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SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E HABITAÇÃO

TERMO DE EMBARGO
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia, através do Departamento de Fiscalização de Obras e 

Posturas, com fulcro no art.40 §4º da Lei 4055/2019, vem por meio desta publicação, cientificar os 
notificados dos embargos administrativos às obras e/ou serviços abaixo discriminados, o que deve 
ser PARALISADO DE IMEDIATO SOB PENA DE DEMOLIÇÃO OU DESFAZIMENTO DA 
OBRA OU SERVIÇO IRREGULAR, bem como da prática, por V. S.ª, dos ilícitos previstos nos art. 
329, 330 e 331 do Código Penal Brasileiro.

NOTIFICADO TERMO DE 
EMBARGO

LOCAL DA 
OCORRÊNCIA

IRREGULARI-
DADES CONS-

TATADAS

LEI  
MUNICIPAL

EXPEDI-
ÇÃO

Murol Em-
preendimentos 
e Participações 

LTDA.

 81/2022

Engenheiro Ja-
nuário Alvarenga 

Santos, 173 – 
Vila Iris

Construção sem 
licença da Pre-

feitura Municipal 
de Santa Luzia 
para edificação.

Lei 3615/2014 
– Art. 11  06/09/2022

 

09 de setembro de 2022

AUTO DE INFRAÇÃO
O Departamento de Fiscalização de Obras e Posturas, com fulcro no art.40 §4º da Lei 4055/2019, 

notifica o infrator da Infração cometida, considerando caso queira, o prazo de 20 (vinte) dias, se-
gundo a Lei 3.615/2014, contados a partir desta publicação, para interpor recurso junto a Secretaria  
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

AUTO DE 
INFRAÇÃO INFRATOR INFRAÇÃO UFM EMISSÃO

902
Murol Empreendi-
mentos e Partici-
pações LTDA.

Iniciar obra sem alvará de 
construção. Desrespeito ao 

Termo de Embargo 81/2022.
3000 08/09/2022

 

Santa Luzia, 09 de Setembro de 2022.

TERMO DE INTERDIÇÃO
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia, através do Departamento de Fiscalização de Obras e 

Posturas, com fulcro no art.40 §4º da Lei 4055/2019, vem por meio desta publicação, cientificar os 
notificados da Interdição às obras e/ou serviços abaixo discriminados.

NOTIFICADO TERMO DE 
INTERDIÇÃO

LOCAL DA 
OCORRÊNCIA

IRREGULARIDADES 
CONSTATADAS

EXPEDI-
ÇÃO

Murol Em-
preendimentos 
e Participações 

LTDA.

 006/2022

Engenheiro Ja-
nuário Alvarenga 

Santos, 173 – 
Vila Iris

Desrespeito ao Termo 
de Embargo e nas de-
mais hipóteses previs-
tas no Anexo VII da 
Lei 3.615/2014 (art. 
79 – Lei 3.615/2014)

08/09/2022

 

09 de setembro de 2022

DESPACHO
Considerando o Relatório nº 2022.026.0627A da Diretoria de Fiscalização de Obras e Posturas, 

bem como a penalidade de interdição aplicada,  a autorização para movimentação de terra e entulho 
nº07/2022, para Empresa Murol Empreendimentos e Participações LTDA está suspensa.

09 de Setembro de 2022.

 

Andréa Cláudia Vacchiano 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

TERMO DE PERMISSÃO DE USO 
 TERMO ADMINISTRATIVO DE PERMISSÃO DE USO, A TÍTULO UNILATERAL, PRE-

CÁRIO E DISCRICIONÁRIO, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG, 
APRESENTADO PELO PREFEITO MUNICIPAL, SR. LUIZ SÉRGIO FERREIRA COSTA E 
PELA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO ANDREA CLÁU-
DIA VACCHIANO E TS INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA S.A. 

 TERMO Nº 01/2022/SEDUH

 Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, pessoa jurídica de direito públi-
co, inscrito no CNPJ/MF sob nº 18.715.409/0001-50, estabelecida nesta cidade, na Av. VIII, nº 50, 
Bairro Carreira Comprida, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Luiz Sérgio Ferreira 
Costa, doravante denominado PERMITENTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo 
§ 4º do art. 113 da Lei Orgânica Municipal, e TS Infraestrutura e Engenharia S.A, entidade privada, 
inscrita no CNPJ nº: 37.514.042/0001-50, estabelecida à Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 153, 
8º Andar, Conjunto 82 – Vila Nova Conceição – São Paulo-SP, neste ato representado pelo seu pre-
sidente, Sr. Marcos Fidelis Garofalo, portador da cédula de identidade RG nº 66.364.023-4 e CPF: 
650.977.690-15 e Helder Augusto Torres (Diretor B), brasileiro, maior e capaz, casado, engenheiro 
eletricista, portador da cédula de identidade n.º 28.127.087-9  e CPF 139.829.538-80 também com 
endereço à Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 153, 8º Andar, Conjunto 82 – Vila Nova Conceição 
– São Paulo-SP doravante denominado PERMISSIONÁRIO, resolvem celebrar o presente Termo 
Administrativo de Permissão de Uso, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA FINALIDADE

 • 1 O objeto do presente Termo Administrativo de Permissão de Uso constitui-se na permis-
são de uso do seguinte bem público móvel/ imóvel “Avenida das Indústrias (MG020), Área de Uti-
lidade Pública 02 (AUP 02) do Desmembramento Santa Bárbara, Distrito Industrial Mello Júnior, 
Bairro Santa Rita, Santa Luzia/MG (Matrícula 42728)”, a título unilateral, precário e discricionário, 
tendo por finalidade a utilização exclusiva, pelo permissionário, para a realização do evento “Proje-
to CEMIG D BTZero – Regularização Elétrica”.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO (A) PERMISSIONÁRIO (A)

 • Manter, preservar e conservar o bem público recebido a título de permissão de uso, da 
forma em que lhe foi entregue;

• Manter o bem público, objeto deste Termo, em bom estado de conservação, zelando para 
o bem não sofrer nenhum tipo de depredação, invasão ou destruição;

• Manter o bem público em boas condições de higiene e limpeza, e os aparelhos e equipa-
mentos que o compõem em perfeito estado de conservação, tais como foram cedidos;

• Destinar o bem público exclusivamente para a finalidade descrita no presente termo de 
permissão, bem como não cedê-lo, no todo ou em parte, a terceiros;

• Contratar e custear qualquer material técnico inexistente no bem público objeto do presente 
Termo de Permissão de Uso, responsabilizando-se pela guarda e conservação de tais materiais;

• Não realizar quaisquer obras, benfeitorias ou alterações sem a prévia e expressa autoriza-
ção da Administração Pública Municipal;

• Não permitir que terceiros se apossem do bem público, bem como dar conhecimento 
imediato à Administração Pública Municipal de qualquer turbação de posse que se verifique;

• Responsabilizar-se por quaisquer avarias, multas e sinistros, inclusive perante terceiros, 
ocorridos no período de vigência da presente permissão de uso;

• Permitir o livre acesso de servidores da Administração Pública Municipal ao bem público 
objeto da permissão, quando devidamente identificados e em missão de fiscalização;

• Respeitar as disposições contidas na Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, na Legislação Federal, Estadual e Municipal, bem como a moral e bons costumes; e

• Devolver o bem público ora permitido ao uso, quando da rescisão do presente Termo, nas 
mesmas condições e estado em que o recebeu.

• Realizar, às suas expensas, as despesas com vigilância, energia, água, esgoto e conserva-
ção do bem, durante todo o período em que vigente a permissão, inclusive as despesas com segu-
rança durante a realização dos eventos me motivaram o uso.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

 • O presente Termo Administrativo de Permissão de Uso é a título precário, possui vigên-
cia de 180 (cento e oitenta) dias, sendo das 00h do dia 22 de Agosto de 2022 até 00h do dia 22 de 
Fevereiro de 2023, ressalvada a possibilidade de ser revogado a qualquer tempo, sem ônus para a 
Administração, podendo ser prorrogado por igual período em comum acordo entre as partes.

• É facultado às partes, em qualquer ocasião, durante a vigência desta permissão, modificar 
o presente instrumento, ajustando-o às novas circunstâncias legais e fáticas mediante celebração de 
respectivo Termo Aditivo.

 CLÁUSULA QUARTA - DA CONTRAPRESTAÇÃO

 • Por se tratar de um evento sem cobrança de ingressos de público e devido à ausência de 
lucro por parte das partes envolvidas, não haverá contrapartida na presente autorização de uso.

• O permissionário fica obrigado a providenciar a colocação de placas informativas de que 
a utilização foi permitida pelo Município de Santa Luzia, com a identificação do ato que lhe deu 
origem, o órgão municipal competente, o prazo de duração, e demais informações, quantidade, 
dimensões abaixo discriminadas:

4.2.1. Quantidade de placas indicativas: 04 (quatro).

4.2.2. Dimensões: Até 1m².

4.2.3. Informações a serem indicadas: Área cedida pela Prefeitura de Santa Luzia para guarda 
de insumos com o objetivo de Regularização Elétrica.

4.3 – Fica o permissionário obrigado a efetuar o cercamento da área integralmente e fazer a 
terraplanagem na área que será efetivamente usada para a guarda dos equipamentos e insumos do 
projeto de regularização elétrica.

 CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

 • O presente Termo poderá ser rescindido, independentemente de interpelação judicial, em 
caso de superveniência de disposição legal que o torne material ou formalmente impraticável, ou, 
ainda, resolvido por consenso das partes, podendo ser denunciado por qualquer delas, com antece-
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dência mínima de 30 (trinta) dias; e

• Em caso de rescisão unilateral do presente Termo pela Administração Pública Municipal, 
autorizada a qualquer tempo, tendo em vista o caráter precário desta autorização, não caberá qual-
quer tipo de indenização ou valor de ressarcimento ao PERMISSIONÁRIO.

 CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 • O PERMITENTE poderá fiscalizar o cumprimento das obrigações constantes deste Termo;

• A presente permissão de uso NÃO transfere, de forma alguma, o domínio do bem público 
para o ora PERMISSIONÁRIO, ficando reservada ao Município/Permissionário a inteira defesa de 
seu bem, o que pode ser feito a qualquer momento;

• O PERMISSIONÁRIO não poderá transferir ou emprestar o bem público ou permitir uti-
lização diversa, no todo ou em parte, sob pena da rescisão imediata do presente Termo de Permissão 
de Uso;

• Fica expressamente proibida qualquer modificação, alteração física ou benfeitoria no bem 
objeto deste Termo;

• O PERMISSIONÁRIO se compromete a devolver o bem público cedido no mesmo estado 
em que recebeu, sob pena de responsabilização e reparação pelos danos que eventualmente forem 
causados ao bem móvel; e

• O PERMITENTE não se responsabiliza por objetos esquecidos ou deixados no interior do 
bem móvel objeto do presente termo. Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário 
Oficial.

 CLÁUSULA SÉTIMA - FORO DE ELEIÇÃO

• Fica eleito o foro de Santa Luzia para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente 
Termo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim ajusta-
das, firmam o presente Termo em 02 (duas) vias, de igual teor, na presença de duas testemunhas que 
também o subscrevem.

 

 

Município de Santa Luzia, 16 de agosto de 2022.

 

Luiz Sérgio Ferreira Costa 
Prefeito Municipal

TS INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA S.A.

 

PRORROGAÇÃO DA CONVOCAÇÃO PARA RENOVAÇÃO 
 DE LICENÇAS – FOOD TRUCK 

 A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, através do Departamento de Fiscaliza-
ção de Obras e Posturas – DFOP;

CONSIDERANDO o que dispõe o parágrafo único do Art. 24 da Lei nº 3.787 de 08 de julho de 
2016 que “a renovação das permissões é de responsabilidade exclusiva do permissionário licenciado 
(...)”;

CONSIDERANDO que é proibido comercializar produtos em via ou logradouro público sem 
autorização da Prefeitura, o que culminará no que versa o item I, do Art. 44 da Lei nº3. 787 de 08 
de julho de 2016;

CONVOCA os permissionários de Food Truck, abaixo relacionados, para procurarem o DFOP, 
na Avenida VIII, 50, sala 26, Carreira Comprida, Santa Luzia, no horário de 09h às 16h, para reno-
vação das licenças, até o dia 23/09/2022, munidos dos seguintes documentos atualizados: Certidão 
Negativa de Débitos Fiscais, comprovante de endereço e Alvará Sanitário (atualizados).

NÚMERO PERMISSIONÁRIO
1 DALILA MARLIA REIS OLIVEIRA DE SOUZA
2 MÁRIO WAYDERSON DA SILVA
3 MARCOS DIAS LOPES DE OLIVEIRA
4 DANIANE SILVA CALDEIRA
5 EDUARDO GUTEMBERGUE MESQUITA
6 MICHELLE CRISTIANE DOS SANTOS
7 VANESSA RODRIGUES DE MELO SILVA
8 CLÁUDIO ANTÔNIO DINIZ
9 MARCIO GOMES MOTA

10 ROBERTO DE MORAIS DOS REIS
11 KELLY ALESSANDRA MARQUES SANTIAGO
12 ELYRIO LAGE NETO
13 GENILDA SANTIAGO DA SILVA
14 KELLY JANAINE DA SILVA
15 MARIA DOS SANTOS SOUSA MENDONÇA
16 AURELIANO AMBROZO DE OLIVEIRA
17 LUCIANO SOARES FIGUEIREDO
18 RAFAEL DIOCLECIANO SAMPAIO
19 ADEMILSON COIMBRA FERREIRA
20 PATRÍCIA GARCIA DE CARVALHO
21 ALEXANDRE DA SANTA CRUZ SILVA
22 EBER ALVES NUNES
23 FLÁVIO PEREIRA DE MOURA

24 REGINALDO BISPO VIEGAS
25 JOANA DARC APARECIDA DOS SANTOS
26 ELISÂNGELA OLIVEIRA DOS SANTOS
27 ROZILDA FERREIRA DA SILVA

 

Andréa Cláudia Vacchiano 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

 

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 162/2021 – Credenciamento/Inexigibilidade nº 

017/2021. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência por 12 meses. Contratado: L.A Carvalho Nú-
cleo de Fisioterapia. Assinado em 01/09/2022.

 

EXTRATOS DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO
EDITAL Nº 062/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO - SRP. Objeto: Aquisição eventual e futura 

de insumos e material de consumo para CME-Central de Material Esterilizáveis. A Pregoeira So-
raia Barbosa Soares ADJUDICA em 01/09/2022 o item 13 à empresa Multimedic Comercial Ltda, 
no valor total de R$ 479.970,0000; os itens 02 e 03 à empresa Polar Fix Indústria e Comércio de 
Produtos Hospitalares Ltda, no valor total de R$ 138.700,0000; os itens 10 e 14 à empresa JN Diag-
nóstica Ltda, no valor total de R$ 276.800,0000; o item 11 à empresa Difarmig Ltda, no valor total 
de R$ 606.300,0000; o item 06 à empresa Roma Comercial Ltda, no valor total de R$ 45.870,0000; 
o item 15 à empresa José Dantas Diniz Filho, no valor total de R$ 37.260,0000; os itens 07, 08, 09 
à empresa Abasantos Distribuidora Ltda, no valor total de R$ 33.900,0000; o item 12 à empresa IS 
8  Internacional Supplies Importação e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, no valor total de 
R$ 5.680,0000; os itens 01 e 05 à empresa Now Química Indústria e Comércio Ltda, no valor total 
de R$ 178.600,0000. Os itens 04, 16 e 17 restaram FRACASSADOS. O Secretário Municipal de 
Administração, Thiago Henrique Ferreira, HOMOLOGA o procedimento em 01/09/2022 para seu 
efeito jurídico e legal.

 

EDITAL Nº 063/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO. Objeto: Aquisição de insumos e material de 
consumo para tratamento de pacientes atendidos no programa de saúde bucal. A Pregoeira Soraia 
Barbosa Soares ADJUDICA em 01/09/2022 o item 12 à empresa Pablo Luis Martins, no valor total 
de R$ 2.580,0000; os itens 01, 02,04, 05, 06, 07, 08, 11, 16, 20 à empresa Mega Dental Importação, 
Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos Eireli, no valor total de R$ 21.230,1000; o item 
14 à empresa Health Santa Luzia Eireli , no valor total de R$ 2.000,0000; os itens 15 e 17 à empre-
sa BHDental Comercial Eireli, no valor total de R$ 24.289,9900; o item 10 à empresa Dental BH 
Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar Eireli, no valor total de R$ 429,9100; os 
itens 03 e 09 à empresa Dental Free Materiais e Soluções Odontológicas Ltda, no valor total de R$ 
2.985,0000; o item 18 à empresa Ana Laura das Graças Gomes, no valor total de R$ 15.700,0000. 
O item 13 foi DESERTO. O item 19 restou FRACASSADO. O Secretário Municipal de Adminis-
tração, Thiago Henrique Ferreira, HOMOLOGA o procedimento em 05/09/2022 para seu efeito 
jurídico e legal.

 

EDITAL Nº 065/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO-SRP. Objeto: Aquisição eventual e futura 
de estantes desmontáveis de aço. A Pregoeira Soraia Barbosa Soares ADJUDICA em 01/09/2022 
o item 01 para a empresa Nelson Alves de Moraes Ltda, no valor total de R$ 580.000,0000. O Se-
cretário Municipal de Administração, Thiago Henrique Ferreira, HOMOLOGA o procedimento em 
05/09/2022 para seu efeito jurídico e legal.

 

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 089/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO. Objeto: Aquisição de veículos zero quilô-

metro – tipo Van 15 lugares e passeio hatch 7 lugares. Data de abertura da sessão pública marcada 
para o dia 23/09/2022 às 09h. O edital encontra-se disponível no sítio eletrônico: www.comprasgo-
vernamentais.gov.br, UASG: 985155 e no sítio eletrônico: www.santaluzia.mg.gov.br

  

PORTARIA Nº 23.182, DE 09 DE SETEMBRO DE 2022
 “Dispõe sobre a exoneração de servidor público em cargo de provimento efetivo”.

 O Prefeito do Município de Santa Luzia, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso 
VI do art. 71 da Lei Orgânica Municipal, e

 CONSIDERANDO o art. 12, item II da Lei nº 1.474/1991 e a Lei nº 3.920/2018;

 CONSIDERANDO o resultado final do Concurso Público Edital nº 01/2018, HOMOLOGADO 
em 19 de março de 2019, devidamente publicado como determina a Lei; e

 CONSIDERANDO a vontade expressa do servidor;

 RESOLVE:

 Art. 1º - EXONERAR do cargo de provimento efetivo de Analista Administrativo, Daniel Fi-
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gueredo Pimentel.

 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 
partir do dia 08 de setembro de 2022.

 

Santa Luzia, 09 de setembro de 2022.

 

  

Luiz Sergio Ferreira Costa 
Prefeito do Município de Santa Luzia

 

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

TRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E THAYNARA MICHELLE HOTTS.

 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 CONTRATAN-
TE, neste ato representado pelo Secretário Municipal Interino de Educação, Sr. THIAGO HEN-
RIQUE FERREIRA, portador do RG nº MG1XXXX085 e do CPF nº 072.9XXX-75, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 4º do Decreto Municipal nº 3.073/2015, e do outro lado Sr (a). 
THAYNARA MICHELLE HOTTS portador (a) do RG. nº MGXXX965, inscrito (a) no CPF sob o 
nº 1XXX02665, 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 04/02/2020, entre o Contratante e o Contratado, fica 
rescindido em 08    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, 09    de  setembro  de  2022.

 

 

 

Thiago Henrique Ferreira 
Secretário Municipal Interino de Educação 

Município de Santa Luzia

 

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

TRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E MELI ARCANJO APOLINARIO.

 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 pelo Secretário Municipal Interino de Educação, Sr. THIAGO HENRIQUE 
FERREIRA, portador do RG nº MGXXX085 e do CPF nº 07XXX.416-75, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 4º do Decreto Municipal nº 3.073/2015, e do outro lado Sr (a). MELI ARCANJO 
APOLINARIO portador (a) do RG. nº MG1XXX7407, inscrito (a) no CPF sob o nº 053XXX6661, 
têm justo e firmado entre si este Termo de Rescisão Contratual, em conformidade com a Lei Muni-
cipal nº 3.223/2011 e suas alterações, mediante as Cláusulas e Condições seguintes:

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O Contrato Administrativo celebrado em 04/02/2020, entre o Contratante e o Contratado, fica 
rescindido em 08    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, 09    de  setembro  de  2022.

 

 

  

Thiago Henrique Ferreira 
Secretário Municipal Interino de Educação 

Município de Santa Luzia

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS

 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2022,  
DE 09 DE SETEMBRO DE 2022.

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;

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 
insumos 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 
período 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 
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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 reequilí-

brio.
§ 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 JURÍDI-

CA, COM VISTAS AO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO:
1.1. Documentos aprovados nas Etapas de Análises Técnicas da Fiscalização e do Setor de Or-

çamento;
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.

            Art. 11º Revogam-se a instrução normativa nº01/2022 da Secretaria Municipal de Obras, 
de 06 de setembro de 2022 e a Instrução Normativa Conjunta nº001, de 24 de junho de 2022.

 
A presente instrução entra em vigor na data da publicação.
 

Bruno Márcio Moreira Almeida 
Secretário Municipal de Obras 

Anexo Planilhas de Reequilíbrio:
https://www.santaluzia.mg.gov.br/dom/wp-content/uploads/2022/09/PLANILHA-DE-REEQUILIBRIO-1.pdf

COMUNICADO PGM N° 01/2022
 PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO DESTINADO AO PREENCHIMEN-

TO DE VAGAS E FORMAÇÃO CADASTRO DE RESERVA DE ESTAGIÁRIOS DE PÓS-GRA-
DUAÇÃO EM DIREITO DA PGM

 EDITAL N° 01/ 2022

 O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL DO MU-
NICÍPIO, com base na Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, e suas alterações, Lei 
nº 3.363, de 10 de julho de 2013, e Lei Complementar nº 4.397, de 30 de março de 2022, e em 
atenção ao Edital em epígrafe, sobretudo seu subitem 3.5[1], TORNA PUBLICA, a relação das INS-
CRIÇÕES EFETIVADAS E CONSIDERADAS APTAS[2] para realização da prova destinada ao 
preenchimento de vagas e formação cadastro de reserva de estagiários de pós-graduação em Direito 
da PGM, a ser realizada no próximo domingo, dia 11 de setembro de 2022, de 8 h 00 min às 12 h 00 
min, na Procuradoria-Geral do Município, na sala da Coordenadoria Jurídica Fiscal, Av. VIII, n° 50, 
Bairro Carreira Cumprida, CEP 33.045-090, Santa Luzia/MG:

 NOME DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
Bárbara Stefani Dias CPF XXX.922.106-XX

Simone de Freitas Miranda Ribas CPF XXX.652.476-XX
Marina de Carvalho Faria CPF XXX.355.206-XX
Luciene Sudario Santos CPF XXX.440.836-XX
Thais de Freitas Oliveira CPF XXX.187.046-XX

Josiane Alves Pereira Silva CPF XXX.963.406-XX
Danielle Cristina de Sousa Rosa CPF XXX.962.616-XX

Sara Lais Aleixo CPF XXX.476.526-XX
Ludimila Nascimento Nunes da Cruz CPF XXX.162.586-XX

Fernanda de Souza e Silva CPF XXX.274.936-XX
Fernanda Pimenta de Paula Oliveira CPF XXX.006.236-XX

 

Santa Luzia, 09 de setembro de 2022.

 

Maria Tereza Soares Lopes Trindade 
Procuradora-Geral Do Município De Santa Luzia

[1] 3.5 - A prova será realizada na data provável de 11 de setembro de 2022, com início às 
8h00min, em local a ser divulgado oportunamente pela Comissão de Estágio.

[2] De acordo com o Edital n° 01/ 2022, sobretudo seu item 1.
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