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O Diário Oficial do Município de Cruzília é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal. Lei Municipal nº 2.279 de 12 de abril de 2016
PARECER JURÍDICO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2016
O Município de Cruzília realizou processo administrativo para registrar os preços de diversos alimentos através do processo licitatório nº 123/2016 – pregão
presencial nº 00047/2016.

A sessão ocorreu no dia 12 de dezembro de 2016, e a empresa José C. da Costa ME, inscrita no CNPJ sob o nº 17.228.466/0001-41, apresentou certidão
expedida pela Receita Federal vencida, e portanto, foi aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis nos termos da LC 123/2006, porém, a citada empresa não apresentou
mencionado documento, e como tratava-se de questão ligada a aquisição de gêneros alimentícios, o interesse público deve prevalecer.

Mediante a ausência na entrega do citado documento, que deveria ocorrer até o dia 19 de dezembro de 2016, a empresa foi informada através dos e-mails
bia_floriano@hotmail.com e josec.costa@yahoo.com.br na data de 20 de dezembro de 2016 de que foi desclassificada do citado certame. Nessa data, a Srta.
Bianca Costa enviou através do e-mail bia_floriano@hotmail.com CND emitida às 07:37:14 horas do dia 20 de dezembro de 2016, ou seja, depois do prazo
estipulado em lei.

Sendo assim, opinamos no sentido de que a empresa José C. da Costa ME, inscrita no CNPJ sob o nº 17.228.466/0001-41, seja desclassificada do processo
licitatório nº 123/2016 – pregão presencial nº 47/2016, como também, de que seja realizada a convocação do (s) segundo (s) colocados nos termos do artigo 64, §2º da
Lei Nacional nº 8.666/1993 para manifestarem no prazo máximo de 03 (três) dias úteis se farão os mesmos preços apresentados pela empresa José C.da Costa
ME. Cruzília MG, 28 de dezembro de 2016. Adriano José Senador. Assessor Jurídico.

DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2016

O Município de Cruzília realizou processo administrativo para registrar os preços de diversos alimentos através do processo licitatório nº 123/2016 – pregão
presencial nº 00047/2016.
A sessão ocorreu no dia 12 de dezembro de 2016, e a empresa José C. da Costa ME, inscrita no CNPJ sob o nº 17.228.466/0001-41, apresentou certidão
expedida pela Receita Federal vencida, e portanto, foi aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis nos termos da LC 123/2006, porém, a citada empresa não apresentou
mencionado documento, como também, não apresentou requerimento de prorrogação de prazo.
Mediante a ausência na entrega do citado documento, que deveria ocorrer até o dia 19 de dezembro de 2016, a empresa foi informada através dos e-mails
bia_floriano@hotmail.com e josec.costa@yahoo.com.br na data de 20 de dezembro de 2016 de que foi desclassificada do citado certame. Nessa data, a Srta.
Bianca Costa enviou através do e-mail bia_floriano@hotmail.com CND emitida às 07:37:14 horas do dia 20 de dezembro de 2016, ou seja, FORA DO PRAZO
ESTIPULADO EM LEI.
Diante do exposto decide-se pela manutenção da desclassificação da empresa José C. da Costa ME, inscrita no CNPJ sob o nº 17.228.466/0001-41, do
processo licitatório nº 123/2016 – pregão presencial nº 47/2016, e convocação do (s) segundo (s) colocados nos termos do artigo 64, §2º da Lei Nacional nº 8.666/1993.
Cruzília MG, 28 de dezembro de 2016. Joaquim José Paranaíba. Prefeito de Cruzília. Angela Ap. Carvalho Santos Prefeito de Cruzília. Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO
Processo 0021/2017
Pregão 0002/2017
Homologo a presente licitação, vez que o processo 0021/2017 encontra-se revestido de legalidade e dentro dos preceitos da Lei 8.666/93, com
suas posteriores alterações. Cruzília, 13 de fevereiro de 2017. Joaquim José Paranaíba. Prefeito Municipal.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO 0021/2017
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Criado pela Lei Municipal nº 2.279
de 12 de abril de 2016

Joaquim José Paranaíba
Prefeito de Cruzília

Gilberto Messias da Rocha
Sec. Municipal de Administração

MUNICÍPIO DE CRUZÍLIA - RUA CORONEL CORNÉLIO MACIEL, Nº 135 - CENTRO - CRUZÍLIA MG - CNPJ 18.008.904/0001-29 - CEP: 37.445-000 - TEL: (35) 3346-1250

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CRUZÍLIA - MG

ANO II • Nº 019 • Quarta Feira, 15 de fevereiro de 2017

PÁGINA 2

O Diário Oficial do Município de Cruzília é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal. Lei Municipal nº 2.279 de 12 de abril de 2016
PREGÃO 0002/2017

Mediante a homologação do presente processo adjudico à empresa Carlinhos Produções e Eventos Artísticos Ltda, inscrita no CNPJ nº 14.566.619/0001-72, pelo
valor total estimado de R$ 555,705 (quinhentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e cinco reais), pela locação de equipamentos de som, palcos, tendas, banheiros
químicos e profissionais (equipe de apoio, homens e mulheres) nas festividades do ano de 2017, conforme ata de sessão pública, pelo período de fevereiro de 2017 até
31 de dezembro de 2017. Cruzília, 13 de fevereiro de 2017. Joaquim José Paranaíba. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO 0063/2017

O Município de Cruzília, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.008.904/0001-29, com sede administrativa na Rua Cel Cornélio Maciel,
nº 135, Centro, Cruzília MG, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Joaquim José Paranaíba, informa que por intermédio do Processo Licitatório nº 0021/2017,
Pregão Presencial 0002/2017, firmou contrato administrativo nº 0063/2017 com a empresa CARLINHOS PRODUÇÕES E EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 14.566.619/0001-72, no valor estimado de R$ 555.705,00, pelo período de 15/02/2017 até 31/12/2017. Cruzília MG, 15 de fevereiro de 2017. Joaquim
José Paranaíba – Prefeito Municipal.
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