Edição Nº 734 – Ano 4 – 08/11/2018
Licitações e Contratos
MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA –
ADITIVO DE PRAZO. Pregão nº 080/2017,
Processo 080/2016: CONTRATO Nº 117/2017 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA e
TECHSERV
–
TECONOLOGIA
E
SERVIÇLOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP
- CNPJ: 07.201.949/0001-07. Objeto: “Locação
de sistema de alarme e câmeras com
monitoramento eletrônico mensal 24 horas para
atender às demandas da Secretaria Municipal de
Defesa Social neste Município.” Vigência do
contrato 117/2017: de 16/10/2018 até
15/10/2019. Fund. Legal: Lei 8.666/93. Em
08/11/2018. Euzebio Rodrigues Lago – Pref.
Municipal.

desenvolvimento
social,
educação,
administração e defesa social do município de
Nova Serrana-MG. Empresas vencedoras:
Grafik Serviços Gráficos Eireli – ME cnpj:
07.193.034/0001-99 venceu os itens 36, 37, 44,
46, 47, 50, 51, 56, 60, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 79, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 97, 99,
100, 105, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118,
120, 156, 66, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,
174 valor total R$ 369.658,40; Gráfica
Andorinha
e
Editora
Ltda
cnpj:
41.955.550/0001-41
venceu
os
itens
05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,32,33,3
4,49,52,53,54,57,62,64,65,67,84,95,108,119,12
2,123,124,125,126,127,128,129,164,165 valor
total R$111.390,00;

MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA-MG, torna
pública o extrato da ata 231/2018 processo
licitatório nº 165/2018, pregão presencial nº
89/2018 AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA
REVITALIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE
CANTEIROS CENTRAIS, CAMPOS DE
FUTEBOL, JARDINS E PRAÇAS DO
MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA-MG.
Empresa
vencedora:
ATACADAO
DA
GRAMA BH EIRELI - ME CNPJ:
07.409.483/0001-21 ficou vencedora do item 01
no valor total de R$ 44.500,00. Mais
informações pelo telefone 37–3226.9011. Edital
site www.novaserrana.mg.gov.br. Nova Serrana,
08 de novembro de 2018. Adriana Martins
Nogueira Lima - Pregoeira.

Gráfica e Editora MA Eireli cnpj:
07.795.101/0001-45
venceu
os
itens
27,28,29,30,101,121,138,139,140,141,142,143,
144,145,146,147,148,149,150,
151,152,153,154,155, valor total R$493.308,00;
Gráfica
Iguaçu
Ltda
–
ME
cnpj:20.949.657/0001-07 venceu os itens 01,
02, 03, 04, 18, 19, 20, 21, 22,
23,24,25,26,31,35,38,39,40,41,42,43,130,131,1
32,133,134,135,136,137
valor
total
R$412.510,00;R&S Comunicação Visual Eireli
– EPP cnpj: 19.288.485/0001-99 venceu os
itens 45, 48, 55, 58, 59, 61, 63, 69, 70, 77, 80,
83,89,92,94,96,98,102,103,104,106,107,109,11
4,116,157,158,159,160,161,162163 valor total
R$328.309,00. Os itens 78 e 175 foram
cancelados em virtude de erro no descritivo dos
mesmos, onde foi constatado equivoco de
unidade de medida. Nova Serrana 08 de
novembro de 2018. Euzébio Rodrigues Lago.
Prefeito Municipal.

O MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA-MG,
torna pública a Homologação do processo
licitatório nº 145/2018, Pregão nº 075/2018
Objeto: Contratação de empresa para aquisição
e prestação de serviços gráficos para atender as
secretarias
municipais
de
saúde,

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
SERRANA – Edital de abertura Processo
Seletivo Simplificado SME 001/2018/Educação
– O Município de Nova Serrana, através da
Secretaria Municipal de Educação, torna
público que no dia 26 de novembro de 2018
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estarão abertas as inscrições para Processo
Seletivo Simplificado para formação de cadastro
reserva, até que seja realizado Concurso
Público, com vista a contratação temporária de
profissionais para atendimento às necessidades
de excepcional interesse público com lotação na
Secretaria Municipal de Educação. O Edital
estará disponível no quadro de avisos localizado
na sede da Prefeitura Municipal e na Secretaria
Municipal de Educação, bem como no site
oficial da Prefeitura de Nova Serrana, a partir de
09 de novembro de 2018. Em 08/11/18. Euzébio
Rodrigues Lago – Prefeito Municipal

I - Sistema de Registro de Preços - conjunto de
procedimentos para registro formal de preços
relativos à prestação de serviços e aquisição de
bens, para contratações futuras;
II - Ata de registro de preços - documento
vinculativo, obrigacional, com característica de
compromisso para futura contratação, em que se
registram os preços, fornecedores, órgãos
participantes e condições a serem praticadas,
conforme as disposições contidas no
instrumento
convocatório
e
propostas
apresentadas;
III - Órgão gerenciador - órgão ou entidade da
administração
pública
responsável
pela
condução do conjunto de procedimentos para
registro de preços e gerenciamento da ata de
registro de preços dele decorrente;

Leis, Decretos e Portarias
DECRETO Nº 066/2018
Regulamenta o Sistema de Registro de Preços,
previsto no Art. 15 da Lei nº. 8.666, de 21 de
junho de 1993, no âmbito do Município de
Nova Serrana (MG).
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA
SERRANA (MG), no exercício de seu cargo, no
uso das atribuições que lhe confere o Art. 90,
inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e nos
termos do disposto no Art. 15 da Lei Federal
8.666, de 21 de junho de 1993,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1º - As contratações de serviços e a
aquisição de bens, quando efetuadas pelo
Sistema de Registro de Preços - SRP, no âmbito
da administração Pública Municipal direta,
autárquica e fundacional e demais entidades
controladas, direta ou indiretamente pelo
Município de Nova Serrana (MG), obedecerão
as normas fixadas neste decreto.
Art. 2º - Para os efeitos deste Decreto, são
adotadas as seguintes definições:

IV - órgão participante - órgão ou entidade da
administração pública que participa dos
procedimentos iniciais do Sistema de Registro
de Preços e integra a ata de registro de preços;
V - órgão não participante - órgão ou entidade
da administração pública que, não tendo
participado dos procedimentos iniciais da
licitação, atendidos os requisitos desta norma,
faz adesão à ata de registro de preços.
Art. 3º - O Sistema de Registro de Preços
poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - Quando, pelas características do bem ou
serviço, houver necessidade de contratações
freqüentes;
II - Quando for conveniente a aquisição de bens
com previsão de entregas parceladas ou
contratação de serviços remunerados por
unidade de medida ou em regime de tarefa;
III - Quando for conveniente a aquisição de
bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou
a programas de governo;
IV - Quando, pela natureza do objeto, não for
possível definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administração.
CAPÍTULO II
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Das Competências do Órgão Gerenciador
Art. 4º - Caberá ao órgão gerenciador a prática
de todos os atos de controle e administração do
Sistema de Registro de Preços, e ainda o
seguinte:

Parágrafo único - O órgão gerenciador poderá
solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes
para execução das atividades previstas nos
incisos III, IV e VI do caput.

I - Consolidar informações relativas à estimativa
individual e total de consumo, promovendo a
adequação dos respectivos termos de referência
ou projetos básicos encaminhados para atender
aos requisitos de padronização e racionalização;

CAPÍTULO III

II - Promover atos necessários à instrução
processual para a realização do procedimento
licitatório;
III - Realizar pesquisa de mercado para
identificação do valor estimado da licitação e,
consolidar os dados das pesquisas de mercado
realizadas
pelos
órgãos
e
entidades
participantes;
IV - Confirmar junto aos órgãos participantes a
sua concordância com o objeto a ser licitado,
inclusive quanto aos quantitativos e termo de
referência ou projeto básico;
V - Realizar o procedimento licitatório, bem
como os atos dele decorrentes, tais como
assinatura da ata e o encaminhamento de sua
cópia aos demais órgãos participantes;
VI - Gerenciar a ata de registro de preços;
VII - Conduzir eventuais renegociações dos
preços registrados;
VIII - Aplicar, garantida a ampla defesa e o
contraditório, as penalidades decorrentes de
infrações no procedimento licitatório; e
IX - Aplicar, garantida a ampla defesa e o
contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro
de preços ou do descumprimento das obrigações
contratuais, em relação às suas próprias
contratações.
X - Autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogação do prazo previsto no § 5º do art. 22
deste Decreto, respeitado o prazo de vigência da
ata, quando solicitada pelo órgão não
participante.

Das Competências do Órgão Participante
Art. 5º - O órgão participante será responsável
pela manifestação de interesse em participar do
registro de preços, providenciando o
encaminhamento ao órgão gerenciador de sua
estimativa de consumo, local de entrega e,
quando couber, cronograma de contratação e
respectivas especificações ou termo de
referência ou projeto básico, nos termos da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao
registro de preços do qual pretende fazer parte,
devendo ainda:
I - Garantir que os atos relativos a sua inclusão
no registro de preços estejam formalizados e
aprovados pela autoridade competente;
II - Manifestar, junto ao órgão gerenciador,
mediante a utilização da Intenção de Registro de
Preços, sua concordância com o objeto a ser
licitado, antes da realização do procedimento
licitatório;
III - Tomar conhecimento da ata de registros de
preços, inclusive de eventuais alterações, para o
correto cumprimento de suas disposições.
§ 1º - Cabe ao órgão participante aplicar,
garantida a ampla defesa e o contraditório, as
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado na ata de registro de preços ou do
descumprimento das obrigações contratuais, em
relação às suas próprias contratações,
informando
as
ocorrências
ao
órgão
gerenciador.
§ 2º - Caso o órgão gerenciador aceite a
inclusão de novos itens, o órgão participante
demandante elaborará sua especificação ou
termo de referência ou projeto básico, conforme
o caso, e a pesquisa de mercado, observado o
disposto neste artigo.
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§ 3º - Caso o órgão gerenciador aceite a
inclusão de novas localidades para entrega do
bem ou execução do serviço, o órgão
participante responsável pela demanda elaborará
pesquisa de mercado que contemple a variação
de custos locais ou regionais.

I - A especificação ou descrição do objeto, que
explicitará o conjunto de elementos necessários
e suficientes, com nível de precisão adequado
para a caracterização do bem ou serviço,
inclusive definindo as respectivas unidades de
medida usualmente adotadas;

CAPÍTULO IV

II - Estimativa de quantidades a serem
adquiridas pelo órgão gerenciador e órgãos
participantes;

Da Licitação para Registro de Preços
Art. 6º - A licitação para registro de preços será
realizada na modalidade de concorrência, do
tipo menor preço, nos termos da Lei nº 8.666, de
1993, ou na modalidade de pregão, nos termos
da Lei nº 10.520, de 2002 e será precedida de
ampla pesquisa de mercado.
§1º - O julgamento por técnica e preço, na
modalidade
concorrência,
poderá
ser
excepcionalmente adotado, a critério do órgão
gerenciador e mediante despacho fundamentado
da autoridade máxima do órgão ou entidade.
§ 2o - Na licitação para registro de
preços não é necessário indicar a dotação
orçamentária, que somente será exigida para a
formalização do contrato ou outro instrumento
hábil.
Art. 7º O órgão gerenciador poderá dividir a
quantidade total do item em lotes, quando
técnica e economicamente viável, para
possibilitar maior competitividade, observada a
quantidade mínima, o prazo e o local de entrega
ou de prestação dos serviços.
§ 1º
- No caso de serviços, a divisão
considerará a unidade de medida adotada para
aferição dos produtos e resultados, e será
observada a demanda específica de cada órgão
ou entidade participante do certame.
§ 2º - Na situação prevista no § 1º, deverá ser
evitada a contratação, em um mesmo órgão ou
entidade, de mais de uma empresa para a
execução de um mesmo serviço, para assegurar
a responsabilidade contratual e o princípio da
padronização.
Art. 8º - O edital de licitação para registro de
preços observará o disposto nas Leis nº
8.666/1993, e nº 10.520/2002 e contemplará, no
mínimo:

III - Estimativa de quantidades a serem
adquiridas por órgãos não participantes,
observado o disposto no § 4º do art. 22, no caso
de o órgão gerenciador admitir adesões;
IV - Quantidade mínima de unidades a ser
cotada, por item, no caso de bens;
V - Condições quanto ao local, prazo de
entrega, forma de pagamento, e nos casos de
serviços,
quando
cabível,
frequência,
periodicidade, características do pessoal,
materiais e equipamentos a serem utilizados,
procedimentos, cuidados, deveres, disciplina e
controles a serem adotados;
VI - Prazo de validade do registro de preço,
observado o disposto no caput do art. 12;
VII - Órgãos e entidades participantes do
registro de preço;
VIII - Modelos de planilhas de custo e minutas
de contratos, quando cabível;
IX - Penalidades por descumprimento das
condições;
X - minuta da ata de registro de preços como
anexo;
XI - Realização periódica de pesquisa de
mercado para comprovação da vantajosidade.
§ 1º - O edital poderá admitir, como
critério de julgamento, o menor preço aferido
pela oferta de desconto sobre tabela de preços
praticados no mercado, desde que tecnicamente
justificado.
§ 2º - A estimativa a que se refere o inciso III do
caput não será considerada para fins de
qualificação técnica e qualificação econômicofinanceira na habilitação do licitante.
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§ 3º - O exame e a aprovação das minutas do
instrumento convocatório e do contrato serão
efetuados exclusivamente pela assessoria
jurídica do órgão gerenciador, devendo o
controle interno opinar pelo prosseguimento ou
não do certame, apontando elementos nos quais
encontre inconsistências ou entendimentos
divergentes, que se não acolhidos pelo órgão
gerenciador bem como pelo requisitante dos
serviços, ficam sob responsabilidade destes o
prosseguimento do feito.
Art. 9º. - Após o encerramento da etapa
competitiva, os licitantes poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais
bem classificado.
Parágrafo único - A apresentação de novas
propostas na forma do caput não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante
mais bem classificado.
CAPÍTULO V
Do Registro de Preços e da Validade da Ata
Art. 10 - Após a homologação da licitação, o
registro de preços observará, entre outras, as
seguintes condições:
I - Serão registrados na ata de registro de preços
os preços e quantitativos do licitante mais bem
classificado durante a fase competitiva;
II - Será incluído, na respectiva ata na forma de
anexo, o registro dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos
do licitante vencedor na sequência da
classificação do certame, excluído o percentual
referente à margem de preferência, quando o
objeto não atender aos requisitos previstos no
art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.
III - O preço registrado com indicação dos
fornecedores será divulgado no Diário Oficial
do Município.

atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas
hipóteses previstas nos arts. 20 e 21.
§ 2º - Se houver mais de um licitante na situação
de que trata o inciso II do caput, serão
classificados segundo a ordem da última
proposta apresentada durante a fase competitiva.
§ 3º - A habilitação dos fornecedores que
comporão o cadastro de reserva a que se refere o
inciso II do caput será efetuada, na hipótese
prevista no parágrafo único do art. 13 e quando
houver necessidade de contratação de
fornecedor remanescente, nas hipóteses
previstas nos arts. 20 e 21.
§ 4º - O anexo que trata o inciso II do caput
consiste na ata de realização da sessão pública
do pregão ou da concorrência, que conterá a
informação dos licitantes que aceitarem cotar os
bens ou serviços com preços iguais ao do
licitante vencedor do certame.
Art. 11 - Ao preço do primeiro colocado
poderão ser registrados tantos fornecedores
quantos necessários, para que, em função das
propostas apresentadas, seja atingida a
quantidade total estimada para o item ou lote,
observando-se o disposto no artigo anterior.
Art. 12 - O prazo de validade da ata de registro
de preços não será superior a doze meses,
incluídas eventuais prorrogações, conforme o
inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de
1993.
§ 1º - É vedado efetuar acréscimos nos
quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 2º - A vigência dos contratos decorrentes do
Sistema de Registro de Preços será definida nos
instrumentos convocatórios, observado o
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

IV - A ordem de classificação dos licitantes
registrados na ata deverá ser respeitada nas
contratações.

§ 3º - Os contratos decorrentes do Sistema de
Registro de Preços poderão ser alterados,
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993.

§ 1º - O registro a que se refere o inciso II do
caput tem por objetivo a formação de cadastro
de reserva no caso de impossibilidade de

§ 4º - O contrato decorrente do Sistema de
Registro de Preços deverá ser assinado no
prazo de validade da ata de registro de preços.

5
Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Serrana-MG / Edição Nº 734 – Ano 4 – 08/11/2018

Art. 13 - Homologado o resultado da licitação,
o fornecedor mais bem classificado será
convocado para assinar a ata de registro de
preços, no prazo e nas condições estabelecidos
no instrumento convocatório, podendo o prazo
ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela
administração.
Parágrafo único. É facultado à administração,
quando o convocado não assinar a ata de
registro de preços no prazo e condições
estabelecidos,
convocar
os
licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pelo primeiro classificado.
Art. 14 - A ata de registro de preços implicará
compromisso de fornecimento nas condições
estabelecidas, após cumpridos os requisitos de
publicidade.

preços praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas
as disposições contidas na alínea “d” do inciso
II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
Art. 18 - Quando o preço registrado tornar-se
superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, o órgão gerenciador
convocará os fornecedores para negociarem a
redução dos preços aos valores praticados pelo
mercado.
§ 1º - Os fornecedores que não aceitarem
reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso
assumido, sem aplicação de penalidade.
§ 2º - A ordem de classificação dos
fornecedores que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a
classificação original.

Parágrafo único -. A recusa injustificada de
fornecedor classificado em assinar a ata ou
instrumento equivalente resultante da ata, dentro
do prazo estabelecido neste artigo, ensejará a
aplicação
das
penalidades
legalmente
estabelecidas.

Art. 19 - Quando o preço de mercado tornar-se
superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:

Art. 15 - A contratação com os fornecedores
registrados será formalizada pelo órgão
interessado por intermédio de instrumento
contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro
instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº
8.666, de 1993.

II - Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.

Art. 16 - A existência de preços registrados não
obriga a administração a contratar, facultando-se
a realização de licitação específica para a
aquisição pretendida, assegurada preferência ao
fornecedor registrado em igualdade de
condições.
CAPÍTULO VII
Da Revisão e do Cancelamento dos Preços
Registrados
Art. 17 - Os preços registrados poderão ser
revistos em decorrência de eventual redução dos

I - Liberar o fornecedor do compromisso
assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da
penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados;

Parágrafo único - Não havendo êxito nas
negociações, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação da ata de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.
Art. 20 - O registro do fornecedor será
cancelado quando:
I - Descumprir as condições da ata de registro
de preços;
II - Não retirar a nota de empenho ou
instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
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III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado,
na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
IV - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV
do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou
no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
Parágrafo único - O cancelamento de registros
nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do
caput será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
Art. 21 - O cancelamento do registro de preços
poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que
prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.
CAPÍTULO VIII
Da Utilização da Ata de Registro de Preços por
Órgão ou Entidades não Participantes
Art. 22 - Desde que devidamente justificada a
vantagem, a ata de registro de preços, durante
sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública
federal, estadual e municipal que não tenha
participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador.
§ 1º - Os órgãos e entidades que não
participaram do registro de preços, quando
desejarem fazer uso da ata de registro de preços,
deverão consultar o órgão gerenciador da ata
para manifestação sobre a possibilidade de
adesão.
§ 2º - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata
de registro de preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não
do fornecimento decorrente de adesão, desde
que não prejudique as obrigações presentes e
futuras decorrentes da ata, assumidas com o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
§ 3º - As aquisições ou contratações adicionais a
que se refere este artigo não poderão exceder,

por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
4º - O instrumento convocatório deverá prever
que o quantitativo decorrente das adesões à ata
de registro de preços não poderá exceder, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para
o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não
participantes que aderirem.
§ 5º - Após a autorização do órgão gerenciador,
o órgão não participante deverá efetivar a
aquisição ou contratação solicitada em até
noventa dias, observado o prazo de vigência da
ata.
§ 6º - Compete ao órgão não participante os atos
relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente
assumidas e a aplicação, observada a ampla
defesa e o contraditório,
de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais, em relação às suas
próprias
contratações,
informando
as
ocorrências ao órgão gerenciador.
CAPÍTULO IX
Disposições Finais e Transitórias
Art. 23 - A Administração poderá utilizar
recursos de tecnologia da informação na
operacionalização do disposto neste Decreto e
automatizar procedimentos de controle e
atribuições dos órgãos gerenciadores e
participantes.
Art. 24 - As atas de registro de preços vigentes,
decorrentes de certames realizados sob a
vigência do Decreto nº 007/2011, poderão ser
utilizadas pelos órgãos gerenciadores e
participantes, até o término de sua vigência.
Art. 25 - Este DECRETO entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 26 - Fica revogado o Decreto nº 007/2011.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRASE.
Nova Serrana (MG), 07 de novembro de 2018.
EUZÉBIO
RODRIGUES
LAGO
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 067/2018
Decreta “ponto facultativo” municipal no dia
16-11-2018.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA
SERRANA (MG), no exercício de seu cargo, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município e tendo em
vista o interesse municipal,

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA
SERRANA/MG, em pleno exercício de seu
cargo, e no uso das atribuições que lhes são
conferidas pela Lei Delegada nº 001/2009 e pela
legislação em vigor, RESOLVE:
Art. 1º - Nomear o(s) servidor(es) abaixo
relacionado(s), para exercer cargo em comissão
de livre nomeação e exoneração, a partir de 22
de outubro de 2018.
IVANDILSON CARNEIRO DOS SANTOS –
Diretor do PROCON
Art. 2º - Este Ato entrará em vigor, na data de
sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir
de 22 de outubro de 2018.

D E C R E T A:

Nova Serrana, 06 de novembro de 2018.

Art. 1º - Constituirá “ponto facultativo”
municipal o dia 16-11-2018 (sexta-feira).

Euzébio Rodrigues Lago
- Prefeito Municipal -

§ 1º - A Guarda Municipal, a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), o transporte de pacientes
já agendados pela Secretaria Municipal de
Saúde, o Departamento de Limpeza Pública,
especificamente a coleta de lixo e demais
serviços essenciais ao Município funcionarão
normalmente nesse dia.
§ 2º - Os Servidores cedidos deverão
acompanhar o horário de expediente dos Órgãos
em que estejam prestando serviços.
Artigo 2º - Este DECRETO entrará em vigor na
data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRASE.
Nova Serrana (MG), 08 de novembro de 2018.
EUZÉBIO
RODRIGUES
Prefeito Municipal

LAGO

Secretaria de Administração
ATO Nº 642 /2018
“NOMEIA
SERVIDOR
(ES)
PARA
EXERCER CARGO EM COMISSÃO DE
LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO”.
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