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DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO 
EDITAL Nº 076/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO - SRP. Objeto: Aquisição eventual e futura 

de insumos e materiais para realização de curativos. A sessão pública marcada para o dia 05/09/2022 
às 09h não ocorreu nesta data e horário, uma vez que o Edital encontra-se SUSPENSO. O Aviso de 
Suspensão encontra-se disponível no sítio eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 
985155 e no sítio eletrônico: www.santaluzia.mg.gov.br. Motivo: Revisão do Termo de Referência.

 

 EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 178/2022 – Pregão Eletrônico SRP nº 018/2022. Objeto: 

Aquisição Eventual e Futura de Perfurocortantes e Material Médico. Empresa: Open Farma Comer-
cio de Produtos Hospitalares Ltda. Valor: R$ 56.000,00. Vigência: 12 meses. Ass. em 01/09/2022.

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 179/2022 – Pregão Eletrônico SRP nº 018/2022. Objeto: 
Aquisição Eventual e Futura de Perfurocortantes e Material Médico. Empresa: Hospshop Produtos 
Hospitalares Eireli. Valor: R$ 184.500,00. Vigência: 12 meses. Ass. em 01/09/2022.

 

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 165/2021 – Inexigibilidade de Licitação nº 

017/2021. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência por 12 meses. Contratada: Reabilite-se Já. 
Assinado em 01/09/2022.

 

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2021 – Inexigibilidade de Licitação nº 
017/2021. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência por 12 meses. Contratada: Marília da S F Fi-
gueiredo Clinica de Fisioterapia. Assinado em 01/09/2022.

 

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 159/2021 – Inexigibilidade de Licitação nº 
017/2021. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência por 12 meses. Contratada: Clinica Essencial 
Fisiopilates Ltda. Assinado em 01/09/2022.

 

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 296/2019 – Pregão Eletrônico n° 009/2019. Objeto: 
Prorrogação de prazo de vigência por 12 meses. Contratada: Cascalheira Santa Luzia Ltda. Assina-
do em 30/08/2022.

 

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2021 –Inexigibilidade/Credenciamento n° 
34/2021. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência por 12 meses, aplicação de reajuste 10,07% 
IPCA. Contratada: Banco Bradesco SA. Assinado em 30/08/2022.

 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº. 16418/2022. Objeto: 

Contratação de serviços complementares necessários para a instalação das plataformas (lote 02 
meta 3)  no Ginásio Poliesportivo do distrito sede no endereço rua Baldim s/n Bairro Rio das Velhas 
-  “latitude: 19°46’30.57 S longitude: 43°51’44.35 O”. A CPL informa aos interessados na participa-
ção deste processo de contratação para nos enviar por e-mail, impreterivelmente, até às 09 horas de 
quarta-feira, dia 14/09/2022, as propostas de preços para cada obra e a documentação da empresa. 
Informações adicionais na página na internet endereço: https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/index.
php/licitacao/. E-mails para envio dos documentos: cpl@santaluzia.mg.gov.br e cplpmsl@gmail.
com.

 

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 087/2022 – TOMADA DE PREÇOS. Objeto: Contratação de empresa especiali-

zada para a Reforma do Campo do Londrina (RATÃO), localizado na rua Gonçalves Dias, esquina 
com avenida Euclides da Cunha, bairro Londrina, Santa Luzia, Minas Gerais. Entrega dos envelo-
pes no Setor de protocolo (sala 01), até as 09h30min do dia 27/09/2022 e abertura às 10h do mesmo 
dia, no Auditório da Prefeitura Mun. De Santa Luzia/MG, Av. VIII, nº. 50, B. Carreira Comprida, 
CEP 33.045-090. O Edital poderá ser baixado no endereço eletrônico: https://www.santaluzia.mg.
gov.br/v2/index.php/licitacao/

 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2022 – Objeto: Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços técnicos especializados para revisão, reestruturação e implementação de Me-
lhorias na Estrutura Organizacional e Administrativa, bem como no Quadro de Cargos e Carreiras 
do Município de Santa Luzia/MG. Valor anual: R$ 783.785,00. O Secretário Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoas, Thiago Henrique Ferreira, RATIFICA o processo em 05/09/2022 para 
seu efeito jurídico e legal.

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL
 TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE EN-

TRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E ANDREA DA CONCEICAO RO-
DRIGUES.

 O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, com sede na Av.VIII, nº 50, Bairro Carreira Comprida, 
CEP 33.045-090, inscrito no CNPJ sob o nº 18.715.409/0001-00, na qualidade de CONTRATANTE, 
neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. NADIA CRISTINA DIAS DUAR-
TE TOME, portador do RG nº MG37XXX551 e do CPF nº 683.XXXXX6-00, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 4º do Decreto Municipal nº 3.073/2015, e do outro lado Sr (a). ANDREA DA 
CONCEICAO RODRIGUES portador (a) do RG. nº MG-64XXX2, inscrito (a) no CPF sob o nº 
04XXX96619, têm justo e firmado entre si este Termo de Rescisão Contratual, em conformidade 
com a Lei Municipal nº 3.223/2011 e suas alterações, mediante as Cláusulas e Condições seguintes:

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O Contrato Administrativo celebrado em 17/08/2020, entre o Contratante e o Contratado, fica 
rescindido em 05    de  setembro  de  2022.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORO

Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o foro da comarca de 
Santa Luzia/MG.

Assim, o Contratante juntamente com 02 (duas) testemunhas, assina o presente instrumento em 
02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito.

Santa Luzia, 06    de  setembro  de  2022.

 

 

 

Nadia Cristina Dias Duarte Tome 
Secretário Municipal de Saúde 

Município de Santa Luzia

PORTARIA N° 42/2022
Institui a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 138/2022, firmado pelo Município de Santa 

Luzia, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Santa Luzia com o Hospital São João de 
Deus, designa servidores para a sua composição e dá outras providências.

 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA, MG, Nádia Cristina Dias 
Duarte Tomé, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 3.338/2018 
e nos termos da Lei Orgânica do Município, c/c as disposições da Lei Federal n° 8.666/93 e altera-
ções, juntamente com as disposições do Decreto Municipal nº 3378/2018, do Decreto Municipal nº 
3379/2018, da Instrução Normativa nº 003/2018–CGM/SL e da Instrução Normativa nº 004/2018–
CGM/SL, e

 CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos da legislação vigente, acompanhar e 
fiscalizar a execução dos contratos através de um ou mais representantes da Administração;

 CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal(is) de contrato, formalmente 
designado, durante toda a vigência dos contratos celebrados;

 CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Fiscais de Contrato na Secreta-
ria Municipal de Saúde são:

 I - Zelar pela efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo 
contratado e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Administração;

II - Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços;

III - Indicar as eventuais glosas das faturas e valores que devem ser suspensos, até o exercício do 
Contraditório e Ampla Defesa do contratado e mérito final da Autoridade Administrativa da Pasta;

IV- Notificar ao contratado para o cumprimento das cláusulas contratuais, quando inobservân-
cias forem verificadas, bem como solicitar providências à autoridade superior – gestor(a)  do con-
trato - no caso de não cumprimento da obrigação contratual legalmente exigida pela Comissão de 
Fiscalização do Contrato;

IV - Informar à Autoridade da Pasta o eventual descumprimento dos compromissos pactuados, 
bem como as tratativas infrutíferas com o representante do prestador do serviço, que poderá ensejar 
a instauração de Processo Administrativo e a aplicação de sanções, incluindo a rescisão unilateral 
do contrato;

V - Elaborar, mensalmente, o recibo ou termo circunstanciado referente ao recebimento dos 
serviços objeto do contrato e que foram prestados no transcurso do mês imediatamente anterior, 
para efeito de pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento contratual - PTA;

VI – Do recibo ou termo circunstanciado deverá constar tabela em que esteja lançada toda a 
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produção do período, bem como, o cálculo de metas atendidas ou não e sua repercussão nos valores 
a serem pagos;

VII – O recibo ou termo circunstanciado deverá ser assinado pelos integrantes da Comissão de 
Fiscalização na forma estabelecida no subitem 11.8 do Contrato nº 138/2022 e apresentado à sua 
gestora do contrato juntamente com a(s) Nota(s) Fiscais;

VI – Registrar em livro próprio, todas as ocorrências de ordens qualitativas e quantitativas rela-
cionadas com a execução do contrato que for responsável, prestando nos autos os esclarecimentos 
que se fizerem necessários;

VII – Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada, definidas nos dispositi-
vos contratuais e condições habilitatórias e, fundamentalmente, quanto à observância aos princípios 
e preceitos consubstanciados na Lei n° 8.666/93 e suas alterações.

VIII – Diligenciar, auxiliar e subsidiar com lastros documentais, informações e pareceres as 
Autoridades Municipais e, quando for o caso, a  comissão processante que vier a ser instituída pela 
gestora do contrato no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde ou a pedido desta no âmbito do 
Poder Executivo Municipal;

IX – Obedecer ao que está disposto na Lei Municipal nº 4055/2019, na Lei 8.666/93 e alterações, 
na Instrução Normativa nº 003/2018-CGM/SL, na Instrução Normativa nº 004/2018-CGM/SL e 
demais normas pertinentes à fiscalização de contratos administrativos.

 RESOLVE: 

 Art. 1° - Instituir a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 138/2022 e designar seus integran-
tes, os quais devem exercer todas as atribuições inerentes e albergadas em legislação pertinente, 
nesta Portaria e no referido instrumento contratual, os servidores abaixo elencados:

 • ROMÁRIO PEREIRA DE BRITO – Matrícula nº 33.846, como fiscal titular;

• ANA CRISTINA BRAGA NEIVA – Matrícula nº 33.524, como fiscal titular;

• JOSÉ CÉSAR PEREIRA – Matrícula nº 34.818, como fiscal titular.

 Art. 2° - O fiscal titular ROMÁRIO PEREIRA DE BRITO Matrícula nº 33.846, responde pela 
Presidência da Comissão de Fiscalização instituída pela presente Portaria.

Art. 3° - Compete aos integrantes da Comissão de Fiscalização por esta instituída, além do cum-
primento de todas as atribuições elencadas nos subitens de 11.5 a 11.10 do Contrato nº 138/2022, 
aquelas outras elencadas no terceiro “CONSIDERANDO” desta Portaria, do nº I ao IX.

Art. 4° - Dê-se ciência aos interessados.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação e terá validade durante toda 
a vigência contratual, retroagindo todos os seus efeitos à data da assinatura do supramencionado 
contrato.

 

Santa Luzia-MG, 05 de setembro de 2022.

 

PUBLIQUE-SE!

 

Nádia Cristina Dias Duarte Tomé 
Secretária Municipal de Saúde

 

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

XI ATO DE NOMEAÇÃO
O Prefeito Municipal de Santa Luzia/MG, Sr. Luiz Sérgio Ferreira Costa, no uso de suas atri-

buições legais, após apreciação do resultado final do Concurso Público de Provas e Títulos para 
Provimento de Cargos Efetivos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Santa Luzia/
MG, realizado em conformidade com a Legislação Municipal em vigor, Lei Municipal N° 2819, 
de 07 de abril de 2008, alterada pela Lei Municipal N° 3377, de 22 de agosto de 2013, bem como 
o Edital n° 01/2019, publicado em 17 de abril de 2019, homologado em 21/01/2020,  em cumpri-
mento a Decisão Judicial do Mandado de Intimação nº 5010110-45.2021.8.13.0245 CONVOCA E 
NOMEIA CONFORME EDITAL Nº 01/2019, a  candidata relacionada abaixo, a comparecer no 
Auditório da Secretaria Municipal de Educação, situada à Avenida VIII, nº 50 – Carreira Comprida 
– Santa Luzia/MG, nos dias de expediente, no horário de 9:00 às 11:00 e de 14:00 às 16:00, para dar 
início ao procedimento de entrega de todos os documentos e exames médicos pré-admissionais, de 
acordo com os itens 13.1, 13.2 e 14.4 do EDITAL CONSOLIDADO ATÉ A RETIFICAÇÃO Nº01, 
conforme CRONOGRAMA ABAIXO:

 AMPLA CONCORRÊNCIA

 1. ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EEB ( SUPERVISOR PEDAGÓGICO)

 CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO CANDIDATO
ENTREGA DE 

DOCUMENTOS/EXAMES 
MÉDICOS

133 2567124 VALÉRIA REGI-
NA DA SILVA 08/09/2022 a 20/10/2022

 

 Santa Luzia/MG 06 de setembro de 2022.

  

Luiz Sérgio Ferreira Costa 
Prefeito Municipal

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022  
DE CHAMAMENTO PÚBLICO

 A Secretaria Municipal de Educação - SME torna público a justificativa de inexigibilidade de 
Chamamento público, conforme as Leis Federais Nº 13.019/2014 e Nº 13.204/2015 e o Decreto 
Municipal N° 3315/2018, com a intenção demonstrada pelo executivo municipal na formalização 
do Termo de Colaboração para o repasse em 12 (doze) parcelas de recurso financeiro oriundo do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, no valor de R$ 3.298.518,59 (três milhões duzentos e noventa e oito mil qui-
nhentos e dezoito reais e cinqüenta e nove centavos) à instituição INSTITUTO INFANTIL SEARA 
DE LUZ, CNPJ nº 11.540.286/0001-14, localizada na Rua Barão do Rio Branco nº 334, no bairro 
São João Batista – Santa Luzia-MG

A Lei Federal N° 13.019/2014 prevê a inexigibilidade de chamamento público, no art. 31, Inciso 
II, incluído pela Lei N° 13.204/2015, dispondo que no caso em que a parceria decorrer de transfe-
rência para organização da sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada ex-
pressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar de subvenção prevista em lei e o De-
creto Municipal Nº 3315/2018, que dispõe sobre “as regras e procedimentos do regime jurídico das 
parcerias celebradas entre a administração pública municipal e as organizações da sociedade civil e 
dá outras providências”. Sendo assim, informa-se que a instituição presta serviços educacionais no 
município de Santa Luzia/MG, além de ser sem fins lucrativos. A entidade é devidamente inscrita no 
Conselho Municipal de Educação – CME/SL, e pelo órgão gestor, conforme Portaria CME 01/2022.

O plano de trabalho a ser executado com a possível celebração do Termo de Colaboração é a 
promoção de acesso à Educação Infantil. O referido plano de trabalho segue as normas e procedi-
mentos estabelecidos em Lei, possuindo capacidade técnica e operacional compatíveis com o objeto 
da parceria, dispondo de instalações, recursos humanos e condições de materiais adequados para o 
desenvolvimento das atividades previstas na parceria.

Ressaltamos que a celebração do Termo de Colaboração segue os termos da Lei Municipal nº 
4.405 de 14 de abril de 2022 e que a referida instituição vem desempenhando serviços voltados à 
prestação de serviços educacionais para garantir os direitos da criança como atividades no âmbito 
do serviço do pleno desenvolvimento do educando.

Por fim, julgamos que o caso em apreço se coaduna à hipótese de inexigibilidade de chamamen-
to público, prevista no artigo 31, inciso II, da Lei Federal Nº 13.019/2014.

Nestes termos, declaramos a inexigibilidade do chamamento público para firmar parceria, por 
meio de Termo de Colaboração e em consonância com a Lei Municipal nº 4.405 de 14 de abril de 
2022 com a instituição INSTITUTO INFANTIL SEARA DE LUZ e tendo como objeto a transferên-
cia de recursos no valor de R$ 3.298.518,59 (três milhões duzentos e noventa e oito mil quinhentos 
e dezoito reais e cinqüenta e nove centavos) oriundos do recurso do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

  A SABER: 
• Unidade Orçamentária: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

da Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
• Dotação Orçamentária: 02.009.013.12.365.2038.2075 – Manutenção das subvenções a 

entidades educacionais - FUNDEB
• Elemento de Despesa 3.3.50.43.00.00 – Subvenções Sociais
• Fonte de recurso: 119
• Ficha: 729
 • Unidade Orçamentária: Manutenção das Subvenções a Entidades Educacionais
• Dotação Orçamentária: 02.009.004.12.365.2092.2070 – Manutenção das subvenções a 

entidades educacionais
• Elemento de Despesa 3.3.50.43.00.00 – Subvenções Sociais
• Fonte de recurso: 101
• Ficha: 646
 • Valor de Recurso: R$ 3.298.518,59 (três milhões duzentos e noventa e oito mil quinhentos 

e dezoito reais e cinqüenta e nove centavos)
•  Objeto: Promoção da Educação Infantil
 

Santa Luzia, 01 de Setembro de 2022.

Thiago Henrique Ferreira 
Secretário Interino de Educação  

Mat. 34.707

NOTA TÉCNICA SME 01/2022 
Designa gestor (a) para fiscalizar e acompanhar o andamento das parcerias celebradas entre o 

Município de Santa Luzia/MG e Organizações da Sociedade Civil.
 O SECRETÁRIO INTERINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições le-

gais e, considerando o art. 2 inciso VI e nos termos da Lei Municipal art.29 nº3315/2018, que pre-
vêem quanto ao gestor, devendo ser “agente público responsável pela gestão de parceria celebrada 
por meio de termo de colaboração ou termo de fomento, designado por ato publicado em meio 
oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização”, torna público:

Fica designado a servidora Crislaine Aparecida Coelho Marques, Matrícula nº 35.175 para re-
presentar o município perante as Organizações de Sociedade Civil, tornando se gestora da parcerias 
celebradas.

 

Santa Luzia, 05 de setembro de 2022

Thiago Henrique Ferreira 
Secretário Interino de Educação  

Mat. 34.707
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SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE DESENVOLVIMENTO  

SOCIAL E CIDADANIA

2º ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 014/2021 SMDSC
Segundo Termo Aditivo ao Termo de Fomento SMDSC nº 014/2021 – Instituto Social e Cultural 

de Assistência Comunitária – ISCAC – CNPJ 23.264.439/0001-27– Recurso FIA – Altera a Cláu-
sula Décima – Ass. 29/08/2022.

RETIFICAÇÃO DA DISPENSA DE CHAMAMENTO 
 PÚBLICO Nº 16/2022

 A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania - SMDSC torna público a retificação da 
Dispensa de Chamamento Público nº16/2022 SMDSC, publicada em 31 de agosto de 2022:

ONDE SE LÊ:

- [...] “Projeto Conviver – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos” no valor de 
R$20.000,00 (Vinte Mil Reais) [...]

LÊ SE:

- [...] “Projeto Conviver – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos” no valor de 
R$20.326,28 (Vinte Mil, Trezentos e Vinte e Seis Reais, Vinte Oito Centavos), sendo que o valor 
para repasse é de R$20.000,00 (Vinte Mil Reais) e haverá contrapartida da instituição de R$326,28 
(Trezentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos).

 

 

Santa Luzia, 05 de setembro de 2022

 

 

 

Ana Clara Paiva Gabrich 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania  

Mat. 35.758

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E HABITAÇÃO

ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POSTURAS
Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de 2022, às 14h00min, na sala de reunião da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, reuniram-se os membros do Conselho Mu-
nicipal de Posturas, a saber: Andréa Cláudia Vacchiano (Presidente), Isabella Cristina Magalhães 
(Suplente), representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação; Cléber 
Ferraz de Matos (Titular), Maria Cecília Santos Augusto Alves (Suplente), representantes do Depar-
tamento de Fiscalização de Obras e Posturas; Leandro Luiz Santos (Titular), Luciene Ataíde Pas-
cucci (Suplente), representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; Marco 
Aurélio C. Fonseca (Suplente), representante da Secretaria Municipal de Cultura; Gersiane Mendes 
Pereira dos Santos (Secretária Executiva). Tomaram posse os conselheiros: Maria Cecília Santos 
Augusto Alves e Leandro Luiz Santos. Após tomarem posse começou a análise dos relatórios dos 
recursos em 2ª Instância, abaixo relacionados com suas respectivas decisões que foram aprovadas 
por unanimidade pelos membros presentes.

RECURSO DECISÃO
José Félix Pedro INDEFERIDO

Shirley Cristina dos Anjos Viana INDEFERIDO
Geraldo Capistrano Jacinto INDEFERIDO

Foi distribuída uma cópia do atual regimento interno do Conselho Municipal de Posturas e fi-
cou decidido que na próxima reunião será discutida uma nova minuta para o mesmo. E, nada mais 
havendo a constar, foi lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, vai por todos os 
membros presentes assinada em Santa Luzia, 25 de Agosto de 2022.

 

  

Andréa Cláudia Vacchiano

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

  

Isabella Cristina Magalhães

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

  

Cléber Ferraz de Matos

Departamento de Fiscalização de Obras e Posturas

   

Luciene Ataide Pascucci

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

  Marco Aurélio C. Fonseca

Secretaria Municipal de Cultura

   

Gersiane Mendes Pereira dos Santos

Secretária Executiva

  

Leandro Luiz Santos

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

  

Maria Cecília Santos Augusto Alves

Departamento de Fiscalização de Obras e Posturas

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE, AGRICUL-

TURA E ABASTECIMENTO

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE ÁRVORES
Nos termos e conforme a legislação vigente, faz-se público para conhecimento dos interessados 

que esta Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento recebeu, por meio 
de Comunicação Interna sob nº 982 de 19/08/2022 vinculada à Secretaria de Obras, solicitação de 
autorização para supressão de 02 indivíduos da espécie Ipê Amarelo (Handroanthus chysotrichus e 
Handroanthus serratifolius) localizados nas proximidades do cruzamento Av. Frimisa, Av. Dr. Ân-
gelo Teixeira da Costa, Av. A e Rua José Pedro de Carvalho, bairro Frimisa, Santa Luzia, MG, 
objetivando-se a “implantação de rotatória e reestruturação viária” no local.

 

Wagner Silva da Conceição

Secretário Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2022  
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos necessários para a análise e encaminhamento 
das solicitações de realinhamento de preços decorrente de acréscimos ou decréscimos extraordiná-
rios nos preços de mercado de insumos e/ou de itens de contratos administrativos nos âmbitos da 
Secretaria Municipal de Obras.

CONSIDERANDO a possibilidade, em decorrência de eventos imprevisíveis, ou previsíveis de 
consequências incalculáveis, casos de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, de variações 
anormais nos custos dos insumos e/ou dos itens de planilha dos contratos administrativos;

CONSIDERANDO que essas variações nos custos, se ocorridas após a apresentação das pro-
postas comerciais que deram origem aos contratos administrativos e configurarem álea econômica 
extraordinária e extracontratual, podem, em certas circunstâncias, trazer considerável impacto aos 
referidos contratos;

CONSIDERANDO o teor dos Acórdãos do Tribunal de Contas da União nos 464/2000 – Ple-
nário, 1.563/2004 – Plenário, 7/2007 – 1ª Câmara, 1.180/2007 – 2ª Câmara, 2.408/2009 – Ple-
nário, 2.861/2009 – Plenário, 1.800/2010 – Plenário, 926/2011 – Plenário, 2.933/2011 – Plená-
rio, 3.289/2011 – Plenário, 3.495/2012 – Plenário, 1.466/2013 – Plenário, 2.622/2013 – Plenário, 
2.795/2013 – Plenário, 1.805/2014 – Plenário, 1.085/2015 – Plenário, 1.604/2015 – Plenário, 
7.249/2016 – 2ª Câmara, 1.431/2017 – Plenário, 1.884/2017 – Plenário, e 4.072/2020 – Plenário;

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e 
critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados 
e executados com recursos dos orçamentos da União;

Resolvem:

Art. 1º Para os fins desta Instrução Normativa consideram-se os seguintes termos e definições:

I – BDI (Benefício e Despesas Indiretas): taxa correspondente às despesas indiretas, aos impac-
tos incidentes sobre o preço de venda e à remuneração do construtor, que é aplicada sobre todos os 
custos diretos de um empreendimento (serviços compostos de materiais, mão de obra, e equipamen-
tos) para se obter o preço final de venda;

II – Composição de Preço Unitário (CPU): relação dos insumos utilizados na execução de cada 
serviço específico, com respectivas quantidades, custos diretos, BDI e remuneração, podendo estar 
relacionados a uma produtividade específica;

III – Cronograma físico-financeiro: representação gráfica do desenvolvimento dos serviços a 
serem executados ao longo do tempo de duração da obra, demonstrando, em cada período, o percen-
tual de avanço físico a ser executado e o respectivo valor financeiro envolvido;

IV – Custos diretos: são os custos envolvidos diretamente na execução de um determinado ser-
viço, que podem ser devidamente identificados, apropriados, quantificados e mensurados de forma 
direta e objetiva nas planilhas orçamentárias;

V – Custo unitário: é o custo de um determinado serviço por unidade de medida, obtido de for-
ma direta através de pesquisa de mercado, ou por meio de composição de custo unitário contendo 
todos os insumos com seus respectivos consumos ou produtividades envolvidas na execução de um 
serviço. Os componentes de cada serviço compreendem os insumos de mão de obra, de materiais, 
de equipamentos e de serviços obtidos através de pesquisa de mercado;
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VI – Insumos: são os elementos que entram no processo de produção dos serviços que compõem 
a planilha orçamentária. Podem ser materiais de construção ou combustíveis necessários para os 
serviços;

VII – Preço unitário: é o custo unitário acrescido das despesas indiretas (BDI) e da remuneração;

VIII – Tabelas ou Preços de referência de preços: são fontes oficiais para pesquisa de preços de 
serviços e insumos;

IX – Curva ABC de serviços: Para definições dessa Instrução Normativa, A Curva ABC é um 
método de classificação de informações para que se separem os serviços em ordem decrescente de 
valor total.

§ 1º A Curva A representa os serviços presentes até 80% do valor global do contrato, incluindo 
seus aditivos;

§ 2º A Curva B representa os serviços presentes entre 80 e 95 % do valor global do contrato, 
incluindo seus aditivos;

§ 3º A Curva C representa os serviços presentes entre 95 e 100 % do valor global do contrato, 
incluindo seus aditivos;

Art. 2º A análise técnica do pedido de reequilíbrio contratual somente será feita quando o valor 
dos insumos representativos no contrato superarem um aumento superior a 70% da taxa de Lucro 
do BDI, e o aumento dos preços em todo o contrato tiver superado o valor previsto no item risco 
do BDI.

Art. 3º Na hipótese de sobrevirem acréscimos ou decréscimos nos preços de mercado de in-
sumos e/ou de itens em contratos administrativos de obras e serviços de engenharia no âmbito da 
secretaria relacionada nesta Instrução Normativa que configurem álea econômica extraordinária e 
extracontratual, a Contratada poderá solicitar, com espeque no disposto no art. 65, II, alínea “d” da 
Lei nº 8.666/1993, o aditamento do contrato para realinhar os preços de tais insumos, em caso de 
mero fornecimento, ou dos serviços que tenham em suas composições de custos tais insumos, de 
modo a restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado 
e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, do serviço ou da obra, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato.

§ 1º O reequilíbrio somente será analisado caso a empresa esteja com o cronograma de obras em 
dia ou o fiscal ateste que os atrasos das obras foram decorrentes de fatores cuja responsabilidade não 
possa ser imputada à empresa.

§ 2º Configurará álea econômica e extracontratual para efeito da análise de possível desequi-
líbrio econômico-financeiro do contrato em favor da Contratada ou da Administração quando a 
variação dos custos dos insumos, em uma análise global, superarem a Taxa de Risco adotada na 
composição do BDI.

§ 3º Entende-se que caso o valor do desequilíbrio global do contrato seja superior ao risco, mas 
de forma global inferior a 70% da taxa de lucro do BDI, o pedido só deverá ser feito no ultimo pe-
ríodo de medição da obra.

§ 4º Na análise técnica serão aplicados todos os descontos ofertados pela Contratada durante 
a fase da Licitação para os novos preços de mercado. A preocupação é o reequilíbrio do contrato.

§ 5º A documentação a ser analisada pelo Fiscal do Contrato e pelo Orçamentista deve buscar 
sempre cumprir dois quesitos, sendo eles: o preço do insumo na data base da planilha licitada e o 
preço do insumo na data da execução do serviço.

§ 6º Os responsáveis pela análise documental podem solicitar documentos complementares que 
julgarem necessários para a análise do pedido de reequilíbrio contratual, visando sempre à suprema-
cia do interesse público sobre o particular.

§ 7º Cabe a Contratada a comprovação dos preços dos insumos na data do desequilíbrio, por 
meio da busca das planilhas de referências utilizadas na fase da licitação.

Art. 4º Das fases de execução da Planilha

§ 1º O pedido de reequilíbrio contratual será dividido em quatro etapas: Análise das Composi-
ções Unitárias de Preços, Análise do LOR (Lucro Operacional Referencial) , Curva ABC dos servi-
ços a serem reequilibrados e Análise Global do Contrato.

§ 2º Análise das Composições de Preços: Nesta etapa a empresa deverá expor as Composições 
Analíticas de Preços Unitárias. Ressalta-se que a CONTRATADA deverá observar os casos abaixo:

1° caso – Contratos celebrados sem a apresentação de composições analíticas durante o processo 
licitatório: a empresa deverá elaborar suas composições considerando as composições de referência 
da planilha orçamentária sintética da licitação, sendo vedada a alteração de coeficientes, a exclusão 
e a inclusão de insumos diferentes daqueles originalmente considerados nestas, devendo o desconto 
ser aplicado sobre o custo unitário do serviço.

2º caso – Contratos celebrados com a apresentação de composições analíticas durante o proces-
so licitatório: neste caso, as composições apresentadas à época do certame deverão ser seguidas, 
sendo utilizados os mesmos coeficientes e insumos originalmente apresentados, sendo vedada sua 
modificação.

§ 3º Após apresentar as Composições, a empresa deverá avaliar o preço do insumo na data base 
da planilha licitada e atualizar com o preço do insumo em sua época de utilização na obra. Para cada 
insumo deverá ser apresentado o seu valor utilizando a referência de seu preço no mesmo parâmetro 
utilizado na licitação (SINAPI, SICRO, SUDECAP, SETOP, etc), na mesma data base da licitação 
e de utilização em obra. Só será aceito Nota Fiscal, caso a época da Licitação tenha sido utilizadas 
cotações para compor o orçamento do serviço;

§ 4º Análise do LOR: Passada a análise do parágrafo anterior será verificado de forma unitária 
quais insumos consumiram 70% (setenta por cento) do Lucro Operacional Referencial (LOR) ado-
tado na composição do BDI para a execução do serviço em questão;

§ 5º Análise da Curva ABC dos Serviços Desequilibrados: a empresa deverá realizar a Curva 
ABC de serviços desequilibrados comparando-se a diferença entre o preço contratado e preço rea-
justado. Poderão ser reequilibrados somente os serviços presentes na Curva A e B.

§ 6º Análise Global do Contrato: Esta etapa analisará se o aumento dos preços em todo o contra-
to superou o valor previsto no item risco do BDI e analisará também se o desequilíbrio é superior ou 
inferior ao 70% do LOR, tendo em vista o escrito no § 3º do Art. 3º desta IN.

Art. 5º Das fases de análise técnica da Fiscalização

§ 1º É de responsabilidade do Fiscal da Obra, a conferência da data em que o serviço foi execu-
tado conforme RDO.

§ 2º Cabe ao Fiscal o ateste e aceitação das notas Fiscais apresentadas pela empresa, no caso 
de à época da licitação ter sido utilizada a metodologia de cotação para a composição dos serviços.

§ 3º Compete ao Fiscal à elaboração de Relatório Técnico aprovando a solicitação de reequilíbrio.

§ 4º Após aprovado o reequilíbrio dos insumos, caso exista no mesmo contrato o mesmo insumo 
sendo utilizados em outras etapas da obra, os mesmos podem ser reequilibrados, sendo que o fiscal 

deverá verificar em cada medição se a situação geradora do reequilíbrio permanece a mesma.

§ 5º Cabe a empresa, após a aprovação do reequilíbrio contratual, nos casos em que tiver sido 
reequilibrado os serviços que ainda não foram executados, a apresentação de memória de cálculo 
do reequilíbrio contratual que contenha a composição aberta dos serviços reequilibrados ainda não 
executados na época do reequilibrio e a composição aberta contendo os serviços executados pela 
empresa, em que se considere a apresentação dos preços dos mesmos insumos atualizados pelas 
mesmas referências para fins de comprovação de que a situação do desequilíbrio ora apontado ainda 
permanece.

§ 6º Na hipótese descrita no parágrafo anterior se o preço do serviço tiver se mantido o mesmo 
do apontado na aprovação do reequilíbrio, o fiscal deverá proceder a aprovação da medição do ree-
quilíbrio para aquele serviço.

§ 7º Na hipótese descrita no parágrafo 5º em que o serviço tenha, na época de sua execução, 
diminuído de preço, em razão da diminuição do valor dos insumos, o fiscal deverá aprovar apenas 
o valor do serviço com o novo valor, não podendo a empresa se valer de qualquer tentativa de obter 
como direito a situação de ter aprovado um valor e medido um valor inferior.

§ 8º Na hipótese descrita no parágrafo 5º , caso o valor do serviço tenha aumentado, em sua épo-
ca de execução, comprovado por apresentação da memória de cálculo da medição do reequilíbrio o 
fiscal deverá proceder a aprovação da medição limitada ao valor ora aprovado no reequilíbrio, não 
podendo o fiscal transferir saldos de outros serviços para o serviço que teve acréscimo de preço. Em 
que se pese os direitos e obrigações, a empresa poderá pleitear o valor da diferença entre o serviço 
que teve o seu aumento de valor e o valor do serviço ora aprovado no reequilíbrio, considerando os 
mesmos princípios desta IN.

§ 9º A medição do reequilíbrio deverá ser feita em planilha separada da medição de reajuste ou 
de medição principal da obra.

§ 10º O fiscal poderá, se julgar necessário, incluir ou excluir campos da planilha de referência 
do reequilíbrio publicada junto com esta IN para melhor atendimento a situação do contrato qual 
fiscaliza.

Art. 6º Das fases de análise técnica do Setor de Orçamento

§ 1º Cabe ao Setor de Orçamento verificar se os preços e as composições apresentadas estão 
compatíveis com a referência à época que o serviço foi licitado e executado.

§ 2º Compete ao Setor de Orçamento à elaboração de Relatório Técnico aprovando ou reprovan-
do a solicitação de reequilíbrio.

Art. 7º A apuração do reequilíbrio para cada serviço considerará os reajustes já ofertados para 
aqueles serviços bem como reequilíbrios anteriores e o desconto dado na fase da licitação.

Art. 8º DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA VERIFICAÇÃO E ANÁLISE JURÍDICA, 
COM VISTAS AO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO:

 1.1. Documentos aprovados nas Etapas de Análises Técnicas da Fiscalização e do Setor de 
Orçamento;

1.2. Ofício do pedido de aditivo de reequilíbrio com justificativas técnicas e planilha de aditivo 
já com as composições analíticas reequilibradas.

1.3. Ofício de pedido de reequilíbrio;

1.4. Cronograma físico-financeiro (verificado pelo fiscal);

1.5. ART/RRT do responsável técnico pela elaboração do pedido de reequilíbrio.

1.6. Justificativa do Fiscal do Contrato e do Orçamentista responsável para a aprovação do pedi-
do de reequilíbrio junto ao Município.

§ 8º A Procuradoria do Município poderá solicitar documentos complementares para que a aná-
lise seja prosseguida conforme seus entendimentos legais.

 Art. 9º JUSTIFICATIVA PARA A SOLICITAÇÃO DE REEQUILIBRIO

§ 1º A Requerente deverá fazer constar de seu pedido as razões ensejadoras do pleito, demons-
trando quais itens da planilha orçamentária estão economicamente defasados e que estão ocasionan-
do o desequilíbrio do contrato. Para fins de comprovação da ocorrência de desequilíbrio da equação 
econômico-financeira firmada, não serão aceitas justificativas genéricas, cabendo à Contratada a 
responsabilidade pela demonstração de quais eventos concorreram para a variação extraordinária 
dos valores inicialmente pactuados.

§ 2º A justificativa para o pedido de reequilíbrio deve ter como embasamento o disposto no art. 
65, II, d da Lei 8.666/93 que estabelece que os motivos ensejadores do desequilíbrio contratual se-
jam sempre fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de conseqüências incalculáveis.

§ 3º Na carta de justificativa para solicitação de reequilíbrio, é necessário conter, além das com-
provações acima mencionadas, 3 (três) “capítulos de estudo”, sendo:

 1- Apresentar a variação dos principais índices de mercado aplicáveis ao seu contrato;

2- Apresentar, se houver, análises macro-econômicas que embasem a solicitação de reequilíbrio

3- Apresentar justificativas diversas que possibilitem o entendimento das motivações do dese-
quilíbrio contratual, visando a comprovar a álea extraordinária, fato príncipe, entre outros.

§ 4º Os documentos modelo serão disponibilizados pela Fiscalização em formato editável, bem 
como serão disponibilizados no site do Município.

Art. 10º JUSTIFICATIVA PARA A SOLICITAÇÃO DE REEQUILIBRIO

Os documentos e memoriais de cálculo relacionados ao reequilíbrio contratual seguirão os mes-
mos ritos dos demais aditivos junto ao Município, sendo o apostilamento realizado junto ao Setor de 
Contratos e o Parecer Jurídico da aprovação do reequilíbrio realizado junto à Procuradoria Jurídica 
deste município.

Revogam-se as instruções normativas de 29 de julho de 2021 e 24 de julho de 2022. A presente 
instrução entra em vigor na data da publicação.

  

Bruno Márcio Moreira Almeida

 Secretário Municipal de Obras

ANEXO - Tabelas de Reequilíbrio 
 

https://www.santaluzia.mg.gov.br/dom/wp-content/uploads/2022/09/PLANILHA-DE-REEQUILIBRIO.pdf
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