EDIÇÃO Nº 375 – Quinta – Feira, 30 de Maio de 2019
DECRETO Nº 4910/2019
O Prefeito Municipal de Carandaí, no uso das faculdades que lhe confere o art. 84,
IV, da Constituição Federal; art. 90, VII, da Constituição do Estado e art. 73 e 74 da
LOM, e;
CONSIDERANDO o subitem 12.4, constante da disposição 12 – Considerações
Finais, do Edital nº 017-2017, que balizou a realização de Processo Seletivo
Simplificado para contratação e formação de cadastro reserva de Agente
Comunitário de Saúde para a Estratégia Saúde da Família;
CONSIDERANDO que o referido processo foi Homologado através do Decreto
4598-2018 em 09.03.2018;
CONSIDERANDO, entretanto, que o edital nº 017/2017, previa a possibilidade de
sua prorrogação por até 12 (doze) meses.
CONSIDERANDO solicitação do Supervisor do Departamento Municipal de Saúde,
Denilson Hermes da Cunha, através do ofício DMS nº 164/2019;

DECRETA
Art. 1º - Fica prorrogado o processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 0172017 e homologado pelo Decreto nº 4598-2018 de 09.03.2018, até o dia 09.03.2020.
Art. 2º - Os candidatos aprovados, classificados e não convocados na seleção em
questão, serão convocados pelo Executivo na medida em que houver necessidade,
por excepcional interesse público, de acordo com as previsões constitucionais e
legislação específica.
Art. 3º - Este Decreto em vigor na data de sua Publicação. Retroagindo seus efeitos
em 09.03.2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 30 de maio de 2019.

Washington Luis Gravina Teixeira
Prefeito Municipal

Justino Martins Neto
Superintendente Administrativo

Publicada no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí, 30 de maio de
2019._______________Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo.
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DECRETO Nº 4911/2019
O Prefeito Municipal de Carandaí, no uso das faculdades que lhe confere o art. 84, IV, da
Constituição Federal; art. 90, VII, da Constituição do Estado e art. 73 e 74 da LOM, e;
CONSIDERANDO o subitem 7.7, constante da disposição 7 – Das Disposições Finais, do
Edital nº 018-2017, que balizou a realização de Processo Seletivo Simplificado para
contratação e formação de cadastro reserva para o cargo de Enfermeiro, Técnico de
Enfermagem, Médico e Odontólogo para a Estratégia Saúde da Família;
CONSIDERANDO que o referido processo foi Homologado através do Decreto 4599-2018
em 09.03.2018;
CONSIDERANDO, entretanto, que o edital nº 018/2017, previa a possibilidade de sua
prorrogação por até 12 (doze) meses.
CONSIDERANDO solicitação do Supervisor do Departamento Municipal de Saúde, Denilson
Hermes da Cunha, através do ofício DMS nº 164/2019;
DECRETA
Art. 1º - Fica prorrogado o processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 018-2017 e
homologado pelo Decreto nº 4599-2018 de 09.03.2018, até o dia 09.03.2020.
Art. 2º - Os candidatos aprovados, classificados e não convocados na seleção em questão,
serão convocados pelo Executivo na medida em que houver necessidade, por excepcional
interesse público, de acordo com as previsões constitucionais e legislação específica.
Art. 3º - Este Decreto em vigor na data de sua Publicação. Retroagindo seus efeitos em
09.03.2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 30 de maio de 2019.

Washington Luis Gravina Teixeira
Prefeito Municipal

Justino Martins Neto
Superintendente Administrativo

Publicada no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí, 30 de maio de 2019._______________
Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo.
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CÂMARA MUNICIPAL
ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2/2019 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 1/2019
Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às nove horas,
reuniram-se na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Carandaí os membros da
Comissão Permanente de Licitação, nomeados pela Portaria nº. 27, de 4 de abril de
2019,servidores José Pires Neto e Natália de Melo Gonçalves, para darem
prosseguimento ao Processo Licitatório nº. 2/2019 – Tomada de Preços nº.
1/2019,que visa contratação de uma sociedade de advogados (pessoa jurídica),
para prestação de serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica para o
exercício 2019. Presente na sessão o representante da licitante Afonso & Henriques
Sociedade de Advogados, o senhor Fernando Moraes Raso Sardinha Pinto, portador
do RG MG-15.956.667 SSP/MG.
O Presidente da Comissão de Licitação informou que a sessão tem por finalidade a
abertura, análise e julgamento das propostas técnicas, uma vez já transcorrido o
prazo para apresentação de recursos e impugnações, e proferidas as decisões ao
recurso quanto à habilitação das licitantes.
Aberto os envelopes de proposta técnica, a Comissão de Licitação deu início a
análise e julgamento dos documentos.
Às 12h50 (doze horas e cinquenta minutos) a sessão foi suspensa para o almoço,
reiniciando às 13h30 (treze horas e trinta minutos), sendo que o representante da
licitante Afonso & Henriques Sociedade de Advogados não retornou à segunda parte
da sessão.
Concluída a análise e julgamento foram verificadas as seguintes pontuações:
Após análise da documentação da licitante Adriano dos Santos Oliveira& Débora
Anne Pereira da Silva Sociedade de Advogados, foi verificado o não atendimento
nas condições do edital, em relação aos seguintes documentos:
(1)

No que se refere ao doc. 1 - Atestado de Capacidade Técnica (SEST SENAT), o
mesmo não consta o período de contrato da licitante, impedindo desta forma, a
averiguação da pontuação, que para o requisito em questão, é atribuída por ano de serviço
efetivamente prestado conforme Anexo VII, inciso I. Verifica-se, ainda, que o atestado de
capacidade refere-se à pessoa jurídica (sociedade de advogados), não fazendo referência a
qual profissional era o responsável pela prestação dos serviços atestados.

(2)

Com relação ao doc. 2 apresentado pela licitante, trata-se na verdade de declaração de
que o profissional indicado pela licitante, encontra-se devidamente matriculado em
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mestrado em Gestão Pública e Sociedade, bem como atesta ainda, a regularidade de
frequência às aulas. Em que pese o teor da referida declaração, o edital deste
procedimento licitatório, exige a apresentação de certificados de conclusão, e assim sendo,
o documento apresentado pela licitante não atende aos termos do edital.
(3)

Ainda relativamente à especialização do profissional, fora apresentado certificado de
conclusão de pós-graduação em “Direito do Trabalho e Processo do Trabalho com
Capacitação para o Ensino no Magistério Superior” (doc. 3). O referido documento não
tem correlação com as matérias indicadas no item II, alínea ‘c’ do Anexo VII do edital.

Desta forma, a licitante, considerado os documentos válidos, apresentou a seguinte
pontuação:
Licitante: Adriano dos Santos Oliveira& Débora Anne Pereira da Silva Sociedade de
Advogados
Pontuação Pontuação Pontuação
Quesito
máxima

estimada

obtida

7

7

0

13

9

2

5

0

0

5

0

0

5

0

0

1- Experiência de Assessoria e Consultoria
para órgãos públicos do profissional que
prestará os serviços à Câmara Municipal
2- Especialização do profissional que prestará
os serviços à Câmara Municipal
3- Atuação como palestrante em Congressos,
Seminários e Cursos, do profissional que
prestará os serviços à Câmara Municipal
4- Publicações do profissional que prestará os
serviços à Câmara Municipal
5- Feitos processuais do profissional que

EDIÇÃO Nº 375 – Quinta – Feira, 30 de Maio de 2019

Página 4 de 41

EDIÇÃO Nº 375 – Quinta – Feira, 30 de Maio de 2019
prestará os serviços à Câmara Municipal
TOTAL GERAL DE PONTOS

35

16

2

Após análise da documentação da licitante Afonso & Henriques Sociedade de
Advogados, foi verificado o não atendimento nas condições do edital, em relação
aos seguintes documentos:
(1)

No que se refere ao documento relativo ao Atestado de Capacidade Técnica (Prefeitura
Municipal de Governador Valadares), constante à página 5 da documentação apresentada
pelo licitante, não foi possível a atribuição de pontuação, tendo em vista que no mesmo
não consta o período de contrato da licitante, impedindo desta forma, a averiguação da
pontuação, que para o requisito em questão, é atribuída por ano de serviço efetivamente
prestado, conforme Anexo VII, inciso I. Verifica-se, ainda, que o atestado de capacidade
refere-se à pessoa jurídica (sociedade de advogados), não fazendo referência a qual
profissional era o responsável pela prestação dos serviços atestados.

Desta forma, a licitante, considerado os documentos válidos, apresentou a seguinte
pontuação:
Licitante: Afonso & Henriques Sociedade de Advogados
Pontuação Pontuação Pontuação
Quesito
máxima

estimada

obtida

7

4

0

13

7

7

5

9

5

1- Experiência de Assessoria e Consultoria
para órgãos públicos do profissional que
prestará os serviços à Câmara Municipal
2- Especialização do profissional que prestará
os serviços à Câmara Municipal
3- Atuação como palestrante em Congressos,
Seminários e Cursos, do profissional que
prestará os serviços à Câmara Municipal
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4- Publicações do profissional que prestará os
5

3

3

5

6

5

35

20,4

20

serviços à Câmara Municipal
5- Feitos processuais do profissional que
prestará os serviços à Câmara Municipal
TOTAL GERAL DE PONTOS

Após a análise da documentação da licitante Braz Mehanna Sociedade de
Advogados, foi verificado o não atendimento nas condições do edital, em relação
aos seguintes documentos:
(1)

No que se refere ao doc. 1 - Atestado de Capacidade Técnica (IPRESV – Instituto de
Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente) verifica-seque o atestado refere-se
à pessoa jurídica (sociedade de advogados), não fazendo referência a qual profissional era
o responsável pela prestação dos serviços atestados.

(2)

Com relação à Declaração de Capacidade Técnica emitida por ECONOMUS –
Instituto de Seguridade Social (doc. 2), a mesma não indica em qual data do ano de 2006
teve início a prestação de serviços, impossibilitando, dessa forma, a averiguação do
número de meses trabalhados para fins de atribuição da respectiva nota, com relação,
especificamente, ao ano de 2006, sendo considerados 2007 e 2008.

(3)

Quanto ao doc. 5 relativo à Declaração expedida pela Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo, na qual apresenta várias palestras ministradas pelo profissional indicado
pela licitante, houve a consideração de apenas 2 (duas) das referidas palestras, uma vez
que as demais foram realizadas há mais de 5 (cinco) anos, considerando-se a data de
abertura do edital desse procedimento licitatório. No anexo VII, item III, alínea ‘a’ está
expressamente consignado que a pontuação relativa à palestras será considerada apenas no
que se refere a “congressos, seminários e cursos, realizados nos últimos 5 anos”.

(4)

O doc. 6 fora desconsiderado pois trata-se de aulas ministradas pelo profissional na
qualidade de professor da instituição ali referenciada, não se enquadrando, desta forma,
nos critérios de pontuação constantes no anexo VII do edital.

(5)

Quanto aos documentos 7, 8 e 9 concernentesàs publicações do profissional indicado,
e apresentado por este para pontuação como livro, os mesmos foram considerados como
artigo, tendo em vista não se tratar de obra de autoria exclusiva do profissional, mas tão
somente, de capítulo de livro em obra que reúne uma série de outros publicadores. A
análise em questão, conforme se verá adiante, também fora utilizada para os demais
licitantes que apresentaram documentos da mesma natureza.
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(6)

Com relação aos documentos 10 e 11, estes não foram considerados, tendo em vista
tratar-se de publicação realizada em revistas no ano de 2013, portanto, há mais de 5
(cinco) anos, considerando-se a data de abertura do edital desse procedimento licitatório.
No anexo VII, item IV, alínea ‘a’ está expressamente consignado que a pontuação relativa
à publicações em jornais impressos, revistas ou sites especializados, será apurada com
base em publicações realizadas nos últimos 5 anos.

Desta forma, a licitante, considerado os documentos válidos, apresentou a seguinte
pontuação:
Licitante: Braz Mehanna Sociedade de Advogados
Pontuação Pontuação Pontuação
Quesito
máxima

estimada

obtida

7

1,5

0,6

13

11

11

5

16

2

5

7

1,5

5

10

5

35

45,5

20,1

1- Experiência de Assessoria e Consultoria
para órgãos públicos do profissional que
prestará os serviços à Câmara Municipal
2- Especialização do profissional que prestará
os serviços à Câmara Municipal
3- Atuação como palestrante em Congressos,
Seminários e Cursos, do profissional que
prestará os serviços à Câmara Municipal
4- Publicações do profissional que prestará os
serviços à Câmara Municipal
5- Feitos processuais do profissional que
prestará os serviços à Câmara Municipal
TOTAL GERAL DE PONTOS
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Após análise da documentação da licitante Gusmão Chaves Sociedade de
Advogados, foi verificado o não atendimento nas condições do edital, em relação
aos seguintes documentos:
(1)

Com relação aos documentos: 1º Aditivo Contratual realizado com a Associação dos
Municípios da Microrregião do Médio Jequitinhonha – AMEJE; Contrato com a
Prefeitura Municipal de Carbonita e seu respectivo Termo Aditivo; Contrato com o
Município de Córrego Fundo e seu respectivo Termo Aditivo; bem como ao Aditivo
Contratual firmado com a Câmara Municipal de Lagoa Dourada, os mesmos não foram
considerados tendo em vista que a comprovação não fora feita da forma exigida pela
alínea ‘a’ do item I do Anexo VII do edital. O referido dispositivo exige a apresentação de
ATESTADOS, CERTIDÕES OU DECLARAÇÕES expedidos pelos órgãos
beneficiários dos serviços e assinados pelos respectivos representantes legais. Desta
forma, outros instrumentos, ainda que referentes à capacidade técnica do profissional não
poderão ser aceitos se não se enquadram nos documentos exigidos pelo edital.Assim, fora
considerado apenas o período constante do Atestado de Capacidade Técnica expedido pela
Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Jequitinhonha – AMEJE.

(2)

Quanto à comprovação de atuação como palestrante, foram desconsiderados os
Certificados expedidos por Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito–
CONPEDI e JN&CIDM – Instituto de Direito Municipal, uma vez que os referidos
certificados datam do ano de 2012, não atendendo, desta forma, a determinação do anexo
VII, item III, alínea ‘a’, onde está expressamente consignado que a pontuação relativa à
palestras será considerada apenas no que se refere a “congressos, seminários e cursos,
realizados nos últimos 5 anos”.

Desta forma, a licitante, considerado os documentos válidos, apresentou a seguinte
pontuação:
Licitante: Gusmão Chaves Sociedade de Advogados
Pontuação Pontuação Pontuação
Quesito
máxima

estimada

obtida

7

6,5

0,3

13

6

6

1- Experiência de Assessoria e Consultoria
para órgãos públicos do profissional que
prestará os serviços à Câmara Municipal
2- Especialização do profissional que prestará
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os serviços à Câmara Municipal
3- Atuação como palestrante em Congressos,
Seminários e Cursos, do profissional que

5

3

1

5

0

0

5

5

5

35

20,5

12,3

prestará os serviços à Câmara Municipal
4- Publicações do profissional que prestará os
serviços à Câmara Municipal
5- Feitos processuais do profissional que
prestará os serviços à Câmara Municipal
TOTAL GERAL DE PONTOS

Após análise da documentação da licitante Juliana Fernandino, Assessoria e
Consultoria Jurídica, foi verificado o não atendimento nas condições do edital, em
relação aos seguintes documentos:
(1)

Com relação aos documentos contratuais firmados com Câmara Municipal de
Paraobepa; Câmara Municipal de Caetanópolis; Prefeitura Municipal de Ouro Branco;
Prefeitura Municipal de Jequitibá e Prefeitura Municipal de Inhaúma; os mesmos não
foram considerados, sendo válidos apenas os períodos constantes nos Atestados de
Capacidade Técnica em atenção à determinação da alínea ‘a’ do item I do Anexo VII do
edital. O referido dispositivo exige a apresentação de ATESTADOS, CERTIDÕES OU
DECLARAÇÕES expedidos pelos órgãos beneficiários dos serviços e assinados pelos
respectivos representantes legais. Desta forma, outros instrumentos, ainda que referentes à
capacidade técnica do profissional não poderão ser aceitos se não se enquadram nos
documentos exigidos pelo edital.

(2)

Quanto aos documentos relativos às publicações do profissional que prestará os
serviços, não foram aceitos os artigos de folhas 107/112, 113/123, 130/137, 138/146,
147/151, 152/155 e 156/192, tendo em vista que em nenhum deles consta a data de
publicação, o que impede que seja verificado se os mesmos foram publicados nos últimos
5 anos. O que consta nos referidos artigos foi apenas a data de consulta aos mesmos na
rede mundial de computadores, variando as datas entre 03 e 30 de abril do corrente ano.
No anexo VII, item IV, alínea ‘a’ está expressamente consignado que a pontuação relativa
às publicações em jornais impressos, revistas ou sites especializados, será apurada com
base em publicações realizadas nos últimos 5 anos.
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Desta forma, a licitante, considerado os documentos válidos, apresentou a seguinte
pontuação:
Licitante: Juliana Fernandino, Assessoria e Consultoria Jurídica
Pontuação Pontuação Pontuação
Quesito
máxima

estimada

obtida

7

9,9

4,7

13

4

4

5

10

5

5

4,5

0,5

5

1

1

35

29,4

15,2

1- Experiência de Assessoria e Consultoria
para órgãos públicos do profissional que
prestará os serviços à Câmara Municipal
2- Especialização do profissional que prestará
os serviços à Câmara Municipal
3- Atuação como palestrante em Congressos,
Seminários e Cursos, do profissional que
prestará os serviços à Câmara Municipal
4- Publicações do profissional que prestará os
serviços à Câmara Municipal
5- Feitos processuais do profissional que
prestará os serviços à Câmara Municipal
TOTAL GERAL DE PONTOS

Após análise da documentação da licitante Pimenta & Pimenta Sociedade de
Advogados, foi verificado o não atendimento nas condições do edital, em relação
aos seguintes documentos:
(1)

Com relação à especialização do profissional, foram apresentadoscertificados de
conclusão em “MBA Executivo em Direito de Empresa” e “Mestrado em Direito
Empresarial”. A especialização do profissional indicado pela licitante pertence ao ramo do
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Direito Privado, desta forma, os referidoscertificados não tem correlação com as matérias
indicadas no item II, alínea ‘c’ do anexo VII do edital.
(2)

Quanto aos documentos relativos às publicações do profissional que prestará os
serviços, os mesmos não foram aceitos. Tratam-se de artigos em que não há data de
publicação, impedindo a verificação no sentido de se saber se a publicação fora feita nos
últimos 5 anos, como é o caso dos artigos “Copa do Mundo e o Sistema Tributário”, “Um
novo confisco se avista no horizonte”, “Créditos de ICMS” e “Dos efeitos prospectivos
em controle difuso de constitucionalidade pelo STF”. Os demais artigos apresentados pela
licitante, datam de mais de 5 anos, sendo eles: “Guerra fiscal entre os estados”
(12/04/2010), “Da compensação de créditos tributários com precatórios”
(dezembro/2007), “Um país sem ética, e covarde” (25/05/2009), “A reforma tributária”
(30/03/2009), “Adversidades tributárias” (24/03/2010), “Crise no ensino jurídico”
(30/04/2007).No anexo VII, item IV, alínea ‘a’ está expressamente consignado que a
pontuação relativa às publicações em jornais impressos, revistas ou sites especializados,
será apurada com base em publicações realizadas nos últimos 5 anos.

(3)

Deve ser observado, ainda, que o licitante não apresentou juntamente à proposta
técnica o Anexo V, conforme exige o item 7.4 do edital.

Desta forma, a licitante, considerado os documentos válidos, apresentou a seguinte
pontuação:
Licitante: Pimenta & Pimenta Sociedade de Advogados
Pontuação Pontuação Pontuação
Quesito
máxima

estimada

obtida

7

1,5

1,5

13

9

2

5

1

1

1- Experiência de Assessoria e Consultoria
para órgãos públicos do profissional que
prestará os serviços à Câmara Municipal
2- Especialização do profissional que prestará
os serviços à Câmara Municipal
3- Atuação como palestrante em Congressos,
Seminários e Cursos, do profissional que
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prestará os serviços à Câmara Municipal
4- Publicações do profissional que prestará os
5

5

0

5

1

1

35

17,5

5,5

serviços à Câmara Municipal
5- Feitos processuais do profissional que
prestará os serviços à Câmara Municipal
TOTAL GERAL DE PONTOS

Após análise da documentação da licitante Sociedade de Advogados Arthur Guerra
e Advogados Associados, foi verificado o não atendimento nas condições do edital,
em relação aos seguintes documentos:
(1)

Com relação aos documentos contratuais firmados com Câmara Municipal de Confins;
Câmara Municipal de Bom Jesus do Amparo; Prefeitura Municipal de Visconde do Rio
Branco; Prefeitura Municipal de Itabira; e Município de Pedra Azul; os mesmos não
foram considerados, tendo em vista que não há Atestados de Capacidade Técnica relativos
aos períodos descritos nos referidos contratos. Os Atestados de Capacidade Técnica
emitidos pela Prefeitura Municipal de Raposos e Prefeitura Municipal de Araújos atestam
a capacidade em relação à sociedade de advogados como um todo, não fazendo referência
a qual profissional era o responsável pela prestação dos serviços atestados, nem tampouco
o período em que os serviços foram prestados. No que se refere ao Atestado de
Capacidade Técnica de folha 53, emitido pela Prefeitura Municipal de Porteirinha, embora
também referente ao profissional indicado, não faz menção aos períodos dos serviços
prestados. Deve ser observado que, por determinação da alínea ‘a’ do item I do Anexo VII
do edital, só serão aceitos os documentos relativos a ATESTADOS, CERTIDÕES OU
DECLARAÇÕES expedidos pelos órgãos beneficiários dos serviços e assinados pelos
respectivos representantes legais. Desta forma, outros instrumentos, ainda que referentes à
capacidade técnica do profissional não poderão ser aceitos se não se enquadram nos
documentos exigidos pelo edital. Assim sendo, foram considerados os atestados de
capacidade técnica de folha 1 emitido pela Câmara Municipal de Raposos e folha 75
emitido pela Município de Santa Luzia.

(2)

Quanto aos documentos das folhas 93/96 e 101/105 concernentes às publicações do
profissional indicado, e apresentado por este para pontuação como livro, os mesmos foram
considerados como artigo, tendo em vista não se tratar de obra de autoria exclusiva do
profissional, mas tão somente, de capítulo de livro em obra que reúne uma série de outros
publicadores.
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(3)

Ainda, no item publicações, o livro “A arte do Direito - Direitos individuais expressos
em cores” fora considerado uma única vez, embora apresentado duas vezes, uma à folha
97 e outra à folha 108.

Desta forma, a licitante, considerado os documentos válidos, apresentou a seguinte
pontuação:
Licitante: Sociedade de Advogados Arthur Guerra e Advogados Associados
Pontuação Pontuação Pontuação
Quesito
máxima

estimada

obtida

7

9

1,8

13

13

13

5

7

5

5

14,5

5

5

24

5

35

67,5

29,8

1- Experiência de Assessoria e Consultoria
para órgãos públicos do profissional que
prestará os serviços à Câmara Municipal
2- Especialização do profissional que prestará
os serviços à Câmara Municipal
3- Atuação como palestrante em Congressos,
Seminários e Cursos, do profissional que
prestará os serviços à Câmara Municipal
4- Publicações do profissional que prestará os
serviços à Câmara Municipal
5- Feitos processuais do profissional que
prestará os serviços à Câmara Municipal
TOTAL GERAL DE PONTOS

De acordo, com o item 8 do edital que trata do julgamento da proposta técnica o
valor da pontuação será alcançado mediante à seguinte fórmula: PT=1+2+3+4+5,
onde os numerais correspondem à pontuação obtida nos quesitos conforme
delineado no item 8.6.
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Sendo assim,a Comissão de Licitação passou a julgar a proposta técnica das
empresas habilitadas, de acordo com o item 8 do edital, conforme disposto na tabela
abaixo:
Fórmula

PT

PT=1+2+3+4+5

(Pontos)

Adriano dos Santos Oliveira& Débora Anne
Pereira da Silva Sociedade de Advogados

PT=0+2+0+0+0

2

Afonso & Henriques Sociedade de Advogados

PT=0+7+5+3+5

20

PT=0,6+11+2+1,5+5

20,1

PT=0,3+6+1+0+5

12,3

PT=4,7+4+5+0,5+1

15,2

PT=1,5+2+1+0+1

5,5

PT=1,8+13+5+5+5

29,8

Licitante

Braz Mehanna Sociedade de Advogados
Gusmão Chaves Sociedade de Advogados
Juliana Fernandino, Assessoria e Consultoria
Jurídica
Pimenta & Pimenta Sociedade de Advogados
Sociedade de Advogados
Advogados Associados

Arthur

Guerra

e

Tendo em vista a determinação na parte final do Anexo VII do edital, que exige uma
pontuação mínima na proposta técnica de 12 (doze) pontos para fins de
classificação, ficam desclassificadas as licitantes Adriano dos Santos Oliveira&
Débora Anne Pereira da Silva Sociedade de Advogados (2 pontos) e Pimenta &
Pimenta Sociedade de Advogados (5,5 pontos).
Segundo o item 8.7 do edital, será atribuída nota 10 (dez) à proposta técnica que
houver obtido o maior número de pontos. Assim sendo, uma vez que a licitante
Sociedade de Advogados Arthur Guerra e Advogados Associados obteve a maior
pontuação técnica fica concretizada a sua nota final, relativa à proposta técnica, em
10 (dez) pontos.
Conforme prevê, também, o item 8.7 do edital, será atribuído às demais Propostas
Técnicas notas diretamente proporcionais à sua classificação, por pontos, em
relação à Proposta que recebeu nota 10 (dez), de acordo com a seguinte fórmula,
cujas siglas constantes expressam: NPT = nota da Proposta Técnica em exame,
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para efeito de sua classificação; Ti = pontuação da Proposta Técnica em exame; e
To = pontuação da melhor Proposta Técnica.
NPT = 10 xTi
To
Assim, a Comissão de Licitação realizou a computação das notas das licitantes
classificadas, utilizando a fórmula acima descrita, onde foi apurado as seguintes
resultados:
Fórmula
Licitante

NPT= 10 xTi
To

NPT (Nota
Proposta
Técnica)

NPT= 10 x20
Afonso & Henriques Sociedade de Advogados

6,71
29,8
NPT= 10 x20,5

Braz Mehanna Sociedade de Advogados

6,88
29,8
NPT= 10 x12,3

Gusmão Chaves Sociedade de Advogados

4,13
29,8

Juliana Fernandino, Assessoria e Consultoria
Jurídica

NPT= 10 x15,2
5,10
29,8

Deste modo, concluída a análise e julgamento das propostas técnicas foram
apuradas as seguintes notas:
1)

Sociedade de Advogados Arthur Guerra e Advogados Associados: nota 10 (dez);

2)

Braz Mehanna Sociedade de Advogados: nota 6,88 (seis inteiros e oitenta e oito
centésimos);

3)

Afonso & Henriques Sociedade de Advogados: nota 6,71 (seis inteiros e setenta e um
centésimos);
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4)

Juliana Fernandino, Assessoria e Consultoria Jurídica: nota 5,10 (cinco inteiros e dez
centésimos);e

5)

Gusmão Chaves Sociedade de Advogados: nota 4,13 (quatro inteiros e treze
centésimos).

Tendo em vista que apenas um licitante se fez presente a esta sessão de
julgamento das propostas técnicas, não havendo desta forma, a desistência
expressa do prazo recursal, atendendo ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”,
da Lei Federal nº. 8.666/93 e item 15.1 do edital, fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias
úteis para apresentação de eventuais recursos pelas partes interessadas.
Os recursos devem ser protocolados na sede da Câmara Municipal conforme consta
no item 15.2 do edital.
O dia e horário da abertura dos envelopes de propostas de preços serão
comunicados às licitantes por e-mail e publicados no site da Câmara Municipal.
Não havendo mais nada a relatar a sessão foi encerrada às 18h20 (dezoito horas e
vinte minutos), sendo lavrada a presente ata, que após lida, será assinada por todos.
JOSÉ PIRES NETO
-Presidente da CPL-

NATÁLIA DE MELO GONÇALVES
-Secretária da CPL-
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ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM SEIS DE MAIO DE DOIS E
DEZENOVE.
Aos seis dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às dezenove horas e dez minutos, a
Câmara Municipal de Carandaí reuniu-se ordinariamente, presidida pelo Vereador Naamã
Neil Resende da Rocha e secretaria do pelo Vereador Pedro Marconi de Sousa Rodrigues. O
Presidente convidou a todos para a execução do Hino Nacional. Na chamada inicial, feita pelo
Secretário constatou-se a ausência do Vereador Osmar e a presença dos demais edis. Havendo
número regimental, o Presidente declarou aberta a sessão. O Presidente declarou aberta a
sessão e passou a palavra ao Secretário para leitura da ata da 14ª Reunião Ordinária. Em única
votação, a ata foi aprovada por unanimidade dos presentes. O Presidente passou a palavra ao
Secretário para que procedesse a leitura do expediente do dia.PRIMEIRA PARTE DA
REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:Ofício 133/2019, do Gabinete do
Prefeito, em atendimento à indicação nº 95/2019, encaminhando resposta anexada. Ofício
141/2019, do Gabinete do Prefeito, em atendimento às indicações nº 99 e 102/2019,
encaminhando resposta anexada. Ofício144/2019, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao
requerimento 49/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser. Ofício 145/2019, do Gabinete
do Prefeito, em resposta ao requerimento 41/2019, da Vereadora Maria da Conceição
Aparecida Baêta. Ofício 146/2019, do Gabinete do Prefeito, encaminhando a Prestação de
Contas Anual 2018. Ofício 149/2019, do Gabinete do Prefeito, apresentando o impacto
financeiro referente ao Projeto de Lei Complementar 189/2019. Ofício 177/2019, da
Vereadora Maria Imaculada Wamser, apresentando o Projeto de Lei 547/2019 - Dispõe sobre
a nova fórmula de coleta de lixo na cidade de Carandaí e dá outras providências. Ofício
184/2019, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentando Emenda Modificativa
nº 1 ao Projeto de Lei 2169/2019. Ofício 0104/2019, da Concessionária Via 040, em resposta
a representação 017/2019. Ofício 0105/2019, da Concessionária Via 040, em resposta a
representação 019/2019. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS:O Presidente colocou
à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria.
Encaminhou o Projeto de Lei 547/2019 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de
Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana. Encaminhou a Emenda 1 ao Projeto de Lei
2169/2019 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A seguir, o Presidente convidou o
novo comandante da 120ª CIA Polícia Militar de Carandaí, 1º Ten PM Vinícius Henrique
Batista, para adentrar ao Plenário para sua apresentação aos Vereadores. Os Vereadores
fizeram cumprimentaram o novo comandante e desejaram sucesso à frente da Polícia Militar
em nosso Município. Em seguida, o Presidente convidou os representantes da ANVER –
Associação dos Municípios da Microrregião dos Campos das Vertentes e do Poder Executivo
Municipal para prestarem informações e esclarecimentos ao Projeto de Lei 2163/2019. O
Poder Executivo foi representado pelo Sr. Rogério de Souza Bertolin – Chefe de Gabinete e a
ANVER representada por: José Antônio do Nascimento – Presidente, Ronan Almeida
Coutinho – Engenheiro Civil, Thiago Bracarense de Carvalho Fonseca – Advogado, Virgínia
Mári Rodrigues – Assessora Técnica Contábil e Marcos Antônio Rabelo – Secretário
Executivo. Os vereadores fizeram questionamentos que foram respondidos pelos
representados. O conteúdo integral dos esclarecimentos encontra-se gravado e arquivado
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eletronicamente. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS
PROJETOS E PROPOSIÇÕES:O Secretário realizou a leitura dos pareceres das Comissões
de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas pela
aprovação daEmenda Modificativa 01 e do Projeto de Lei 2168/2019 - Concede revisão
geral anual nos vencimentos dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da
administração direta e indireta do município de Carandaí, nos termos do art. 37, inciso X, da
Constituição Federal. Em primeira e segunda discussão e votação a Emenda Modificativa
01 e Projeto de Lei 2168/2019, foram aprovados por unanimidades. O Secretário realizou a
leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas e de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Juventude
pela aprovação Projeto de Lei Complementar 189/2019 – Altera a lei complementar
59/2007 que institui o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do Município de
Carandaí e dá outras providências.Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação,
Justiça e Redação e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana pela aprovação do
Projeto de Lei 546/2019 - Dá denominação ao Posto de Saúde, localizado na Comunidade
da Matinada. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Indicação 115/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a necessidade de
limpeza das margens do Rio Carandaí. Em única discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade dos presentes. Indicação 116/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser,
apontando a necessidade de correção em placa indicativa de nome de Rua do Município. Em
única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 117/2019,
da Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a necessidade de melhoria em vias
públicas do Bairro Cohab 1 e 2. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade
dos presentes. Indicação 118/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a
necessidade de alteração da Lei Complementar Municipal 57/2007. Em única discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 119/2019, da Vereadora
Maria da Conceição Aparecida Baêta, apontando a necessidade de manutenção de asfalto
dentro da Comunidade do Chuí. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade
dos presentes. Indicação 120/2019, do Vereador Milton Euzébio, apontando a necessidade
de limpeza em Rua do Distrito de Pedra do Sino. Em única discussão e votação, foi aprovada
por unanimidade dos presentes. Indicação 121/2019, do Vereador Milton Euzébio,
apontando a necessidade de limpeza em Rua do Distrito de Pedra do Sino. Em única
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 122/2019, do
Vereador Milton Euzébio, apontando a necessidade de limpeza em Rua do Distrito de Pedra
do Sino. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes.
Indicação 123/2019, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, apontando a
necessidade de manutenção em mata-burro em localidade do Município. Em única discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação 124/2019, da Vereadora
Maria Imaculada Wamser, apontando a necessidade de reforma de Praça no Bairro Santa
Cecília. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. No uso
do artigo 144 do Regimento Interno, a Vereadora Maria Imaculada Wamser solicitou a
retirada de pauta do Requerimento 59/2019, que requisitava ao Executivo, informações
sobre o programa "Quem cuida de quem cuida", sendo o pedido deferido pelo Presidente.
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Requerimento 60/2019, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação,requisitando à
Presidência da Câmara Municipal que solicite ao Executivo, cópia da documentação referida
no Projeto de Lei 2169/2019. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade
dos presentes. Representação 24/2019, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida
Baêta, a ser encaminhada à Empresa Engesol Indústria e Mineração LTDA, sugerindo
parceria entre a Companhia e o Município. Em única discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade dos presentes. Não havendo Vereador inscrito na Palavra Livre,oPresidente
passou à TERCEIRA PARTE DA REUNIÃO, afirmando que a Ordem do Dia seria
afixada no quadro de publicidade e solicitou ao Secretário para que procedesse a chamada
final, constatando a ausência do Vereador Osmar Severino de Souza e a presença dos demais
edis. O Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte e três
horas.O conteúdo integral desta reunião encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. Eu,
Vereador Pedro Marconi de Sousa Rodrigues, Secretário, solicitei a lavratura da presente ata
que, após aprovada, segue assinada pelos integrantes da Mesa Diretora.
Plenário “Vereador Francisco Eustáquio Teixeira”, 6 de maio de 2019.
NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA
– Presidente –

MILTON EUZÉBIO DE OLIVEIRA
–Vice-Presidente–

PEDRO MARCONI DE SOUSA
RODRIGUES
– Secretário–

EDIÇÃO Nº 375 – Quinta – Feira, 30 de Maio de 2019

Página 19 de 41

EDIÇÃO Nº 375 – Quinta – Feira, 30 de Maio de 2019
ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM TREZE DE MAIO DE DOIS E
DEZENOVE.
Aos treze dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às dezenove horas e dez minutos, a
Câmara Municipal de Carandaí reuniu-se ordinariamente, presidida pelo Vereador Naamã
Neil Resende da Rocha e secretariado pelo Vereador Pedro Marconi de Sousa Rodrigues. O
Presidente convidou a todos para a execução do Hino Nacional. Na chamada inicial, feita pelo
Secretário constatou-se a presença de todos os edis. Havendo número regimental, o Presidente
declarou aberta a sessão. O Presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra ao
Secretário para leitura da ata da 15ª Reunião Ordinária. Em única votação, a ata foi aprovada
por unanimidade dos presentes. O Presidente passou a palavra ao Secretário para que
procedesse a leitura do expediente do dia.PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO –
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:Convite do Grupo Encontro com a Vida de A.A.,
para reunião comemorativa de seu 27º aniversário. Convite da Escola Municipal Prefeito
Abeilard Rodrigues Pereira, para a Festa Junina, dia 02/06/2019, a partir das 14h, no Distrito
Hermilo Alves. Ofício 150/2019, do Gabinete do Prefeito,em atendimento às indicações nº
90 e 103/2019 e ao requerimento nº 46/2019, encaminhando resposta anexada. Ofício
154/2019, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento nº 60/2019, encaminhando
documentação anexada. Ofício 157/2019, do Gabinete do Prefeito, com informe em anexo
sobre filiação à AMVER para conhecimento dos nobres vereadores. Ofício 137/2019, do
Departamento Municipal de Saúde, encaminhando o Calendário da Saúde de 2019. Ofício
192/2019,do Setor de Contabilidade da Câmara Municipal, encaminhando relatórios da
Prestação de Contas Anual - Exercício 2018. Ofício 200/2019, do Vereador Valério
Domingos de Sousa, apresentando o Projeto de Lei 549/2019 – Dispõe sobre a criação do
Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa e do Fundo Municipal do Idoso e dá outras
providências”. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS:O Presidente colocou à
disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam na
Secretaria.Encaminhou o Projeto de Lei 549/2019 às Comissões de Legislação, Justiça e
Redação, de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente e de Direitos Humanos, do Idoso, de
Combate à Fome e à Pobreza. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Secretário realizou a leitura do
parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela aprovação do Projeto de Lei
2171/2019 - Revoga Lei Municipal. Em primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. O Secretário realizou a leitura do parecer de redação final da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 2168/2019 - Concede revisão geral anual
nos vencimentos dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da administração
direta e indireta do município de Carandaí, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição
Federal. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Secretário
realizou a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao
Projeto de Lei 546/2019 - Dá denominação ao Posto de Saúde, localizado na Comunidade
da Matinada. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Secretário
realizou a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao
Projeto de Lei Complementar 189/2019 – Altera a lei complementar 59/2007- Institui o
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Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do Município de Carandaí e dá outras
providências. Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.Indicação
125/2019,do Vereador Valério Domingos de Sousa, apontando a necessidade de
mobilização para realização de mutirão de limpeza nos Bairros Cohab e Caolim. Em única
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 127/2019,da Vereadora
Maria Imaculada Wamser,apontando a necessidade de serministrada palestra no Hospital
Municipal Santana. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação
128/2019, daVereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a necessidade de criação de
fórum permanente. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação
129/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a necessidade de inclusão
das escolas municipais no projeto estante mágica. Em única discussão e votação, foi
aprovada por unanimidade. Indicação 130/2019, do Vereador Valério Domingos de Sousa,
apontando a necessidade de patrolamento e encascalhamento de rua no Bairro Vale Verde.
Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 131/2019, do
Vereador Valério Domingos de Sousa, apontando a necessidade de patrolamento e
encascalhamento de rua no Bairro Crespo. Em única discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. Indicação 132/2019, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta,
sugerindo a criação de cursos técnicos em parceria com escolas vizinhas. Em única discussão
e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 133/2019, do Vereador Milton Euzébio
de Oliveira, apontando a necessidade de captação de água pluvial no Bairro Cruzeiro. O
Vereador Valério Domingos de Sousa, no uso do art. 144 do Regimento Interno, solicitou a
retirada de pauta do Requerimento 40/2019, onde requisitava à Presidência da Câmara
Municipal que seja verificada a possibilidade das reuniões ordinárias serem transmitidas via
rádio.Requerimento 62/2019, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, requisitando
à Presidência da Câmara Municipal que solicite ao Executivo informações sobre contratações
existentes no Município. Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento 63/2019, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, requisitando
à Presidência da Câmara Municipal que solicite ao Executivo informações sobre Lei
2177/2015.
Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento
64/2019, do Vereador Aécio Flávio da Costa, requisitando à Presidência da Câmara
Municipal que acione as Comissões de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente e Serviços,
Obras Municipais e Mobilidade Urbana, para averiguar denúncias. Em única discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 65/2019, do Vereador Milton
Euzébio de Oliveira, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que solicite ao
Executivo informações sobre previsão de serviços no Distrito de Pedra do Sino. Em única
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Representação 25/2019, do Vereador
Eder Damasceno Silva,a ser encaminhadaao Comandante da 120ª CIA Polícia Militar de
Carandaí, solicitando informações quanto ao não policiamento na Festa de São José Operário,
na comunidade dos Moreiras. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.
Representação 26/2019, do Vereador Eder Damasceno Silva, a ser encaminhada à
Empresa Carandainet e Serviços de Internet Ltda., solicitando informações quanto à
possibilidade de instalação de serviços de internet nas Comunidades de Gerais e Chácara. Em
única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Ofício 195/2019, do Vereador
Osmar Severino de Souza, justificando ausência na 15ª Reunião Ordinária em
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06/05/2019.Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Não havendo
Vereador inscrito na Palavra Livre,oPresidente passou à TERCEIRA PARTE DA
REUNIÃO, afirmando que a Ordem do Dia seria afixada no quadro de publicidade e
solicitou ao Secretário para que procedesse a chamada final, constatando a presença de todos
os edis. O Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte e
uma horas e cinquenta minutos.O conteúdo integral desta reunião encontra-se gravado e
arquivado eletronicamente. Eu, Vereador Pedro Marconi de Sousa Rodrigues, Secretário,
solicitei a lavratura da presente ata que, após aprovada, segue assinada pelos integrantes da
Mesa Diretora.
Plenário “Vereador Francisco Eustáquio Teixeira”, 13 de maio de 2019.
NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA
– Presidente –

MILTON EUZÉBIO DE OLIVEIRA
–Vice-Presidente–

PEDRO MARCONI DE SOUSA
RODRIGUES
– Secretário–
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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE DE MAIO DE DOIS E
DEZENOVE.
Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às dezenove horas e dez
minutos, a Câmara Municipal de Carandaí reuniu-se ordinariamente, presidida pelo
Vereador Naamã Neil Resende da Rocha e secretariado pelo Vereador Pedro
Marconi de Sousa Rodrigues. O Presidente convidou a todos para a execução do
Hino Nacional. Na chamada inicial, feita pelo Secretário constatou-se a ausência do
Vereador Aécio Flávio da Costa e a presença dos demais edis. Havendo número
regimental, o Presidente declarou aberta a sessão. O Presidente declarou aberta a
sessão e passou a palavra ao Secretário para leitura da ata da 16ª Reunião
Ordinária. Em única votação, a ata foi aprovada por unanimidade dos presentes. O
Presidente passou a palavra ao Secretário para que procedesse a leitura do
expediente do dia. PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS
RECEBIDAS:Ofício 44/2019, da ALMG, em resposta à Representação 12/2019 da
Comissão de Direitos Humanos, do Idoso, de Combate à Fome e à Pobreza. Ofício
208/2019, da Carandainet e Serviços de Internet, em resposta à Representação
26/2019, do Vereador Éder Damasceno Silva.Ofício 202/2019, das Vereadoras
Maria da Conceição Aparecida Baeta e Maria Imaculada Wamser, apresentando
as Emendas Modificativa 1, Supressiva 2 e Aditiva 3 ao Projeto de Lei 2161/2019 Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da
Constituição da República.Correspondência do Sr. Antônio Pereira Martins,
solicitando apuração de fatos quanto ao acionamento de ambulância no Pronto
Socorro Municipal.Correspondência do Sr. Antônio Pereira Martins, requerendo a
realização de audiência pública para tratar de assuntos de Política de Segurança e
Defesa dos Direitos do Idoso.DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS:O
Presidente colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando
que estariam na Secretaria.Encaminhou as Emendas Modificativa 1, Supressiva 2 e
Aditiva 3 ao Projeto de Lei 2161/2019 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação.
Encaminhou as Correspondências do Sr. Antônio Pereira Martins, respectivamente,
à Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente e à Comissão de Direitos
Humanos, do Idoso, de Combate à Fome e à Pobreza. SEGUNDA PARTE DA
REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O
Secretário procedeu a leitura do parecer de redação final da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação aoProjeto de Lei 2171/2019 – Revoga Lei Municipal.
Em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes.
Indicação 134/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a
necessidade de sinalização de trânsito em Rua do Bairro Garças. Em única
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Indicação
135/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a necessidade de
melhoria na rede de esgoto em rua do Bairro Celine.Em única discussão e votação,
foi aprovada por unanimidade dos presentes.Indicação 136/2019, da Vereadora
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Maria Imaculada Wamser, apontando a necessidade de limpeza de estrada no
Bairro Olaria.Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos
presentes.Requerimento 66/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser,
requisitando à Presidência da Câmara Municipal que solicite ao Executivo
informações sobre disposição de tambores de lixo.Em única discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade dos presentes.Requerimento 67/2019, da Vereadora
Maria Imaculada Wamser, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que
solicite ao Executivo informações sobre a possibilidade de um projeto de retificação
de área.Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos
presentes.Requerimento 68/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser,
requisitando à Presidência da Câmara Municipal que solicite ao Executivo Municipal
cópia do Regimento Interno do Conselho da Cidade de Carandaí.Em única
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes.Requerimento
69/2019, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, requisitando à Presidência da
Câmara Municipal que solicite ao Executivo Municipal informações sobre as Zonas
Especiais de Interesse Social.Em única discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade dos presentes.Requerimento 70/2019, da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que solicite ao
Executivo Municipal informações para instrução do Projeto de Lei 2169/2019.Em
única
discussão
e
votação,
foi
aprovado
por
unanimidade
dos
presentes.Representação 27/2019, do Vereador Valério Domingos de Sousa,
requisitando à Presidência da Câmara Municipal que solicite ao à 120ª CIA de
Polícia Militar de Carandaí informações quanto à possibilidade de policiamento na
área externa de escola.Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade
dos presentes.Representação 28/2019, da Vereadora Maria da Conceição
Aparecida Baeta, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que solicite à
Carandainet e Serviços de Internet Ltda. informações quanto à possibilidade de
instalação de internet na localidade da Matinada.Em única discussão e votação, foi
aprovada por unanimidade dos presentes.Representação 29/2019, da Vereadora
Maria da Conceição Aparecida Baeta, requisitando à Presidência da Câmara
Municipal que solicite à City 10 Telecom Eireli informações quanto à possibilidade de
instalação de internet na localidade da Matinada.Em única discussão e votação, foi
aprovada por unanimidade dos presentes.Representação 30/2019, do Vereador
Pedro Marconi de Sousa Rodrigues, requisitando à Presidência da Câmara
Municipal que solicite à CEMIG, solicitando informações quanto à possibilidade de
aumento de carga na localidade dos Moreiras.Em única discussão e votação, foi
aprovada por unanimidade dos presentes.Relatório da Comissão de Saúde,
Saneamento e Meio Ambiente, sobre o Requerimento 34/2019, da Vereadora
Maria Imaculada Wamser, com a finalidade de apurar questões pertinentes ao
abastecimento de água na Vila dos Abílios (Campestre) e Vila Nascimento (Corte de
Pedra).Em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos
presentes.Não havendo Vereador inscrito na Palavra Livre,o Presidente passou à
TERCEIRA PARTE DA REUNIÃO, afirmando que a Ordem do Dia seria afixada no
quadro de publicidade e solicitou ao Secretário para que procedesse a chamada
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final, constatando-se a ausência do Vereador Aécio Flávio da Costa ea presença
dos demais edis. O Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada
a reunião às vinte horas e cinquenta e sete minutos.O conteúdo integral desta
reunião encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. Eu, Vereador Pedro
Marconi de Sousa Rodrigues, Secretário, solicitei a lavratura da presente ata que,
após aprovada, segue assinada pelos integrantes da Mesa Diretora.
Plenário “Vereador Francisco Eustáquio Teixeira”, 20 de maio de 2019.
NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA
– Presidente –

MILTON EUZÉBIO DE OLIVEIRA
–Vice-Presidente–

PEDRO MARCONI DE SOUSA
RODRIGUES
– Secretário–
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TERMO DE RETIFICAÇÃO NA ATA DA SESSÃO DE ABERTURA
DOS ENVELOPES DE PROPOSTA TÉCNICA DO PROCESSO
LICITATÓRIO Nº. 2/2019 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 1/2019
Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às quatorze horas, reuniram-se
na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Carandaí os membros da Comissão Permanente
de Licitação, nomeados pela Portaria nº. 27, de 4 de abril de 2019, servidores José Pires Neto
e Luciano Rodrigues Pereira, para procederem retificação na ata da sessão de abertura dos
envelopes de proposta técnica do Processo Licitatório nº. 2/2019 – Tomada de Preços nº.
1/2019, cujo objeto é contratação de uma sociedade de advogados (pessoa jurídica), para
prestação de serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica para o exercício 2019.
Na ata da sessão de abertura dos envelopes de proposta técnica, realizada em 27/05/2019 às
9h (nove horas), houve um erro de digitação no cálculo da NPT – NOTA PROPOSTA
TÉCNICA da licitante Braz Mehanna Sociedade de Advogados, uma vez que a sua
pontuação na técnica foi de 20,1 pontos e não 20,5 conforme consta no cálculo da sua nota.
Assim, fica a ata retificada conforme se segue:
ONDE SE LÊ:
Assim, a Comissão de Licitação realizou a computação das notas das licitantes classificadas,
utilizando a fórmula acima descrita, onde foi apurado as seguintes resultados:
Fórmula
NPT (Nota
Licitante
NPT= 10 x Ti
Proposta
To
Técnica)
NPT= 10 x 20
Afonso & Henriques Sociedade de Advogados
6,71
29,8
NPT= 10 x 20,5
Braz Mehanna Sociedade de Advogados
6,88
29,8
NPT= 10 x 12,3
Gusmão Chaves Sociedade de Advogados
4,13
29,8
Juliana Fernandino, Assessoria e Consultoria
NPT= 10 x 15,2
5,10
Jurídica
29,8
Deste modo, concluída a análise e julgamento das propostas técnicas foram apuradas as
seguintes notas:
6) Sociedade de Advogados Arthur Guerra e Advogados Associados: nota 10 (dez);
7) Braz Mehanna Sociedade de Advogados: nota 6,88 (seis inteiros e oitenta e oito
centésimos);
8) Afonso & Henriques Sociedade de Advogados: nota 6,71 (seis inteiros e setenta e um
centésimos);
9) Juliana Fernandino, Assessoria e Consultoria Jurídica: nota 5,10 (cinco inteiros e dez
centésimos); e
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10) Gusmão Chaves Sociedade de Advogados: nota 4,13 (quatro inteiros e treze centésimos).
LEIA-SE:
Assim, a Comissão de Licitação realizou a computação das notas das licitantes classificadas,
utilizando a fórmula acima descrita, onde foi apurado as seguintes resultados:
Fórmula
NPT (Nota
Licitante
NPT= 10 x Ti
Proposta
To
Técnica)
NPT= 10 x 20
Afonso & Henriques Sociedade de Advogados
6,71
29,8
NPT= 10 x 20,1
Braz Mehanna Sociedade de Advogados
6,74
29,8
NPT= 10 x 12,3
Gusmão Chaves Sociedade de Advogados
4,13
29,8
Juliana Fernandino, Assessoria e Consultoria
NPT= 10 x 15,2
5,10
Jurídica
29,8
Deste modo, concluída a análise e julgamento das propostas técnicas foram apuradas as
seguintes notas:
1) Sociedade de Advogados Arthur Guerra e Advogados Associados: nota 10 (dez);
2) Braz Mehanna Sociedade de Advogados: nota 6,74 (seis inteiros e setenta e quatro
centésimos);
3) Afonso & Henriques Sociedade de Advogados: nota 6,71 (seis inteiros e setenta e um
centésimos);
4) Juliana Fernandino, Assessoria e Consultoria Jurídica: nota 5,10 (cinco inteiros e dez
centésimos); e
5) Gusmão Chaves Sociedade de Advogados: nota 4,13 (quatro inteiros e treze centésimos).
As demais disposições permanecem inalteradas.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião de retificação, da qual foi
lavrado o presente Termo, que segue assinado por todos os presentes.

JOSÉ PIRES NETO
-Presidente da CPL-

LUCIANO RODRIGUES PEREIRA
-Membro da CPL-
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Extrato do Contrato Administrativo 052/2019
Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí
Contratado: Jorge Augusto de Carvalho - ME
CNPJ nº 02.822.215/0001-13
Objeto: Contratação de empresa (pessoa jurídica) para a aquisição de
Materiais Descartáveis e Materiais de Consumo/Limpeza e Higiene, com a
finalidade de atender ao Serviço de Nutrição e Dietética – SND e
Almoxarifado Central da Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana.
Valor global: R$21.776,46 (vinte e um mil e setecentos e setenta e seis reais
e quarenta e seis centavos).
Data de assinatura do contrato: 20 de maio de 2019
Vigência do contrato: até 31 de dezembro de 2019
Processo Licitatório nº 028/2018 Pregão Presencial nº 021/2018
Signatários: Cristiane Coelho Monte Mor Pereira (pela contratante) e Jorge
Augusto de Carvalho (pela contratada).

Extrato do Contrato Administrativo 049/2019
Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí
Contratado: Realpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CNPJ nº 05.561.973/0001-13
Objeto: Contratação de empresa (pessoa jurídica) para a aquisição de
medicamentos e saneantes para atender a Autarquia Hospital Municipal
Sant’Ana de Carandaí, conforme delineado no Anexo I do Edital do Processo
Licitatório nº 016/2018, modalidade Pregão Presencial nº 013/2018.
Valor global: R$218,30 (duzentos e dezoito reais e trinta centavos).
Data de assinatura do contrato: 14 de maio de 2019
Vigência do contrato: até 31 de dezembro de 2019
Processo Licitatório nº 016/2018 Pregão Presencial nº 013/2018
Signatários: Cristiane Coelho Monte Mor Pereira (pela contratante) e Maria
da Consolação de Oliveira (pela contratada).
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Extrato do Contrato Administrativo 055/2019
Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí
Contratado: Realpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CNPJ nº 05.561.973/0001-13
Objeto: Contratação de empresa (pessoa jurídica) para a aquisição de
medicamentos e saneantes para atender a Autarquia Hospital Municipal
Sant’Ana de Carandaí, conforme delineado no Anexo I do Edital do Processo
Licitatório nº 016/2018, modalidade Pregão Presencial nº 013/2018.
Valor global: R$42,00 (Quarenta e dois reais).
Data de assinatura do contrato: 27 de maio de 2019
Vigência do contrato: até 31 de dezembro de 2019
Processo Licitatório nº 016/2018 Pregão Presencial nº 013/2018
Signatários: Cristiane Coelho Monte Mor Pereira (pela contratante) e Maria
da Consolação de Oliveira (pela contratada).

Extrato do Contrato Administrativo 050/2019
Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí
Contratado: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CNPJ nº 01.417.694/0001-20
Objeto: Contratação de empresa (pessoa jurídica) para a aquisição de
medicamentos e saneantes para atender a Autarquia Hospital Municipal
Sant’Ana de Carandaí, conforme delineado no Anexo I do Edital do Processo
Licitatório nº 016/2018, modalidade Pregão Presencial nº 013/2018.
Valor
global: R$2.914,50 (Dois mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta
centavos).
Data de
assinatura do contrato: 14 de maio de 2019
Vigência do contrato: até 31 de dezembro de 2019
Processo Licitatório nº 016/2018 Pregão Presencial nº 013/2018
Signatários: Cristiane Coelho Monte Mor Pereira (pela contratante) e
Flaviano Ferreira Penna Filho (pela contratada).
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Licitatório nº: 010/2019 - Pregão Presencial n°: 006/2019
Órgão Gerenciador do Registro de Preços: Hospital Municipal Sant’Ana de
Carandaí (CNPJ: 19.558.782/0001-07)
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Fornecedor Registrado: Home Clean Produtos e Sistemas de Limpeza
LTDA. ME. (CNPJ 04.622.211/0001-17)
Valor Global: R$75.820,20 (Setenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais e
vinte centavos)
Objeto: O REGISTRO DE PREÇO, consignados em Ata de Registro de
Preço, para a futura e eventual aquisição de produtos para lavanderia
hospitalar - linha líquida e para a aquisição de material para limpeza e
higienização de ambientes com comodato de dosadores, sem ônus adicional,
com a finalidade de atender as necessidades dos Setores de Lavanderia e
Serviços Gerais da Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí.
Data de assinatura: 27/05/2019
Vigência: 27/05/2020.
Signatários: Cristiane Coelho Monte Mor Pereira, pelo Órgão Gerenciador
da Ata de Registro de Preços, e Eduardo Henrique Vieira Campos, pelo
Fornecedor Registrado.
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