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RESPOSTA A QUESTIONAMENTO Nº 01/2019

A CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS/MG, EM OBEDIÊNCIA AO
COMANDO DO ART. 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI NACIONAL Nº 8.666,
DE 1993, TORNA PÚBLICO AOS INTERESSADOS A CELEBRAÇÃO DO (S)
SEGUINTE (S) INSTRUMENTO (S):

CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO PÚBLICA

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019

A Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG torna público aos interessados em geral
que está realizando licitação pública, instaurada na modalidade pregão presencial
nº 13/2019, cujo objeto é o GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES. O edital está a disposição dos interessados na Coordenadoria de
Licitações e Contratos, sito a Rua Domingos L`Ouverture nº 335, bairro São
Geraldo, Sete Lagoas/MG, no horário de 8 horas às 17 horas, de 2ª a 6ª feira,
p o d e n d o a i n d a s e r r e t i r a d o n o s i t e o ! c i a l d a C â m a r a –
www.camarasete.mg.gov.br às 8 horas e 30-. O ato de credenciamento iniciará
minutos do dia 05.09.2019 na Escola do Legislativo situada no andar térreo e a
sessão pública iniciará imediatamente após a pregoeira declarar ao encerramento
do credenciamento. Mais informações poderão ser obtidas através do telefone (31)
3779-6366. Sete Lagoas, 20.08.2019. Jaqueline Helena Alves, Pregoeira.

APRESENTAÇÃO DE CONTRARAZÕES
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019

A Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG, por determinação da
Presidente da Comissão Especial de Licitação, nos autos do processo licitatório nº
12/2019, instaurado na modalidade Tomada de Preço nº 01/2019, cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, torna público aos interessados
que a licitante proponente FAZENDA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI
interpões recurso administrativo contra a decisão da pontuação da proposta
comercial.

Nos termos do art. 109, § 3º, !cam as licitantes proponentes intimadas
para, querendo, apresentarem suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data de publicação desta intimação no Diário O!cial
Eletrônico desta Casa Legislativa.

A íntegra do recurso administrativo pode ser extraída no site o!cial.

Sete Lagoas, 26 de agosto de 2019.

DEISE STEPHANIE FERREIRA DA SILVA
Secretária da Comissão Especial de Licitação

PROCESSO LICITATÓRIO 15/2019
PREGÃO PRESENCIAL 12/2019

A Câmara Municipal de Sete Lagoas, nos autos do processo licitatório nº
15/2019, instaurado na modalidade pregão presencial nº 12/2019, cujo objeto é a
aquisição de materiais de expediente, materiais de limpeza e gêneros alimentícios,
torna público aos interessados a resposta aos questionamentos formulados,
valendo para todos os efeitos legais.

A licitação é dividida por lotes e no lote de materiais de1. Pergunta:
limpeza, onde estão os itens saneantes, se encontram também muitos itens
destinados a limpeza que não precisam da apresentação deste documento para a
participação. Como proceder?

Inicialmente cabe informar que não obstante a divisão doResposta:
objeto está em lote, de acordo com cada tipo de materiais, o critério de julgamento é
o menor preço por item, nos termos da Seção VIII, item 3. O Certi!cado de
Autorização de Funcionamento de Empresa – AFE – é exigido somente para os itens
saneantes, conforme descrito no edital. Para os itens não considerados saneantes
não é necessário a apresentação do referido certi!cado. A licitante proponente que
não for apresentar oferta para itens considerados saneantes estão dispensados de
apresentar o certi!cado em comento.

No item 2 do lote 3 (copo descartável 200 ml no início do2. Pergunta:
descritivo pede-se caixa com 5.000 unidades. Já no !nal do descritivo, leia-se caixa
com 2.500 unidades. Qual será a unidade de medida que será usada neste caso? Já
no item 3 do lote 3, copo de 50 ml, acontece o contrário e a caixa vem com 5.000 e
solicitam as duas unidades de medida também.

Leiam-se: Copo de 200 ml – 20 caixas com 2.500 copos eResposta:
Copo de 50 ml – 03 caixas com 5.000 copos.

No referido edital, consta na Seção VIII, item 3 que o licitante3. Pergunta:
deverá apresentar o menor preço por item. Já no Termo de Referência os itens estão
dispostos em lote. A!nal, o pregão será feito por menor valor por item ou por lote?

Nos termos da Seção VIII, item 3 do edital regente desteResposta:
certame, “3. Será considerada vencedora do presente certame licitatória a licitante
proponente que apresentar ”.O MENOR PREÇO POR ITEM

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Sete Lagoas, 2ª feira, 26 de agosto de 2019.

JAQUELINE HELENA ALVES
Pregoeira.

Dispõe sobre o desconto em folha de pagamento dos valores
referentes a utilização do serviço prestado pela Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos à Câmara Municipal de Sete Lagoas.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG no uso das
atribuições que lhe competem, pelas determinações da Lei Orgânica do Município
de Sete Lagoas, bem como do Regimento Interno da Câmara Municipal,
Considerado que a Câmara Municipal de Sete Lagoas !rmou convênio com a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para que esta preste serviços de envio
e entrega de correspondências;
Considerando que em virtude do inadimplemento de alguns gabinetes usuários
do serviço, toda a atividade de correspondência da Câmara Municipal de Sete
Lagoas, realizada pelos Correios, !ca suspensa, prejudicando o desenvolvimento
regular das funções desta Casa Legislativa,

Resolve:

Art. 1º Determinar que o pagamento pelo serviço de Correios utilizado
pelo gabinete do Vereador será realizado por meio de desconto na folha de
pagamento do respectivo parlamentar.

Art. 2º A apuração do quantum devido será efetuada pelas Gestões
Administrativa e Financeira, que procederão ao desconto, na forma do artigo 1º.

Art. 3º O contracheque do Vereador funcionará como recibo.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sete Lagoas, 23 de maio de 2019.
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