados na Avenida Juca Romano, Continuação 

da Avenida Laerton Paulinelli, no bairro Grandes Lagos, no Município de Luz/MG, incluindo 

estudos pertinentes e necessários para o licenciamento 

Esta procuradoria jurídica emitiu parecer sobre aceitabilidade da referida dis- 

pensa. 

Em 10 de Fevereiro de 2020, o Sr. Secretário de Agricultura, Desenvolvimento 

Econômico e Meio Ambiente requereu, através do ofício no. 004/2020, o cancelamento da 

DisPensa no. 002/2020 tendo em vista que o valor total do serviço estaria equivocad 	f:/.??  

IP a 
\`• 
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O procedimento veio novamente a esta procuradoria para fins de análise e 

emissão de parecer. 

Entre as prerrogativas da Administração Pública, há a possibilidade de revogar 

atos que  não sejam mais convenientes e oportunos para o atendimento do interesse público, 

bem como de invalidá-los (anulá-los) em caso de ilegalidade. Nesse sentido, a Súmula no 

473 do Supremo Tribunal Federal tem o seguinte enunciado: 

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, 
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adqui-
ridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 

Frise-se que esses deveres-poderes também estão legalmente previstos no 

art. 49 da Lei no 8.666/93: 

A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente pode-
rá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato su-
perveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

Vale destacar, ainda, que, a rigor, tanto para a revogação como para a invali-

dação, é necessário instaurar processo administrativo em que se assegure aos atingidos pela 

decisão a oportunidade de se manifestar a respeito. Não é por outra razão que o art. 49, § 

30, da Lei no 8.666/93 prevê que, em caso de "desfazimento do processo licitatón4 fica as-

segurado o contraditório e a ampla defesa ff. 

Sobre o procedimento a ser adotado, citamos a Súmula no 04, elaborada por 

esta Consultoria: 

EMENTA: No caso do desfazimento do procedimento licitatório, o contraditó-
rio e a ampla defesa devem ser assegurados antes da prática do ato de re-
vogação ou anulação, sob pena de ilegalidade do próprio ato. 
JUSTIFICATIVA: A licitação, seja qual for a sua modalidade, constitui proce-
dimento administrativo e, como tal, comporta revogação, por razões de inte-
resse público, e anulação, por ilegalidade, nos termos do art. 49 d- 
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A decisão de revogar ou anular uma licitação consiste no seu desfazimento 
pela autoridade administrativa competente para a aprovação do procedi-
mento, isto é, para sua homologação, reservada também a possibilidade do 
Judiciário anular o certame desde que provocado por quem tenha legítimo 
interesse para agir. 
O ato de revogação ou de anulação pela própria Administração, atuando de 
ofício ou por provocação de terceiros, deve ser motivado, sendo necessário 
parecer escrito e devidamente fundamentado. 
Mas o art. 49, § 30  da Lei no 8.666/93 estabelece ainda que no caso de des-
fazimento do processo licitatário — revogação ou anulação — fica assegurado 

contraditório e a ampla defesa. 
O direito ao contraditório e à ampla defesa tem fundamento constitucional 
(CF, art. 50, LV), e consiste no direito dos licitantes de se oporem ao desfa-
zimento da licitação antes que decisão nesse sentido seja tomada. 
Entendendo ser caso de desfazimento do processo licitatório, a Administra-
ção deve comunicar aos licitantes essa sua intenção, oferecendo-lhes a o- 
portunidade, no prazo razoável que lhes assinalar, de defender a licitação 
promovida, procurando demonstrar que não cabe o desfazimento, antes da 
decisão ser tomada. 
Se levado a efeito o desfazimento sem que tenha sido assegurado antes o 
direito ao contraditório e ampla defesa, a decisão será nula, só por essa ra- 
zão. De qualquer forma, decidido o desfazimento, assiste ainda aos licitantes 

direito de interpor recurso administrativo, com fundamento no art. 109, I, 
alínea "c", da Lei no 8.666/93, direito esse que com aquele não se confunde. 
(Revista Zênite ILC, 1996, p. 268). 

Todavia, em que pese esse posicionamento, cogita-se a possibilidade de su-

pressão do contraditório e da ampla defesa nos casos em que o desfazimento do processo 

de contratação ocorre antes da homologação do certame e da adjudicação do objeto. 

A hipótese encontra fundamento no posicionamento do Superior Tribunal de 

Justiça, o qual defende a tese de que antes da adjudicação do objeto e da homologação do 

certame, o particular declarado vencedor não tem qualquer direito a ser protegido em face 

de possível desfazimento do processo de contratação, o que afasta a necessidade de lhe ser 

assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Veja-se: 

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - 
REVOGAÇÃO - CONTRADITÓRIO. 

Licitação obstada pela revogação por razões de interesse público. 
Avaliação, pelo Judiciário, dos motivos de conveniência e oportunidade do 

administrador, dentro de um procedimento essencialmente vinculado. 
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PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIi».7.2anecte 

Falta de competitividade que se vislumbra pela só participação de duas 
empresas, com ofertas em valor bem aproximado ao limite máximo estabe-
lecido. 

A revogação da licitação, quando antecedente da homologação e adjudi-
cação, é perfeitamente pertinente e não enseja contraditório. 

Só há contraditório antecedendo a revogação quando há direito adquirido 
das empresas concorrentes, o que só ocorre após a homologação e adjudi-
cação do serviço licitado. 

O mero titular de uma expectativa de direito não goza da garantia do 
contraditório. 

Recurso ordinário não provido. (STJ, ROMS no 200602710804, Rel. Eliana 
Calmon, 133E de 02.04.2008.) 

Agora, é importante destacar que a revogação não ocorre conforme o livre 

arbítrio do agente público, sem qualquer tipo de limitação. 

Na realidade, há requisitos para a revogação da licitação (ou de qualquer ou-

tro ato administrativo): a) fato superveniente que tenha tornado o procedimento inconveni-

ente ou inoportuno; b) motivação; e c) contraditório e ampla defesa prévios (a depender do 

entendimento adotado pela Administração). 

Primeiramente, é preciso que tenha ocorrido um fato superveniente capaz de 

alterar o interesse público, de maneira que a licitação não seja mais conveniente e oportuna 

para atingir os objetivos buscados pelo Poder Público. 

Note-se que a exigência de fato superveniente é muito relevante, tendo em 

vista que, se a licitação era originariamente inconveniente e inoportuna, há verdadeiro vício 

de legalidade, que determina a invalidação do certame. Convém transcrever as lições de 

Hely Lopes Meirelles: 

Releva notar, ainda, que o juízo de conveniência para a revogação deve ba-
sear-se em fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e sufi-
ciente para justificar aquele ato (art. 49, caput). A discricionariedade admi-
nistrativa sofreu séria restrição legal, pois a revogação há de fundamentar-
se necessariamente em fatos novos, não mais se admitindo a mudança do 
critério de oportunidade expendido anteriormente, para a abertura do pro-
cedimento licitatório. (MEIRELLES, 1996, p. 282.) 
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Nesse sentido, Carlos Ari Sundfeld leciona: 

Para legitimar a revogação, necessária, segundo o art. 49, a ocorrência de 
'fato superveniente', isto é, verificado posteriormente à primitiva decisão de 
contratar. Não, por óbvio, um fato qualquer, mas um fato (ou um conjunto 
fático) pertinente e suficiente para tomar inoportuna ou inconveniente a 
contratação. (SUNDFELD, p. 1037, 2006.) 

Além disso, é preciso que a Administração motive adequadamente seu ato, a 

fim de apontar justamente a presença daquele fato superveniente. Com  o Estado Democráti-

co de Direito, não é mais compatível a mera alusão a "razões de interesse público". É preciso 

que o Poder Público aponte qual o interesse público tutelado e por que razão ele não é mais 

atendido com a licitação. 

A comprovação desses requisitos afasta a possibilidade de a Administração 

indenizar os particulares em razão da revogação do certame. Veja-se, nesse sentido, decisão 

do Tribunal Regional Federal da 9 Região: 

ADMINISTRATIVO E CONS lii UCIONAL. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. SER-
VIÇOS BANCÁRIOS. REVOGAÇÃO POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO, 
DECORRENTE DE FATO SUPERVENIENTE DEVIDAMENTE COMPROVADO. 
POSSIBILIDADE. ART. 49 DA LEI 8.666/93. CONDUTA LÍCITA DA ADMINIS-
TRAÇÃO, EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPOR-
TUNIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. EXPECTATIVA DO LICITANTE VEN-
CEDOR EM CELEBRAR O CONTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À 
CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 

Hipótese em que o Banco Itaú S/A sagrou-se vencedor da Concorrência 
no SC-010/2005, realizada pelo Estado de Alagoas para a prestação de ser-
viços bancários, relativos ao pagamento de folha de servidores e fornecedo-
res e centralização da arrecadação tributária, tendo sido tal certame posteri-
ormente revogado, por ter a Caixa Econômica Federal, que já vinha execu-
tando os serviços bancários para o Estado, formulado proposta mais vanta-
josa para a Administração, que optou em prorrogar o contrato anterior, fir-
mando um Termo Aditivo. 

Conforme a expressa dicção do art. 49 da Lei no 8.666/93, a autoridade 
competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a 
licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
sendo que tais critérios são avaliados exclusivamente pelo administrador, à 
luz das circunstancias especiais que conduzirem à desistência na contr ta-
ção, não cabendo ao Poder Judiciário substituir tais critérios, pode 
ser examinado apenas sob os aspectos de legalidade. 	 o 
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No caso concreto, a revogação da Concorrência foi devidamente justifica-
da, não havendo razão para invalidar o ato, porque a Administração vislum-
brou uma proposta mais vantajosa, formulada após a licitação (o que carac-
teriza o fato superveniente), sendo o valor econômico direto da proposta da 
Caixa Econômica Federal em torno de R$ 92.760.908,65 (noventa e dois mi-
lhões, setecentos e sessenta mil, novecentos e oito reais e sessenta e cinco 
centavos), superior, portanto, ao valor ofertando pelo vencedor do certame, 
de R$ 68.113.000,00 (sessenta e oito milhões, cento e treze mil reais). 

"A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de ví-
cios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revo-
gá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial" — Súmula 
473 do STF. 

A revogação, situando-se no âmbito dos poderes administrativos, é con-
duta lícita da Administração que não enseja qualquer indenização aos licitan-
tes, nem particularmente ao vencedor, que tem expectativa na celebração 
do contrato, mas não é titular de direito subjetivo. 

É irrelevante a discussão sobre a natureza dos serviços bancários, se ca-
racterizariam ou não "disponibilidade de caixa", tal como previsto no art. 
164, parágrafo 30, da Constituição Federal, uma vez que a Administração 
justificou os motivos da revogação em função do interesse público e não da 
impossibilidade de contratar em razão da vedação constitucional de depósito 
de verbas públicas em instituições financeiras privadas. 

Manutenção da verba honorária, arbitrada na sentença em R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), a ser rateada entre o Estado de Alagoas e a Caixa Econô-
mica Federal, com base no art. 20, parágrafo 40, do CPC, uma vez que se 
revela compatível com a complexidade da causa, assim como remunera a-
dequadamente o trabalho empreendido pelos causídicos na lide. 

Agravo Retido do Banco Itaú S/A improvido, Apelações improvidas e Re-
curso Adesivo do Estado de Alagoas improvido. (TRFS, AC no 
200680000028972, Des. Federal Frederico Pinto de Azevedo, D] de 
23.01.2008.) 

À luz do exposto, se os pressupostos que autorizam a revogação estão pre-

sentes no caso concreto, é possível legitimamente revogar o certame e defender a inexistên-

cia de direito dos licitantes à indenização. 

Est 	arecer, S.M.J. 

Rafa la a s au 'nein 

OAB/MG 199.235 
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Prefeitura Municipal de Luz 
Secretaria Municipal de Administração 

REVOGADO PRC 007/2020 - DISPENSA 002/2020 
IVA DA SILVA MEIRELES 

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Luz, torna público a 
REVOGAÇÃO do Processo 007/2020 Dispensa de Licitação: 002/2020 de 14 de Janeiro de 
2020 cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA 
ELABORAÇÃO DE OUTORGA DE 02 BARFtAMENTOS LOCALIZADOS NA 
AVENIDA JUCA ROMANO, CONTINUAÇÃO DA AVENIDA LAERTON 
PAULINELLI, NO BAIRRO GRANDES LAGOS, NO MUNICIPIO DE LUZ/MG 
INCLUINDO ESTUDOS PERTINENTES E NECESSÁRIOS PARA O 
LICENCIAMENTO.Conforme orientação da Procuradoria Jurídica fica REVOGADO , 
considerando que houve um equívoco em relação ao valor total do serviço.Será instaurado novo 
processo em breve com adequações. Prefeitura Municipal de Luz - Av. Laerton Paulinelli, 153 
Bairro Monsenhor Parreiras. Informações (37) 3421-3030, Ramal 32- no horário de 08:00 às 
17:00 horas. www.luz.ing.gov.br.Luz,18.02.2020. Vanusa Cândida de Oliveira Brito. 
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ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

NCmnd Anulação de 'Nota de Empenho 

C.N.P.J.: 18.301.036/0001-70 

Município: Luz 

Data: 17/02/2020 

	

Número da A.N.E.: 
	

18 

	

Tipo de Anulação: 
	

Total 

DOTAÇÃO: 880 	Recurso: 	0100 - 

órgão: 09 

Unidade: 04 

Funcional: 18.541.0022 

Projeto/Atividade 2.130 

Elemento: 3.3.90.36.0E 

RECURSOS ORDINARIOS 

SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,ME10 

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

PRESERVACAO E REVITALIZACAO AMBIENTAL 

MANUTENCAO DO SERVICO DE MEIO AMBIENTE 

Serviços Técnicos 

IMPORTÂNCIA: 

Empenho: 	721 Data: 28/01/2020 

Valor do Empenho: 	 2.730,00 

Valor da Anulação (B): 	2.730,00 

CF OR: 
Credor: 	9269 IVA DA SILVA MEIRELES 

Endereço RUA JOSÉ'BARBOSA LEÃO, 341 	 Cidade: Córrego Danta 	 UF:MG 

C.P.F.: 	016-331-696/18 	 InscrEstildent.Prof.: 

ESPECIFICAÇÃO: 
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE OUTORGA DE 02 BARRAMENTOS LOCALIZADOS NA AVENIDA JUCA 
ROMANO, CONTINUAÇÃO DA AVENIDA LAERTON PAULINELLI, NO BAIRRO GRANDES LAGOS, NO MUNICIPIO DE LUZ/MG INCLUINDO ESTUDOS 
PERTINENTES E NECESSÁRIOS PARA O LICENCIAMENTO, CONFORME CONTRATO N°011/20 DE 27.01.2020 (Licita* N°: 2/2020-DL) 

Fica anulada a importância de R$ 2.730,00 (dois mil setecentos e trinta reais) 

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO TOAL DE EE/EG 
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EDIV,  De DIAS DA SILVA 

SEC.MUN.AGRIC. DESENV. ECON. MI 
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