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À Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestrutura (SMOBI) de Belo Horizonte  
 
LICITAÇÃO SMOBI 034/2021 - RDC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSW Engenharia Ltda. EPP, inscrita no CNPJ sob o 

n.º 65.215.212/0001-31, com endereço na Avenida Professor Mario Werneck, 

300, Sala 803, Bloco Torre 02, CEP 30.455-610, Estoril, Belo Horizonte, tendo 

manifestado, regular e tempestivamente, o interesse em recorrer da decisão que 

proferiu o julgamento da licitação em referência, vem interpor seu Recurso e 

apresentar as Razões Recursais em anexo, no prazo e nos termos do que 

dispõe a legislação aplicável à espécie e o Edital, requerendo sejam as mesmas 

recebidas e processadas para os jurídicos efeitos a que se destinam. 

 

Termos em que 

Pede deferimento. 

 

Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2022. 

 

 

 

___________________________ 
JSW Engenharia Ltda. 

RODRIGO 
MASSARA 
SOARES:912
86468604

Assinado de forma 
digital por RODRIGO 
MASSARA 
SOARES:91286468604 
Dados: 2022.01.20 
16:12:39 -03'00'
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LICITAÇÃO SMOBI 034/2021 - RDC 
Recorrente: JSW Engenharia Ltda. 
 

 

 

Razões recursais 
 

 

I – Tempestividade 
 

O julgamento da licitação foi proferido em 14.01.2021 

(sexta-feira), oportunidade em que a ora recorrente manifestou o interesse em 

recorrer da decisão, razão pela qual o prazo de 5 (cinco) dias úteis para sua 

interposição e apresentação das presentes razões recusais se iniciou em 

17.01.2022 (segunda-feira) e se encerrará em 21.01.2022 (sexta-feira), sendo, 

pois, tempestivo o recurso. 

 

II – Da Licitação 
 

Trata-se de licitação lançada pelo Regime 

Diferenciado de Contratações Eletrônico (RDC)  cujo objeto é a execução “das 

obras de implantação de sistema de drenagem pluvial na Praça Deputado José 

Raimundo e vias de entorno, sendo elas: Av. Nélio Cerqueira, Av. Senador 

Levindo Coelho, Rua Diramar Loureiro, Rua João Batista Vianna, Rua José 

Moreira, Rua Mario Alves, Rua Clemência Ferreira Evangelista, Rua Antônio 

Arantes Fortuna, Rua Paulo de Oliveira Santos, Rua Sebastião Moreira, Rua 

Arlindo Chaves, Rua José do Carmo de Oliveira e Rua Maria da Silva Gomes, 

conforme as especificações contidas no Anexo I – Projeto Básico da Licitação e 

demais documentos que integram este Edital de Licitação.”  
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Em se tratando de RDC eletrônico, iniciado o 

processo de apresentação das propostas pelas licitantes, a classificação final 

ficou assim (até o posicionamento da ora recorrente): 

 

1. TOP EMPREENDIMENTOS LTDA. – EPP       R$   9.742.181,24 
2. A P BRAGA ENGENHRIA E COMÉRCIO LTDA.  R$   9.790.000,00 

3. CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA.    R$   9.908.176,11 

4. COMPANHIA DA OBRA ENG. E CON. EIRELI   R$ 10.018.076,20 

5. POROS CONSTRUTORA EIRELI    R$ 10.117.000,00 

6. JSW ENGENHARIA LTDA. – EPP    R$ 10.122.920,00 
 

Como se vê dos autos, entre as 6 (seis) primeiras 

colocadas apenas a primeira e a sexta (ora recorrente) se declararam como 
empresas de pequeno porte e, como tal, poderiam lançar mão dos 
benefícios estatuídos pela LC 123//06 agasalhados pelo Edital. 

 

Nesse contexto, muito embora a proposta da ora 

recorrente esteja dentro do limite de 10% (dez por cento) previsto para 

configuração do empate ficto, a ela não foi ofertada a possibilidade de 
oferecer uma nova proposta para fins de desempate, em razão de a primeira 

colocada também ter se declarado como sendo empresa de pequeno porte. 

 

Justamente por isso é que a ora recorrente 

manifestou o interesse de recorrer e interpõe o presente, com a finalidade de 

questionar a condição de EPP da primeira colocada, em face de indícios de 
que obteve receita bruta em 2021 superior ao limite previsto pela LC 
123/06, o que afastaria essa condição declarada, conforme demonstrará a 

seguir: 

 

III – Dos fundamentos recursais 
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III.1 – Indícios de que a licitante declarada vencedora não se enquadra 
como empresa de pequeno porte, em razão das receitas brutas auferidas 

no exercício de 2021  
 

Com a classificação apresentada no certame, a ora 

recorrente, na condição de empresa de pequeno porte, muito embora sua 

proposta estivesse em valor inferior a 10% (dez por cento) da proposta 

classificada em primeiro lugar, atraindo a situação de empate ficto prevista pelos 

arts. 44 e 45 da LC 123/06 e item 10.14 do Edital, não pôde lançar mão desse 
tratamento diferenciado em razão de a licitante primeira colocada ter se 
declarado igualmente como EPP, hipótese em que se aplicou o disposto no 

item 10.14.2 do Edital, abaixo descrito: 

 

“10.14.2. O empate ficto somente se aplicará 
quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada 

por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, ou Sociedade 

Cooperativa Equiparada.” 

 

Vale dizer, caso a primeira colocada não tivesse se 

declarado como EPP ou não apresentasse as condições de uma EPP, a CPL 

aplicaria o disposto pelos arts. 44 e 45 da LC 123/06 e disposições editalícias 

correspondentes, conferindo o direito de a recorrente cobrir a proposta 
classificada em primeiro lugar (já que o valor da recorrente está abaixo do 
percentual de 10% da primeira colocada), considerando que as demais 

licitantes classificadas à frente da recorrente (2º ao 5º lugar) não se declararam 

como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

Diante disso, a recorrente promoveu diligências e 

encontrou alguns contratos administrativos firmados pela primeira 
recorrente com outros órgãos públicos no Estado de Minas Gerais, mais 

especificamente a existência de 6 (seis) contratos administrativos celebrados 
no ano de 2020 e que estão em vigor, indicando a possibilidade de ter 
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auferido receita bruta muito superior ao limite de R$ 4.800.000,00 (quatro 
milhões e oitocentos mil reais) no exercício de 2021, já que a grande maioria 

dos contratos foram celebrados no fim do exercício de 2020. 

 

Essa constatação se deu por meio de consulta ao site 

do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que mantém atualizado o 

SISOP-MG – Sistema de Informações de Serviços de Engenharia e Obras 

Públicas(www.sisop.tce.mg.gov.br) , abaixo apresentada (também em anexo): 

 

 
 

Verifica-se que os valores somados desses 6 (seis) 

contratos atingem a monta aproximada de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões 
de reais), sendo que é de se imaginar que boa parte de sua execução tenha 
ocorrido no exercício de 2021, ultrapassando o limite legal para sua 
configuração como empresa de pequeno porte.  

http://www.sisop.tce.mg.gov.br/
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Com efeito, o teto estabelecido pelo art. 3º, inciso II, 

da LC 123/06, para que determinada empresa se enquadre como EPP é o de 

recebimento de receita bruta até o valor de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e 

oitocentos mil reais), sendo certo que, nos termos do §9º, do art. 4º, da LC 

123/06, uma vez excedido esse limite a empresa “fica excluída, no mês 
subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado 
previsto nesta Lei Complementar.” 

 

Outro indício de possível desconfiguração da 

empresa como EPP é o de que sua única sócia, Sra. Maria Amalia Turner 

Labore, também é sócia da empresa GL INCORPORAÇÕES S/A, CNPJ 

08.323.517/0001-23, conforme identificado no cadastro mantido na Receita 

Federal do Brasil (docs. em anexo), sendo certo que se o somatório da receita 

bruta das sociedades ultrapassar os limites supra descritos, esta também é 
uma condição de exclusão da condição, como estabelece o art. 3º, §4º, 
incs. III à V, da LC/ 123/06. 

 

Nessa linha de raciocínio, se a licitante declarada 

vencedora do certame recebeu receita bruta superior ao limite legal (R$ 

4.800.000,00) ou se sua única sócia participa de outras empresas cujo o 

somatório da receita bruta ultrapassa esse valor, o certo é que pode ter 
deixado de ser empresa de pequeno porte antes mesmo da participação na 
licitação em curso, condição esta que daria à recorrente o direito ao 
desempate, de acordo com regulamentação prevista pelos arts. 44 e 45 da 
LC 123/06 e item 10.14 do Edital. 
 

Como se vê acima, apenas com as informações 

obtidas por meio de documentos públicos (trazendo também em anexo alguns 

dos extratos dos contratos administrativos referenciados no SISOP), parece que 
a licitante declarada vencedora auferiu valores, apenas em contratos 
administrativos no Estado de Minas Gerais, muito superiores ao limite 
estabelecido para seu enquadramento como empresa de pequeno porte, 
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bem como pode ser que sua única sócia também participe de outras empresas 

cujo somatório dos valores da receita bruta ultrapasse os limites legais. 

 

Diante dos indícios supra apresentados, para efetiva 

constatação do recebimento de receita bruta superior ao limite legal, além dos 

documentos públicos apresentados pelo presente recurso, pode esta digna CPL 

ou Autoridade Superior determinar a realização de diligências, tal como prevê 

o art. 7º, §1º, do Decreto Federal 7.581/2011, in verbis: 

 

“Art. 7°.... 

§1º.  É facultado à comissão de licitação, em 
qualquer fase da licitação, promover as diligências que 
entender necessárias.” 

 

Esta também a disposição do item 11.8 do Edital: 

 

“11.8. É facultado a Comissão Permanente de 
Licitações, em qualquer fase da licitação, desde que não seja 

alterada a substância da Proposta, adotar medidas de 

saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir 

impropriedades da documentação ou complementar a 
instrução do processo.” 

 

Significa dizer que, caso os documentos em anexo 

não sejam suficientes para formar a convicção do Administrador Público, pode 

este lançar mão, diante dos fortes indícios apontados pelo presente, de 

diligências que entender necessárias ao esclarecimento do ponto impugnado 

neste recurso, ou seja, o auferimento de receita bruta no exercício de 2021 
pela licitante declarada vencedora superior ao teto estabelecido pela LC 
123/06, assim como a condição de participação de sua única sócia em 
outras empresas cujo somatório das receitas brutas ultrapassem esse 
limite. 



 
 
 

JSW ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 65.215.212.0001-31 - Rua Professor Mário Werneck, nº 300, sala 803, Torre 2 – 
Bairro Estoril – Belo Horizonte / MG – CEP: 30.455-610 Fone: (0xx31) 3048-2850 

8 

Diligências essas que, em outras oportunidades 

perante este mesmo Órgão Público, já foram promovidas, no sentido de se 

solicitar a Escrituração Contábil Digital (ECD) da licitante declarada 
vencedora, compreendendo os documentos fiscais e contábeis que 
possam identificar o real valor das receitas auferidas pela empresa no 
exercício de 2021, bem como para que apresente todas as empresas de 
que a sua única sócia participa e também suas respectivas ECD’s. 

 

Inclusive para esta mesma licitante, no início do 

exercício de 2020, já foi requisitada diligência parecida em outro certame e para 

outro período, sendo indispensável a promoção de diligência nesta licitação para 

o exercício de 2021, inclusive com a apresentação da ECD da própria 
licitante e não só das empresas do grupo. 

 

O certo é que, caso constatado o 
desenquadramento da licitante declarada vencedora no certame como 
EPP, decorrência lógica é a sua imediata desclassificação, a teor do que 
dispõe os itens 9.5 e 9.9 do Edital, abaixo descritos: 

 

“9.5 Nos casos de emissão de declaração falsa, a 
empresa Licitante estará sujeita à tipificação no crime de 
falsidade ideológica, prevista no art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos arts. 90 e 93 
da Lei 8.666/93, além de poder ser punido 
administrativamente, conforme as sanções previstas no 
presente Edital. 

9.9. Serão desclassificadas as Propostas que não 
atenderem as exigências do presente Edital e seus anexos, 
que forem omissas ou apresentarem irregularidades 
insanáveis.” 
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Assim, se constatado que a empresa declarada 

vencedora do certame perdeu a condição de EPP antes desta concorrência, 

terá apresentado declaração falsa, conduta que pode ser apurada de 
acordo com o disposto pelo item 9.5 acima, além de se tratar de 
irregularidade insanável, impondo a desclassificação da licitante em 
questão. 

 

Ato contínuo, uma vez desclassificada, aplica-se, por 

sua vez, o disposto pelo item 11.9, abaixo descrito: 

 

“11.9 Em caso de desclassificação da Proposta 

Comercial de menor preço proceder-se-á à análise da Proposta 

Comercial imediatamente mais vantajosa, sem prejuízo do 
exercício do direito de preferência a que se refere o item 
10.14” 

 

Logo, caso seja desclassificada a proposta declarada 

vencedora do certame, o dispositivo editalício supra transcrito determina que 

seja analisada a proposta mais vantajosa, com a observância do que dispõe o 
item 10.14, que é justamente a previsão de aplicação do tratamento 
diferenciado para empresas de pequeno porte que estejam em situação de 
empate ficto, como é o caso da ora recorrente. 

 

Com isso, estando a proposta da recorrente em 

situação de empate ficto com a próxima proposta mais vantajosa, caso seja 

desclassificada a proposta da primeira colocada, deverá ser aplicado o disposto 

pelo item 10.14, concedendo à ora recorrente o direito de cobrir a proposta 
mais vantajosa, eis que se apresentou como empresa de pequeno porte e 
que sua proposta está no limite de 10% (dez por cento) para configuração 
do empate ficto e concessão do direito ao desempate, já indicando a 

recorrente, ad cautelam, que tem o interesse em exercer esse direito, cobrindo a 

proposta mais vantajosa. 
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Impõe observar, por oportuno, a gravidade do ato 

caso seja demonstrado que a licitante declarada vencedora tenha apresentado 

declaração de EPP sem ter essa condição, podendo, além da 
desclassificação, vir a ser apurada a conduta frente aos possíveis ilícitos 
descritos pelo item 9.5 do Edital, sendo certo que o TCU tem jurisprudência 

mansa e pacífica no sentido de que a simples apresentação de declaração falsa  

é suficiente para aplicação das penalidades de suspensão do direito de licitar e 

contratação, in verbis: 

 

“A mera participação de licitante como ME ou 
EPP, amparada por declaração com conteúdo falso, 
configura fraude à licitação e enseja a aplicação das 
penalidades da lei, não sendo necessário, para a 
configuração do ilícito, que a autora da fraude obtenha a 
vantagem esperada.” (Acórdão n. 1702/2017 – Plenário - Data 

da sessão: 09/08/2017; Relator: Walton Alencar Rodrigues. 

Disponível em: 

<https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalha
mento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1702%2520ANOACO
RDAO%253A2017/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520
NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false>) 

 

 
À toda evidência, pois, caso os indícios ora 

apresentados sejam comprovados e concluído que a licitante primeira colocada 

não se enquadra como EPP, a sua desclassificação se impõe frente aos 

dispositivos editalícios supra mencionados (9.5 e 9.9), sob pena de violação ao 

princípio de vinculação ao instrumento convocatório, que impede que 
sejam afastadas quaisquer das exigências editalícias, haja vista que “O 

edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1702%2520ANOACORDAO%253A2017/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1702%2520ANOACORDAO%253A2017/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1702%2520ANOACORDAO%253A2017/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1702%2520ANOACORDAO%253A2017/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
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licitantes quanto a Administração que o expediu. É impositivo para ambas as 

partes e para todos os interessados na licitação (art. 41).”1  

 

Sobre o referido princípio, o saudoso professor Hely 

Lopes Meireles ensinava que: 

 

“A vinculação ao edital significa que a Administração 

e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido 
ou do permitido no instrumento convocatório da licitação, 

quer quanto ao procedimento, quer quanto à documentação, às 
propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras, 

estabelecidas as regras do certame, tornam-se obrigatórias 
para aquela licitação durante todo o procedimento e para 
todos os seus participantes, inclusive para o órgão ou 
entidade licitadora. 

Nem se compreenderia que a Administração 
fixasse no edital o modo e a forma de participação dos 
licitantes, bem como as condições para a elaboração das 
ofertas, e, no decorrer do procedimento ou na realização do 
julgamento ou no contrato, se afastasse do estabelecido e 
admitisse documentação e propostas em desacordo com o 
solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, 

vincula aos seus termos tanto os licitantes quanto a 

Administração que o expediu. É impositivo para ambas as partes 

e para todos os interessados na licitação (art 41).2 

 
Forçoso concluir que frente aos indícios apresentados 

pelo presente recurso de que a licitante primeira colocada provavelmente 

extrapolou os limites legais de receita bruta no exercício de 2021 para estar 

 
1 Hely Lopes Meirelles. Licitação e Contrato Administrativo. 14ª edição. Malheiros Editores. Pg. 40. 
2 Licitação e Contrato Administrativo. 14ª edição. Atualizada por Eurico de Andrade Azevedo e Vera 
Monteiro. Malheiros Editores.pg. 39/40. 
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enquadrada como EPP, esta douta CPL deve promover as diligências 

necessárias para apurar essa situação, sendo que, uma vez confirmado o 

desenquadramento, a desclassificação da licitante se impõe (itens 9.5 e 9.9), 

sob pena de violação ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório, 

com a retomada do certame e concessão do direito ao desempate à ora 
recorrente, tudo nos termos dos arts. 44 e 45 da LC 123/06 e item 10.14 do 
Edital, que cobrindo a proposta deverá ter os documentos de habilitação 
avaliados para ulterior adjudicação do objeto licitado. 

 

IV – Do pedido de reforma 
 

Em razão do exposto, requer, após a realização das 

diligências necessárias à apuração da condição de EPP da licitante primeira 

colocada, caso sejam confirmados os indícios apresentados de que não goza 

mais dessa condição, que seja dado provimento ao presente recurso para, 
afastando a condição de EPP da licitante declarada vencedora, seja ela 
desclassificada do certame, retomando a licitação para avaliação da 
proposta mais vantajosa, oportunizando o exercício do desempate pela ora 
recorrente, tudo nos termos do que dispõe a LC/123/06 e Edital, com a 
continuidade do certame regularmente a partir desse momento, 
esclarecendo a recorrente, desde já e por cautela, que tem interesse em 
exercer esse seu direito. 

  

 

Termos em que 

Pede deferimento. 

 

Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2022. 

  

 

___________________________ 
JSW Engenharia Ltda. 

RODRIGO 
MASSARA 
SOARES:9128
6468604

Assinado de forma 
digital por RODRIGO 
MASSARA 
SOARES:91286468604 
Dados: 2022.01.20 
16:13:20 -03'00'





minas Gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas sábado, 07 de novembro de 2020 – 9 
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANToS DumoNT-mG

PP082/2020
obj . Futura e eventual aquisição 5000 (cinco mil) cestas básicas, a 
serem distribuídas para as famílias carentes deste município pela 
secretaria municipal de desenvolvimento social e Combate às dro-
gas e demais secretarias . abertura: 24/11/2020 às 09h . edital: www .
santosdumont .mg .gov .br . Informações: 32 3252-7400 . Carlos alberto 
de azevedo – Prefeito municipal .
Retificação parcial 1º TA Contrato 053/2019, publicado em 22/09, 
pág . 08 . obj . eventual e futura prestação serviços mediante forneci-
mento mão de obra e materiais necessários, para manutenção (pre-
ventiva e corretiva), construção e/ou adaptação das instalações físicas 
internas e externas para atender municípios participantes . onde se lê: 
1º Ta, leia-se: 2º Ta . Permanecem inalteradas demais informações . 
Carlos a azevedo - Prefeito
dispensa de licitação 089/2020 . Processo 0183/2020 . Contrato 
086/2020 . Contratante: município santos dumont . obj . execução 
serviços de pavimentação asfáltica em três vias da cidade utilizando 
a usina de propriedade do município com fornecimento de insumos e 
treinamento dos servidores municipais . Contratada: Consórcio Inter-
municipal Multifinalitário do Vale do Paraibuna – CIMPAR. Valor 
global R$ 193.815,70. Fund. Art. 24, XXVI Lei 8.666/93. Ratificação 
em 06/11/2020

5 cm -06 1416128 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
GErALDo DA PiEDADE – mG -

 ProCesso lICITaTÓrIo N°:024/2020 
- aVIso de lICITaçÃo –

o município de são Geraldo da Piedade/mG, comunica através da 
CPl, que abrirá o Processo licitatório N°:024/2020, na modalidade 
Pregão Presencial para registro de Preços N°:009/2020, tipo menor 
preço, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos e 
suprimentos de informática para atender as atividades das secretarias 
municipais . a abertura será dia 19/11/2020 às 10h00, na sede da Pre-
feitura . os interessados poderão retirar o edital e obter informações 
na Prefeitura municipal de são Geraldo da Piedade à rua José de 
oliveira Costa, 185 - centro, nos dias úteis no horário de 07h30min às 
11h30min e das 13h00 às 17h00 . email: cplsaogeraldo2@gmail .com . 
Nilda maria Pereira Farias – Presidente da CPl .

4 cm -06 1416171 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
GoNÇALo Do rio ABAiXo/mG

 resCIsÃo da aTa de reGIsTro de Preço 010/2020
conforme art . 79, II, lei 8 .666/93 . Partes: PmsGra e a Popular 
Cesta básica de alimentos ltda .
são Gonçalo do rio abaixo/mG . objeto: registro de Preços para 
futura e eventual aquisição de CesTas bÁsICas atendendo as 
necessidades dos alunos das escolas municipais e estaduais de são 
Gonçalo do rio abaixo/mG . registro de Preços - Pregão Presencial 
084/2020 . Vigência: 05/11/2020 a 31/12/2020 . arP Parte: a super 
Cesta básica de alimentos eIrelI .Valor: r$ 571 .860,00 .
 Prefeitura municipal de são Gonçalo do rio abaixo – Processo lici-
tatório 228/2020 - Pregão Nº 85/2020 . adesão ao registro de Preço de 
insumos de saúde da secretaria de estado de minas Gerais – Pregão 
N° 117/2020 – ata N° 145/2020 . empresas: Indalabor Indaiá labo-
ratório Farmacêutica ltda Valor r$ 10 .834,16 . soma/mG Produ-
tos Hospitalares ltda, valor r$ 4 .678,00 . distrilaf distribuidora de 
medicamentos ltda, Valor r$ 4 .570,00 . beagá Hospitalar eIrelI . 
Valor r$ 10 .580,00 . medlevensonh Com . e rep de Produtos Hospi-
talares ltda . Valor r$ 3 .000,00 . Injex Industria Cirúrgica ltda . Valor 
r$ 5 .697,00 .

são Gonçalo do rio abaixo, 05 de novembro de 2020 .
5 cm -06 1416003 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
GoNÇALo Do rio ABAiXo

 Termo de CoNTraTo N .º264/2020
objeto: Contratação de empresa de engenharia civil sob o regime de 
empreitada por preço unitário para pavimentação e melhoramentos da 
estrada do Fernandes e empresa ToP empreendimentos ltda – ePP . 
Vigência: 240 dias . Valor: r$ 15 .579 .933,57 .

2 cm -06 1416074 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo GoTArDo
1ª reTIFICaçÃo do edITal de lICITaçÃo

Processo licitatório nº . PmsG/cpl/160/2020, Pregão presencial nº . 
090/2020 . objeto: contratação de empresa para aquisição de equi-
pamentos para as unidades básicas de saúde do município de são 
Gotardo/mG . a data da realização do certame permanece no dia 
12/11/2020, com o credenciamento das licitantes até às 08h45min 
e abertura dos envelopes a partir das 09h00min, na sala do departa-
mento de licitação e contratos . esclarecimentos através do telefone 
(34) 3671-7127 . Prefeito municipal: seiji eduardo sekita .

3 cm -06 1415942 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo GoTArDo
seGuNdoaVIso de lICITaçÃo

Processo licitatório Nº . Pmsg/Cpl/157/2020 . Pregão Presencial Nº . 
089/2020 . objeto: “contratação de empresa para fornecimento e ins-
talação de ferragem no ginásio poliesportivo, para atender as normas 
do corpo de bombeiros” . Protocolo dos envelopes e credenciamento 
até dia 19/11/2020 até às 08h:45min e abertura dos envelopes: a partir 
das 09h:00min na sala do departamento de licitação . o edital poderá 
ser obtido no site www .saogotardo .mg .gov .br . esclarecimentos: 
(34) 3671-7127, email: licitacaosg@gmail .com . são Gotardo, 06 de 
novembro de 2020 . Prefeito municipal: seiji eduardo sekita .

3 cm -06 1415941 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo DEL rEi
ProCesso de lICITaçÃo Nº 234/2020

PreGÃo eleTrÔNICo Nº 071/2020
abertura do Processo de licitação nº 234/2020, Pregão eletrônico nº 
071/2020, contratação de empresa para ministrar curso de atualiza-
ção para agentes de trânsito . Plataforma do Pregão eletrônico www .
licitanet .com .br . abertura dia 20/11/2020 às 10h . edital disponível no 
site: www .saojoaodelrei .mg .gov .br . Nivaldo José de andrade . Prefeito 
municipal . 

2 cm -06 1415994 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo DEL rEi
 ProCesso de adesÃo Nº 013/2020
 ProCesso de adesÃo Nº 014/2020

PreFeITura muNICIPal de sÃo JoÃo del- reI, torna 
público a Celebração do Contrato n°174/2020 originado do Pro-
cesso administrativo n°236/2020, adesão n°013/2020 . Credor: PoP 
mÓVeIs Para esCrITÓrIo eIrelI ,CNPJ:18 .335 .298/0001-56-
,objeto:aquisição de mobiliários para atender a secretaria municipal 
de educação . Valor do Contrato r$225 .774,00 (duzentos e vinte e 
cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais) .Vigência:60 dias e torna 
público a Celebração do Contrato:175/2020, Processo administra-
tivo n°237/2020,adesão n°014/2020 .Credor:PoP moVeIs Para 
esCrITÓrIo eIrelI,CNPJ: 18 .335 .298/0001-56 .objeto: aquisição 
de mobiliários para atender a secretaria municipal de educação . Valor 
do Contrato r$ 167 .745,00 (Cento e sessenta e sete mil, setecentos 
e quarenta e cinco reais) . Vigencia:60(sessenta)dias .Nivaldo José de 
andrade-Prefeito municipal .

4 cm -06 1415914 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo DEL rEi
 ProCesso de lICITaçÃo Nº 044/2020

 Tomada de Preços Nº 006/2020
 Processo de licitação nº044/2020, Tomada de Preços nº 006/2020, 
1º Termo aditivo ao Contrato n°087/2020, prorrogação de vigên-
cia por mais 90 dias . Fundamento legal; § 1º e 2º do art . 57 da lei 
Federal8666/93 . Nivaldo José de andrade –Prefeito municipal .

2 cm -06 1415900 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
JoÃo Do oriENTE - mG,

 eXTraTo 2º Termo adITIVo ao CoNTaTo Nº 031/2020 . 
Processo licitatório nº 024/2020, Tomada de Preços nº 001/2020 . 
Contratante: município de são João do oriente . Contratada: l&r 
Construtora e empreendimentos ltda-me . objeto do contrato: con-
tratação de empresa para execução de obra de calçamento e drena-
gem pluvial na rua José Galvino da Costa, no distrito de santa maria 
do baixio, município de são João do oriente . objeto do Termo adi-
tivo: Prorrogação do prazo de vigência do contrato celebrado até 31 
de dezembro de 2020 . são João do oriente/mG – Joaquim Coelho da 
silva - Prefeito municipal –15/10/2020 .

3 cm -06 1415924 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoSÉ Do DiViNo – mG. 
deCreTo Nº 42 de 06 de NoVembro de 2020 . 

Fica prorroga por mais 01 (um) ano, a validade do Concurso Público 
do poder publico municipal para provimento de cargos realizado 
no dia 1º de setembro de 2019, nos termos do edital nº 01/2019 de 
abertura de concurso publico, conforme resultado homologado pelo 
decreto n º 26, de 19 de novembro de 2019 . o decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 19 de novembro 
de 2020 . marcos rogério da silva – Prefeito .

2 cm -06 1415922 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SEm PEiXE
aVIso de lICITaçÃo .Tomada de Preço 004/2020 . 

objeto: execução de obra pública implantação do sistema de tra-
tamento de esgoto sanitário no distrito de são bartolomeu e zona 
rural, incluído sistema de esgotamento sanitário, implantação de rede 
coletora, estação de tratamento e fossas sépticas . Para mais informa-
ções: sala de licitações, Prefeitura municipal de sem Peixe, rua José 
antônio Nascimento, nº 89, Centro – CeP 35 .441-000, tel . (31) 3857-
5158 . edital disponível de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:00 
e de 12:30 às 17:00 horas na sede da Prefeitura . sem Peixe, 06 de 
novembro de 2020 . 

3 cm -06 1416243 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
SENADor JoSÉ BENTo (mG)

– PreGÃo PreseNCIal N°022/2020
 - processo administrativo N°403/2020-objetivando a aquisição de 01 
(uma) ambulância tipo a simples remoção, zero Km para atender as 
necessidades da secretaria municipal de senador José bento/mg . as 
propostas serão recebidas até as 09:00 horas do dia 18 de novembro de 
2020 . Fernando Cesar Fernandes .

2 cm -06 1415881 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SErrANÓPoLiS DE miNAS
 ProCesso Nº 044/2020

dispensa de licitação nº 05/2020 – Nos Termos do disposto no art . 26 
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Ratifico o Ato de Dispensa 
de licitação conforme art . 24, Inciso II, da mesma lei, e com arrimo 
no parecer jurídico referente Contratação de empresa para execução 
indireta de obra objetivando-se a recuperação de vias em diversas ruas 
da sede deste município . Contratado: branixempreendimentos ltda- 
me, CNPJ: 12 .253 .900/0001-20 . Valor: r$ 31 .400,19 (trinta e um mil, 
quatrocentos reais e dezenove centavos) .

 serranópolis de minas – mG, 03/11/2020 .
 elpídio ribeiro Neto - Prefeito municipal .

extrato de Contrato nº 082/2020 – Processo licitatório nº 042/2020 
– Tomada de Preços nº 08/2020, celebrado entre o município de ser-
ranópolis mG e a empresa branix empreendimentos ltda-me,CNPJ 
nº 12 .253 .900//0001-20 . objeto: execução indireta de obra objeti-
vando-se a concretagem de calçadas e canteiros, conforme Projeto 
básico integrante ao edital . Valor r$ 143 .614,43(cento e quarenta e 
três mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e três centavos) . Vigên-
cia: 02 (dois) meses . dotação orçamentária02 .09 .01 .15 .452 .9002 .19
03 . 4 .4 .90 .51 .00 .

 serranópolis de minas-mG, 03 .11 .2020 .
 elpídio ribeiro Neto- Prefeito municipal .

6 cm -06 1416002 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TEÓFiLo oToNi/mG
aVIso de lICITaçÃo – CHamada PÚblICa Nº 002/2020

 – A Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni-MG, representada pela 
secretaria municipal de educação, Ciência e Tecnologia torna pública 
a realização da CHamada PÚblICa nº 002/2020, dia 30/11/2020, 
às 14:00 - objeto: Chamada Pública para aquisição de gêneros ali-
mentícios da agricultura Familiar e do empreendedor Familiar rural, 
nas quantidades especificadas no instrumento editalício e conforme 
especificação técnica, para o atendimento dos alunos matriculados na 
rede municipal de ensino - Programa Nacional de alimentação esco-
lar - PNae . Íntegra do edital e demais informações atinentes ao cer-
tame encontram-se à disposição dos interessados na sede da smeCT, 
localizada à Avenida Luiz Boali Porto Salman, s/n – Centro – Teófilo 
otoni – mG (Prédio do CaIC), nos dias úteis, no horário de 08h às 
16h, ou através do site http://www.teofilootoni.mg.gov.br/secretaria-
de-educacao/ ou pelo e-mail: educacao@teofilootoni.mg.gov.br. Teó-
filo Otoni, 06/11/2020 – Natália Galvão Pereira – Secretária Munici-
pal de educação, Ciência e Tecnologia .

4 cm -06 1416075 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TEÓFiLo oToNi/mG
aVIso de lICITaçÃo

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2020 O Município de Teófilo Otoni/
mG torna pública a realização do Pregão eletrônico nº 096/2020, no 
dia 20/11/2020, com recebimento das propostas até às 9h . objeto: 
registro de preços para futura e eventual aquisição de grama, mudas 
de plantas e materiais de jardinagem e paisagismo . Íntegra do edital 
e demais informações atinentes ao certame encontram-se à disposição 
dos interessados na sala da divisão de licitação, situada na av . dr . 
luiz boali Porto salman, nº 230, Centro, nos dias úteis, no horário de 
8h às 16h, ou através dos sites: transparencia.teofilootoni.mg.gov.br, 
www.bbmnetlicitacoes.com.br ou pelo e-mail: licitacao@teofilootoni.
mg.gov.br. Teófilo Otoni/MG, 06/11/2020. Katiane Emanuele Lemos 
Neto – secretária municipal de administração .

3 cm -06 1416066 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TimÓTEo/mG
uasG 985373 – resulTado de lICITaçÃo 

- PreGÃo eleTrÔNICo Nº 019/2020 
o município de Timóteo torna público o resultado do Pregão ele-
trônico nº 019/2020, Processo administrativo nº 238/2020, que tem 
por objeto a aquisição de aparelhos de Telefone, Celulares e equipa-
mentos e suprimentos de Informática . empresas vencedoras: licitar 
Comércio e serviços lTda, vencedora dos itens 01, 02, 05 e 07 pelo 
valor total de r$23 .402,72 (vinte e três mil quatrocentos e dois reais 
e setenta e dois centavos); W . a dos santos riveira Comercio e ser-
viços, vencedora do item 3 pelo valor total de r$8 .099,00 (oito mil e 
noventa e nove reais); Idea Tecnologia lTda, vencedora do item 06 
pelo valor de r$28 .498,98 (vinte e oito mil quatrocentos e noventa e 

oito reais e noventa e oito centavos); Nilza Rodrigues Office EIRELI 
pelo valor total de r$3 .300,00 (Três mil e trezentos reais) . Vale ressal-
tar que os itens 04 e 09 encontram-se sob recurso e deste modo ainda 
não foi adjudicado e homologado . a ata do Pregão, bem como demais 
arquivos, podem ser visualizados no www .comprasgorvenamentais .
gov .br . Timóteo, 06 de novembro de 2020 . Walcimar Pereira dias . 
Pregoeiro . 

4 cm -06 1416232 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ToCoS Do moJi – mG 
 eXTraTo do Termo de raTIFICaçÃo 
– ProCesso lICITaTÓrIo Nº 149/2020, 
dIsPeNsa de lICITaçÃo Nº 015/2020 .

 Ratifico, na forma do artigo 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, as 
conclusões da procuradoria jurídica favorável a dispensa de licitação, 
nos termos do art . 24, Inciso II da lei 8 .666/93 . referente a prestação 
de serviços de inventário, visando a realização de levantamento dos 
bens móveis e imóveis, etiquetamento (do que for necessário), digita-
ção em sistema informatizado (ajuste com baixa e incorporação), ajuste 
entre os demonstrativos de bens do valor patrimonial e contábil, levan-
tamento dos materiais dos almoxarifados e ajuste no sistema . e emissão 
de relatório completo do serviço realizado, Na Prefeitura municipal de 
Tocos do moji- mG . antonio rodrigues da silva, (Prefeito municipal) .
eXTraTo do Termo de raTIFICaçÃo – ProCesso lICITa-
TÓrIo Nº 159/2020, dIsPeNsa de lICITaçÃo Nº 016/2020 . rati-
fico, na forma do artigo 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, as con-
clusões da procuradoria jurídica favorável a dispensa de licitação, nos 
termos do art . 24, Inciso II da lei 8 .666/93 . referente a aquisição de 
cestas de natal para os funcionários da Prefeitura municipal de Tocos 
do moji- mG . antonio rodrigues da silva, (Prefeito municipal) . 

5 cm -06 1415930 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES 
PreGÃo PreseNCIal srP: N .º 0008 .2020 

ProCesso N .º 00092 .2020
objeto: aquisição de aspirador Cirúrgico Para realização dos Pro-
cedimentos/exames de endoscopia e Colonoscopia o município de 
Três Corações/Prefeitura municipal de Três Corações, com sede na av . 
brasil, n .º 225, bairro Jardim américa, CeP 37 .410-900,torna pública 
a licitação na modalidade Pregão Presencial srP . data de abertura dos 
envelopes: dia 24 de novembro de 2020 às 09h30min . endereço: av . 
brasil, n .º 225 – Jardim américa/ departamento de licitação . sob a 
responsabilidade da secretaria municipal de saúde, conforme lei 
Federal n .º 8 .666 de 21 .06 .1993 e alterações, lei n .° 10 .520/02 e pelas 
demais condições fixadas neste edital. O Edital completo, seus anexos, 
impugnações, recursos, decisões e demais atos deverão ser acompanha-
dos pelos interessados para ciência através do site www .trescoracoes .
mg .gov .br ou no departamento de licitação das 09:00 às 11:00 e das 
13:00 às 17:00 horas . Três Corações, 05 de novembro de 2020 alzira 
araújo de oliveira Pregoeira

4 cm -05 1415564 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uNAÍ-mG 
– PreGÃo PreseNCIal srP 093/2020

 registro de preço de combustível para consumo nas diversas secre-
tarias da administração desta Prefeitura, pelo período de 12 (doze) 
meses . - Julgamento dia 19/11/2020 as 09:00hrs . edital completo no 
site: www .prefeituraunai .mg .gov .br . maiores informações no tel . (038) 
3677 9610 ramal 9016 - unaí-mG, 06 de novembro de 2020 – Fernanda 
Caroliny C . P . santana – Pregoeira .
PreFeITura muNICIPal de uNaÍ-mG - TorNa PÚblICo . ata 
de registro de Preço 036/2020 aquisições de luvas de procedimento . 
ata de registro de Preço disponível no site: www .prefeituraunai .
mg .gov .br . maiores informações no tel . (038) 3677 9610 ramal 9016 
- unaí-mG, 06 de novembro de 2020– Fernanda Caroliny C . P . san-
tana – Pregoeira .
PreFeITura muNICIPal de uNaÍ-mG - TorNa PÚblICo . 
Contrato nº 143/2020 em favor de Única Pavimentação ltda referente 
a execução de obra de recapeamento asfáltica na avenida José luiz 
adjuto, na cidade de unaí/mG - Valor: r$189 .824,42; Contrato nº 
148/2020 em favor de Clinor ltda referente a realizações de exames 
de colonoscopia e endoscopia digestiva alta, de acordo com a emenda 
Impositiva do município nº 64/2020 - Valor: r$108 .476,00; segundo 
termo aditivo ao contrato nº 158/2019 - Única Pavimentação; Terceiro 
termo aditivo ao contrato nº 045/2019 - Eficaz Consultoria, Planeja-
mento Tributário e assessoria empresarial ltda; Quinto termo aditivo 
ao contrato nº 214/2017 - Vivaldo moreira Filho; Quinto termo adi-
tivo ao contrato nº 148/2019 - adão aparecido barbosa de brito; sexto 
termo aditivo ao contrato nº 075/2017 - Nadia luciene de Faria; sétimo 
termo aditivo ao contrato nº 001/2017 - sapra landauer serviços de 
assessoria e Proteção radiológica ltda . Contrato e aditivos na íntegra 
disponível no sítio: www .prefeituraunai .mg .gov .br, maiores informa-
ções no tel (38) 3677-9610 ramal 9015 . unaí-mG, 06 de novembro de 
2020 . José Gomes branquinho – Prefeito municipal . 

7 cm -06 1415947 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ViÇoSA 
eXTraTo de Termo adITIVo N° 06 ao CoNTraTo de 

eXeCuçÃo de obra Nº 49/2019 ProCesso N° 3496/2018 – 
Tomada de Preço n° 02/2019 . Contratante: Prefeitura municipal de 
Viçosa-mg, CNPJ 18 .32 .449/0001-79, contratado – lessa eNGe-
NHarIa eIrelI, inscrito no CNPJ 08 .736 .950/0001-90, objeto: 
contratação de empresa para execução dos serviços para melhorias do 
entorno da quadra da escola são Jose, no valor r$ 9 .873,66 (Nove mil, 
oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos) . Funda-
mentação legal: lei 8 .666/93 e suas alterações – Prefeito municipal 
– Ângelo Chequer .

PreFeITura muNICIPal de VIçosa extrato de termo aditivo 
n° 03 ao Contrato de execução de Prestação de serviços Nº 263/2015 
processo n° 2169/2017 – Pregão Presencial 131/2017 . Contratante: 
Prefeitura municipal de Viçosa-mg, CNPJ 18 .32 .449/0001-79, contra-
tado – sIGma TeCNoloGIa e assessorIa eIrelI, inscrito no 
CNPJ 14 .559 .453/0001-90, objeto: Contratação de empresa especiali-
zada em serviços de software para modernização da gestão das receitas 
tributárias do VaF – Valor adicionado Fiscal, iniciando no dia 30 de 
novembro de 2020 com termino no dia 29 de novembro de 2021 .Fun-
damentação legal: lei 8 .666/93 e suas alterações – Prefeito municipal 
– Ângelo Chequer

PreFeITura muNICIPal de VIçosa extrato de Contrato de 
Fornecimento nº 325/2020 processo n° 3009/2020 – Pregão eletrô-
nico nº 135/2020 . CoNTraTaNTe: Prefeitura municipal de Viço-
sa-mG, CNPJ (mF) 18 .32 .449/0001-79 CoNTraTado – saNTa 
TereZINHa ComerCIo de moVeIs eIrelI, inscrito no CNPJ: 
04 .063 .503/0001-67, objeto: aquisição de mobiliário para atender o 
CmeI Terezinha mucci Xavier, de acordo com a solicitação da secreta-
ria municipal de educação, iniciando no dia 08 de outubro de 2020 com 
termino no dia 07 de outubro de 2021, no valor de r$ 5 .114,00 (Cinco 
mil, cento e quatorze reais) . Fundamentação legal: lei 8 .666/93 e suas 
alterações – Prefeito municipal – Ângelo Chequer .

PreFeITura muNICIPal de VIçosa extrato de ata de regis-
tro de preço Nº 168/2020 processo n° 1718/2020 – Pregão eletrônico 
n° 116/2020 . Contratante: Prefeitura municipal de Viçosa-mg, CNPJ 
18 .32 .449/0001-79, contratado – Garra TraFIC sINalIZaçÃo 
lTda, inscrito no CNPJ: 03 .581 .664/0001, objeto: Contratação de 
empresa especializada para fornecimento e instalação de mobiliário 
semafórico e instalação de controlador eletrônico semafórico, substi-
tuição de coluna simples com grupos focais, fornecimento de planos de 
tráfego, fornecimento de módulos semafóricos a led e outros acessó-
rios para atender à diretoria de Trânsito (dIreTraN), conforme soli-
citado pela secretaria de superintendência e Gestão Pública e Gover-
nança, iniciando em 27 de outubro de 2020 com termino em 26 de 
outubro de 2021, no valor de r$ 137 .730,00 (Cento e trinta e sete mil, 
setecentos e trinta reais) . Fundamentação legal: lei 8 .666/93 e suas 
alterações – Prefeito municipal – Ângelo Chequer .

PreFeITura muNICIPal de VIçosa extrato de termo aditivo 
Nº 01 ao contrato de prestação de serviço N° 313/2019, processo 
N° 3138/2019 – Pregão eletrônico N° 68/2019 . Contratante: Pre-
feitura municipal de Viçosa-mg, CNPJ 18 .32 .449/0001-79, con-
tratado – CoNeCTbr TeCNoloGIa lTda, inscrito no CNPJ: 
26 .905 .853/0001-66, objeto: Contratação de empresa para proces-
samento de dados para controle preventivo, iniciando no dia 18 de 
dezembro de 2020 com termino no dia 17 de dezembro de 2021 .
Fundamentação legal: lei 8 .666/93 e suas alterações – Prefeito 
municipal – Ângelo Chequer .

PreFeITura muNICIPal de VIçosa extrato de Contrato de 
Fornecimento Nº 339/2020 processo n° 2997/2020 – Pregão eletrô-
nico n° 139/2020 . Contratante: Prefeitura municipal de Viçosa-mg, 
CNPJ 18 .32 .449/0001-79 contratado – ComerCIal b & F lTda, 
inscrito no CNPJ: 07 .051 .239/0001-30, objeto: aquisição de portas 
e fechaduras para atender a reforma do Centro administrativo II, 
conforme solicitação da secretaria municipal de obras e serviços 
urbanos, iniciando em 28 de outubro de 2020 com termino em 27 
de outubro de 2021, no valor de r$ 360,00 (Trezentos e sessenta 
reais) . Fundamentação legal: lei 8 .666/93 e suas alterações – Pre-
feito municipal – Ângelo Chequer .

PreFeITura muNICIPal de VIçosa extrato de termo aditivo 
N° 02 ao contrato de administrativo de Fornecimento Nº 42/2020 
processo n° 4286/2019 – Pregão eletrônico N° 07/2020 . Contra-
tante: Prefeitura municipal de Viçosa-mg, CNPJ 18 .32 .449/0001-79, 
contratado – suPermerCado VIdIGal lTda, inscrito no 
CNPJ: 64 .200 .520/0001-20, objeto: aquisição de gêneros alimen-
tícios para atender as escolas e creches municipais no ano letivo 
de 2020, passando o valor unitário do item 14 (arroz agulhinha) 
de r$ 2,94 (dois reais e noventa e quatro centavos) o quilo, para 
r$ 4,82 (quatro reais e oitenta e dois centavos) o quilo . Fundamen-
tação legal: lei 8 .666/93 e suas alterações – Prefeito municipal 
– Ângelo Chequer . 

18 cm -05 1415794 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ViÇoSA
aVIso de dIsPeNsa de lICITaçÃo

processo Nº 3128/2020 – a Prefeitura municipal de Viçosa–mG, 
inscrita no CNPJ 18 .132 .449/0001-79 torna público que fará, nos 
termos do artigo 24, inciso IV da lei 8 .666/93 e suas alterações, 
para aquisição de beijos/sunpatins para atender o departamento 
de Parques e Jardins, destinados a ornamentação e paisagismo, 
em favor de THIaGo de barros raImoNdI, CPF sob o n° 
045 .776 .33612, no valor de r$6 .640,00 (seis mil e seiscentos e qua-
renta reais) . Viçosa, 03 de novembro de 2020 . Ângelo Chequer - 
Prefeito municipal .

3 cm -05 1415795 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PEDrALVA/mG
aVIso de lICITaçÃo – PreGÃo 67/2020 . 

obJeTo: aquisição de impressoras . aberTura: 24/11/2020 às 
09:30h . PreGÃo 68/2020 . obJeTo: registro de Preço para aqui-
sição de kit merenda . aberTura: 25/11/2020 às 09h30 editais 
e informações: www .pedralva .mg .gov .br  . maria Teresa rangel 
monti santos – Pregoeira .

2 cm -06 1416161 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE moNTEZumA
3ª reTIFICaçÃo edITal 01/2020

a Câmara municipal de montezuma-mG, através de seu Presidente, 
torna pública a disponibilização da 3ª Retificação, que DETER-
mINa a reaberTura do Concurso Público para provimento 
de cargos efetivos, Edital 01/2020. Informamos que a 3ª Retifica-
ção com o novo cronograma de datas será publicada, em sua ínte-
gra, no Quadro de avisos da Câmara municipal de montezuma e 
no endereço eletrônico www .cotec .fadenor .com .br . montezuma, 03 
de novembro de 2020 .

2 cm -06 1415952 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAiPÉ/mG
eXTraTo de arP Nº 001/2020 do Pl Nº 022/2020 . 

PP Nº 008/2020 . Contratante: município de Itaipé/mG . Contratada/
Valor: santa Fé Papelaria ltda - CNPJ: 19 .181 .282/0001-07 com 
valor global de r$ 480 .387,50 (quatrocentos e oitenta mil trezentos 
e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) . eXTraTo de arP 
Nº 002/2020 do Pl Nº 022/2020 . PP Nº 008/2020 . Contratante: 
município de Itaipé/mG . Contratada/Valor: Top Papelaria ltda-me 
CNPJ: 26 .650 .198/0001-42 com valor global de r$ 329 .553,20 (tre-
zentos e vinte e nove mil quinhentos e cinquenta e três reais e vinte 
centavos) . objeto da ata de registro de Preços para Futura e even-
tual Contratação empresas para o fornecimento parcelado de mate-
riais didáticos e de expediente para a manutenção das atividades das 
secretarias municipais de Itaipé/mG . Vigência: 12 meses .

3 cm -06 1415958 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE JAÍBA/mG
TP 1/2020 

- a Câmara mun . de Jaíba, torna público, Proc . licitatório nº 
013/2020, na modalidade Tomada de Preços nº 001/2020 - objeto - 
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de enge-
nharia, para reforma e ampliação da Câmara municipal de Jaíba, 
conforme especificações constantes do Projeto Básico, Planilha de 
quantitativos e custos, memorial descritivo, Cronograma Físico-Fi-
nanceiro e edital - que se realizará no dia 24/11/2020 às 09:00hs, no 
prédio da Câmara municipal, localizada na rua amandio José de 
Carvalho, nº 371 - Centro Comunitário, Jaíba - Presidente da CPl: 
deivison Fábio soares lima . Cópia do edital poderá ser obtido no 
mesmo endereço no setor de licitações . dúvidas e esclarecimentos 
tel: (38) 3833-1492, e-mail: tesourariacamarajaiba@gmail .com

3 cm -06 1416229 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESPiNoSA/mG
PP Nº 20/2020

a Prefeitura de espinosa/mG comunica realização de licitação Nº 
73/2020 - PP Nº 20/2020 - menor Preço por Item - obJeTo: aquisi-
ção de ambulâncias para a secretaria municipal de saúde do muni-
cípio de espinosa/mG, em conformidade com a Portaria 1 .666/2020 
do ministério da saúde e Nota Técnica 15/2020 do Cosems/mG . 
recebimento de envelopes: até às 08:00h do dia 20 de novembro de 
2020 na Prefeitura, na Praça Coronel Heitor antunes, 132, centro, 
CeP: 39 .510-000 - sessão: 08:00h do dia 20 de novembro de 2020 
- edital no local, das 07:00 às 13:00h - licitacao .espinosamg@hot-
mail .com - milton barbosa lima - Prefeito municipal

3 cm -06 1416035 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FrEi LAGoNEGro/mG
CHamada PÚblICa 001/2020

o município de Frei lagonegro/mG torna público que fará realizar 
licitação conforme segue: Pal 037/2020 - CHamada PÚblICa 
001/2020 para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar e empreendedor Familiar rural, destinados à alimentação 
escolar, nos termos da lei Federal nº 11 .947/2009 e resolução Cd/
FNde nº 026/13 (atualizada pela a resolução Cd/FNde nº 04, de 
02 de abril de 2015) . abertura 01/12/2020 às 09:00 . Viviane silva 
Ferreira Pena - Presidente da CPl . mais informações pelo e-mail: 
licitacafrei@gmail .com - Telefone: (33) 3433-9001 e Portal eletrô-
nico: http://www .freilagonegro .mg .gov .br

3 cm -06 1415936 - 1
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 138/2020

Ratificação do Processo Administrativo nº 272/2020 - Dispensa nº 0138/2020. Celebração
do Contrato nº 207/2020. Contratada: Freitas e Francisco Comércio de Produtos
Nutricionais LTDA - EPP, CNPJ: 13.471.232/0001-70, Secretaria Municipal de Cidadania,
Assistência e Desenvolvimento Social. Objeto: Distribuição a Entidade Albergue Santo
Antônio. Assinatura: 22/12/2020. Vigência: 22/01/2021. Valor Global: R$ 27.980,00. Em
conformidade com o Inciso IV, Art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com a Lei
Federal 13.979/2020, atualizado pela Lei Federal nº 14.065/2020, por Nivaldo José de
Andrade -Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PACUÍ
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de São João do Pacuí, através da Comissão Permanente
de Licitação, torna público o interesse em aderir à Ata de Registro de Preço Nº 013-D/2020
referente ao PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 004/2020 do Consórcio
Intermunicipal da Área Mineira da Sudene - CIMAMS. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS
NOVOS (PRIMEIRO EMPLACAMENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS
INTEGRANTES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ÁREA MINEIRA DA
SUDENE - CIMAMS.

São João do Pacuí, 23 de dezembro de 2020
JÚLIO FAGNER COSTA GUIMARÃES

Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5/2018
PROCESSO Nº 007/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018 Partes: Município de São Pedro
dos Ferros/MG, CNPJ: 19.243.500/0001-82 e MRS CONSTRUÇÕES LTDA. - ME, inscrita no
CNPJ sob o nº 21.041.508/0001-08. Com fulcro, na lei 8.666/93 e na cláusula 2ª do
contrato originário. Fica prorrogada a vigência por 03 meses, sendo até a data de 31 de
março de 2021, a contar da data de 31 de dezembro de 2020. As demais cláusulas
permanecem inalteradas. São Pedro dos Ferros/MG, 23 de dezembro de 2020. Newton
Gabriel Avelar - Prefeito Municipal.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2018
PROCESSO Nº 032/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2018 Partes: Município de São Pedro
dos Ferros/MG, CNPJ: 19.243.500/0001-82 e Flavio Araújo Pacheco da Silva Freitas EIRELI,
CNPJ sob o nº 27.881.502/0001-25. Com fulcro, na lei 8.666/93 e na cláusula 2ª do
contrato originário. Fica prorrogada a vigência por 04 meses, sendo até a data de 30 de
abril de 2021, a contar da data de 31 de dezembro de 2020. As demais cláusulas
permanecem inalteradas. São Pedro dos Ferros/MG, 31 de dezembro de 2020. Newton
Gabriel Avelar - Prefeito Municipal.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2018
PROCESSO Nº 028/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018 Partes: Município de São Pedro
dos Ferros/MG, CNPJ: 19.243.500/0001-82 e COLIMP CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP, inscrita no
CNPJ sob o nº 09.597.077/0001-65. Com fulcro, na lei 8.666/93 e na cláusula 2ª do
contrato originário. Fica prorrogada a vigência por 06 meses, sendo até a data de 30 de
junho de 2021, a contar da data de 31 de dezembro de 2020. As demais cláusulas
permanecem inalteradas. São Pedro dos Ferros/MG, 23 de dezembro de 2020. Newton
Gabriel Avelar - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Referência: Dispensa do Chamamento Público nº 01/2020. Objeto: Parceria entre o
Município de São Sebastião do Maranhão/MG por intermédio da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Organização da Sociedade Civil (Asilo Coração de Jesus), regularmente
constituída, de natureza jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, cujo objetivo é
repasse financeiro emergencial do Governo Federal para enfrentamento da pandemia
COVID-19, no âmbito do Serviço de Proteção Social Especial. Organização da Sociedade
Civil - OSC: Asilo Coração de Jesus, CNPJ da OSC: 05.313.483/0001-06. Endereço: Rua São
Vicente de Paula, nº 49, Bairro Lagoa, São Sebastião do Maranhão/MG. Valor da Parceria:
R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais). Recurso Federal FNAS - Fundo Nacional de
Assistência Social, Portaria nº 369/2020. Data: 10 de dezembro 2020. Responsável pela
parceira: Lucilene Josafat Sousa Bessa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 83/2020

PROCESSO 069/2020 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020
A Prefeitura Municipal de São Tiago/MG torna público o Extrato do Contrato 083/2020.
Contratante: Município de São Tiago, CNPJ 17.749.904/0001-17 - Contratada: Sabato
Construção e Empreendimentos Ltda, CNPJ: 30.152.520/0001-80. Obj.: contratação de
empresa especializada para execução de obra por empreitada global (mão-de-obra e
material) para execução do remanescente da obra para construção de um espaço
educativo urbano - 12 salas, novo projeto FNDE. Valor total: R$1.011.801,23. Vig.:
10/12/2020 a 31/12/2020, podendo ser prorrogado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n° 123/2020. Dispensa de Licitação n° 14/2020. Processo n° 55/2020. Partes:
Prefeitura Municipal de Senador Firmino X F.S.J Distribuidora de Produtos Eireli. Objeto:
Contratação de Empresa para aquisição de 1000 kits de antígenos SARS-COV2 por
imunocromatografia. Valor Total: R$ 81.000,00. Vigência: 22/12/2020 à 31/12/2020.
Fundamento Legal: Lei Federal n° 8.666/93, notadamente em seu artigo Art.24, IV e demais
normas pertinentes, Decretos Municipais de números 13 de 17/03/2020; 18 de
30/03/2020, 29 de 05/05/2020 e n° 39 de 19/06/2020, Lei 13.979/2020, Leis Federais n°
14.035 de 11/08/2020 e 14.065 de 30/09/2020, além das Legislações Federais e Estaduais
alusivas a Pandemia Mundial do Covid-19. Assinatura: 23/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2020

A Prefeitura Municipal de Taiobeiras, Estado de Minas Gerais, CNPJ
18.017.384/0001-10, com sede à Praça da Matriz, 145, Centro, Taiobeiras/MG, Telefax (38)
3845-1414, torna-se público a quem interessar que estará realizando no dia 11 de janeiro de
2021 - 08h00min licitação na modalidade TP Nº 005/2020, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada para execução, empreitada global, de obra de pavimentação em blocos
nos bairros Sagrada Família e Nossa Senhora de Fátima no município de Taiobeiras/MG.
CONTRATO DE REPASSE Nº 902667/2020/MDR/CAIXA, prazo de execução até 120 (cento e
vinte) dias. Os interessados poderão solicitar o edital com as informações complementares no
endereço acima mencionado no horário de 07h00min às 13h00min ou através do e-mail:
licitacao@taiobeiras.mg.gov.br preferencialmente. As alterações, notificações, intimações,
resultados, extrato de contrato (se for o caso) serão publicados no site oficial da prefeitura -
Veiculo de publicação oficial do município (Lei Municipal 1057 de 16/04/2009).

Taiobeiras/MG, 23 de dezembro de 2020
ELKE RODRIGUES VOLPONI

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 104/2020

Prc. nº 0994/2020 - Concorrência Pública nº. 4/2020
Contratante: Município de Ubá. Contratado: Top Empreendimentos Ltda-EPP. Objeto:
Obras e serviços referentes à Meta 08 - Construção de Gabião para contenção do passeio
e da Av. Comendador Jacinto Soares de Souza Lima - Ribeirão Ubá, próximo a Casa de
Festas Solarium- em frente ao Bahamas Mix - L=300m e H=7m - Coordenadas: 21° 6'
16.45''S e 42° 57' 35.06''O, para atendimento das ações de recuperação de infraestrutura
destruída/danificada por desastre, com recursos vinculados da Secretaria Nacional de
Proteção e Defesa Civil, em cumprimento da solicitação contida no S2iD- Sistema Integrado
de Informações sobre Desastres, ocorridos no município. Protocolo nº. REC-MG-3169901-
20200908-03/Prot.Vinculado MG-F-3169901-13214-20200124. Prazo: 03 meses corridos,
contados do recebimento da ordem de início para os serviços. Valor: R$3.258.820,43.
Dotação orçamentária: 020105-Gabinete do Prefeito/Defesa Civil-06 182 0005 1.029 -
Manutenção Projetos Fundo Municipal Defesa Civil 449051 - Obras e Instalações - Fonte:
Convot - DR 124 - Ficha 0069. Data: 22/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 306/2020

EXCLUSIVO PARA M.E./E.P.P./EQUIP.
Objeto: Aquisição de mobiliários (brinquedos), tatame e colchonetes, em

atendimento à Secretaria de Educação SEMED.Recebimento das propostas por meio
eletrônico: A partir das 12 horas do dia 29/12/2020 às 12h59min do dia 21/01/2021.
Abertura das propostas por meio eletrônico: Às 13h00min do dia 21/01/2021. Início da
Sessão de Disputa de Preços: Às 15h00min do dia 21/01/2021. Modo de Disputa: Aberto
e Fechado. Valor estimado da licitação: R$ 12.4069,76. Fonte de recursos:
Convênio/Próprio. Informações: O Edital do Pregão Eletrônico n° 306/2020 estará
disponível a partir das 12 horas do dia 29/12/2020 através dos seguintes acessos: Portal
eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Uberaba/MG, pelo link:
http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,29557; Junto à plataforma eletrônica de
licitações do Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br. Demais informações podem ser
obtidas pelo telefone (34) 3318-0938 e/ou e-mail: licitacao.pmu@uberabadigital.com.br.

Uberaba/MG, 23 de dezembro de 2020.
CARLOS DALBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR.

Secretário de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 307/2020

EXCLUSIVO PARA M.E./E.P.P./EQUIP.
Objeto: Aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis, em atendimento à

Secretaria de Educação - SEMED.Tipo de licitação: Menor preço. Recebimento das
propostas por meio eletrônico: A partir das 12 horas do dia 29/12/2020 às 12h59min do
dia 22/01/2021. Abertura das propostas por meio eletrônico: Às 13h00min do dia
22/01/2021. Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 15h00min do dia 22/01/2021. Modo
de Disputa: Aberto e Fechado. Valor estimado da licitação: R$ 301.320,00. Fonte de
recursos: Vinculado. Informações: O Edital do Pregão Eletrônico n° 307/2020 estará
disponível a partir das 12 horas do dia 29/12/2020 através dos seguintes acessos: Portal
eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Uberaba/MG, pelo link:
http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,29557; Junto à plataforma eletrônica de
licitações do Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br. Demais informações podem ser
obtidas pelo telefone (34) 3318-0938 e/ou e-mail: licitacao.pmu@uberabadigital.com.br.

Uberaba/MG, 23 de dezembro de 2020.
CARLOS DALBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR.

Secretário de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 308/2020

EXCLUSIVO PARA M.E./E.P.P./EQUIP.
Objeto: Aquisição de mobiliários e brinquedos, em atendimento à Secretaria de

Educação - SEMED. Recebimento das propostas por meio eletrônico: A partir das 12 horas
do dia 29/12/2020 às 12h59min do dia 22/01/2021. Abertura das propostas por meio
eletrônico: Às 13h00min do dia 22/01/2021. Início da Sessão de Disputa de Preços: Às
15h00min do dia 22/01/2021. Modo de Disputa: Aberto e Fechado. Valor estimado da
licitação: R$ 301.320,00. Fonte de recursos: Vinculado. Informações: O Edital do Pregão
Eletrônico n° 308/2020 estará disponível a partir das 12 horas do dia 29/12/2020 através
dos seguintes acessos: Portal eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Uberaba/MG,
pelo link: http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,29557; Junto à plataforma
eletrônica de licitações do Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br. Demais informações
podem ser obtidas pelo telefone (34) 3318-0938 e/ou e-mail:
licitacao.pmu@uberabadigital.com.br.

Uberaba/MG, 23 de dezembro de 2020.
CARLOS DALBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR.

Secretário de Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO CONVITE N° 15/2020.

Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia especializada na prestação de
serviços de ampliação do CEMEI Maria Eduarda Farneze, localizado na Rua Jacira Mercedes
de Paiva, nº49 - Residencial Nova Era, neste município, tipo menor preço global, visando
atender à Secretaria de Educação. Valor Estimado: R$ 184.504,64. Local, data e horário da
sessão: Às 14hrs (Quatorze horas) do dia 13(treze) de Janeiro de 2021. "Centro
Administrativo Jornalista Ataliba Guaritá Neto" - Departamento de Licitação da Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos e Obras, situada na Rua D. Luís Maria Santana, 141, Bairro
Santa Marta, Uberaba/MG. Informações: seob.licitacao@uberabadigital.com.br e pelos
telefones: (34)3318-0837/0588. OBSERVAÇÃO: Poderão participar do certame os licitantes
que atenderem às condições da lei e aos termos do referido instrumento convocatório.

Uberaba, 23 de Dezembro de 2020.
KELLY MAX COSTA.
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 305/2020.

Objeto: Fornecimento de Emulsão Asfáltica, conforme termo de referência, tipo
menor preço global, visando atender à Secretaria de Serviços Urbanos e Obras. Valor
Estimado: R$ 56.548,15. Recebimento das propostas por meio eletrônico, data e horário da
sessão: A partir das 12hrs (doze horas) do dia 04/01/2021 ao dia 14/01/2021 às 13h00
(treze horas), com abertura as 15hrs (quinze horas) do mesmo dia. Informações:
seob.licitacao@uberabadigital.com.br e pelos telefones: (34)3318-0837/3318-0588.
OBSERVAÇÃO: Poderão participar do certame os licitantes que atenderem às condições da
lei e aos termos do referido instrumento convocatório.

Uberaba, 23 de Dezembro de 2020
KELLY MAX COSTA

Pregoeira

Orcamento01
Realce
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NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
08.323.517/0001-23
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
06/09/2006 

 
NOME EMPRESARIAL 
GL INCORPORACOES SA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
205-4 - Sociedade Anônima Fechada 

 
LOGRADOURO 
AL DA SERRA 

NÚMERO 
975 

COMPLEMENTO 
SALA 205 

 
CEP 
34.000-001 

BAIRRO/DISTRITO 
VILA DA SERRA 

MUNICÍPIO 
NOVA LIMA 

UF 
MG 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 

 
TELEFONE 
(31) 3264-0220 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
06/09/2006 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/01/2022 às 15:11:34 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 08.323.517/0001-23
NOME EMPRESARIAL: GL INCORPORACOES SA
CAPITAL SOCIAL: R$1.000,00 (Hum mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: MARIA AMALIA TURNER LABORNE
Quali�cação: 16-Presidente    
       

Nome/Nome Empresarial: JOAO LUCAS TURNER LABORNE
Quali�cação: 10-Diretor    
       

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certi�cado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 18/01/2022 às 15:12 (data e hora de Brasília).
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ILMO. SR. PRESDIENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SMOBI) DE 
BELO HORIZONTE 
 
 
 
Licitação SMOBI n. 034/2021 
 
 
 
 
 
 TOP EMPREENDIMENTOS LTDA. (TOP), pessoa jurídica de direito 
privado, empresa de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o n. 04.698.606/0001-
01, estabelecida à Alameda Oscar Niemeyer, n. 975, sala 201, Vila da Serra, 
Nova Lima/MG, vem, respeitosamente, com fulcro no art. 45º, §2º, da Lei n. 
12.462/2011 e item 14.4 do Edital, apresentar CONTRARRAZÕES ao recurso 
interposto pela JSW ENGENHARIA LTDA. EPP (JSW) em face da decisão que 
declarou a habilitação e classificação da TOP. 
 

I. SÍNTESE DOS FATOS 
 
1. Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade do regime 
diferenciado de contratações eletrônico (RDC), do tipo menor preço, regulado 
pelo Edital de Licitação SMOBI n. 034/2021, cujo objeto é a contratação de 
empresa para a “execução das obras de implantação de sistema de drenagem 
pluvial na Praça Deputado José Raimundo e vias de entorno, sendo elas: Av. 
Nélio Cerqueira, Av. Senador Levindo Coelho, Rua Diramar Loureiro, Rua João 
Batista Vianna, Rua José Moreira, Rua Mario Alves, Rua Clemência Ferreira 
Evangelista, Rua Antônio Arantes Fortuna, Rua Paulo de Oliveira Santos, Rua 
Sebastião Moreira, Rua Arlindo Chaves, Rua José do Carmo de Oliveira e Rua 
Maira Silva Gomes”. 
 
2. A TOP, interessada em participar do certame, avaliou as condições e 
exigências estabelecidas no referido Edital e seus anexos, elaborou sua 
proposta de preços e levantou toda a documentação necessária para habilitação 
no procedimento licitatório, tendo sido a licitante mais bem classificada, ao 
apresentar a proposta de R$ 9.742.181,24. Ressalta-se que, por ser uma 
empresa de pequeno porte (EPP), não se aplicou a disposição do empate ficto, 
conforme artigo 45, §2º, da Lei Complementar n. 123, de 2006 e item 10.14.2 do 
Edital. 
 
3. Diante disso, em 14.01.2022, foi realizada a sessão de julgamento da 
proposta comercial e habilitação apresentados pela TOP, tendo a CPL decidido 
pela classificação da Proposta Comercial e pela habilitação da licitante.  
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4. Contudo, em 24.01.2022, a JSW, em evidente inconformismo com o 
resultado da licitação, interpôs recurso administrativo, com meras ilações e 
sem trazer nenhum elemento de prova, requerendo a desclassificação e 
exclusão da TOP do certame, sob o fundamento de que a empresa (i) não se 
enquadraria no limite de receita anual para caracterização como EPP e (ii) 
estaria nas exceções do artigo 3º, §4º, III a V, da Lei Complementar n. 123, de 
2006. 

 

5. Ocorre que, conforme será demonstrado pelos fundamentos que se 
seguem, não assiste nenhuma razão à Recorrente, cujo recurso representa 
sua mera discordância com o resultado da licitação e visa somente 
tumultuar o processo licitatório, eis que desprovido de qualquer 
fundamento concreto e qualquer elemento probatório. 
 
6. Fato é que a receita da TOP está sim dentro dos limites legais e a empresa 
não se enquadra em nenhuma das exceções do art. 3º, §4º da referida Lei, razão 
pela qual não há que se falar, de forma alguma, no provimento do recurso 
interposto. 
 
7.  É o que se passa a demonstrar. 
 

II. DO REGULAR ENQUADRAMENTO DA TOP COMO EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

Da receita bruta no ano de 2021 dentro dos limites legais e da não 
ocorrência de nenhuma das exceções previstas na LC n. 123/06 

 
8. Como narrado, a JSW busca a desclassificação da TOP pelo argumento 
de que a licitante não poderia se enquadrar como EPP. De imediato, é importante 
destacar que a JSW não traz nenhum elemento concreto para embasar suas 
alegações, utilizando-se de meras suposições durante todo o recurso. Veja 
da sua principal alegação: 
 

Diante disso, a recorrente promoveu diligências e encontrou alguns 
contratos administrativos firmados pela primeira recorrente com outros 
órgãos públicos no Estado de Minas Gerais, mais especificamente a 
existência de 6 (seis) contratos administrativos celebrados no ano de 2020 
e que estão em vigor, indicando a possibilidade de ter auferido receita 
bruta muito superior ao limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e 
oitocentos mil reais) no exercício de 2021, já que a grande maioria dos 
contratos foram celebrados no fim do exercício de 2020. 
(...) 
Verifica-se que os valores somados desses 6 (seis) contratos atingem a 
monta aproximada de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), sendo 
que é de se imaginar que boa parte de sua execução tenha ocorrido no 
exercício de 2021,  
(...) 
Parece que a licitante declarada vencedora auferiu valores, apenas em 
contratos administrativos no Estado de Minas Gerais, muito superiores ao 
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limite estabelecido para seu enquadramento como empresa de pequeno 
porte 

 
9. Como se vê, ao longo de todo seu recurso, a Recorrente utiliza 
expressões como “indica”, “possibilidade”, “é de se imaginar”, “parece”, 
o que evidencia que sua fundamentação não passa de meras ilações, 
TRATANDO-SE DE ARGUMENTOS VAZIOS E DESPROVIDOS DE 
QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO. 
10. O descabimento das ilações da Recorrente é tão evidente que toda a 
fundamentação da Recorrente tem como base o número de contratos 
celebrados pela TOP, sem apresentar nenhum valor relacionado à receita 
da empresa em 2021.  
 
11. Veja: qualquer empresa pode firmar vários contratos e isso não 
representa qualquer relação com seu faturamento, justamente o critério 
que qualifica uma empresa como EPP!  
 
12. Um Contrato pode ter duração de vários anos, diluindo seu faturamento 
anual; ou as condições de execução podem se alterar ao longo do ano, 
modificando o cronograma financeiro e os recebimentos, entre diversas outros 
cenários que demonstram que o fato de uma empresa ter vários contratos, 
de forma alguma, implica em altos faturamentos! 
 
13. A verdade é que não há qualquer relação entre o número de 
contratos firmados e o faturamento da empresa, o que apenas reforça o 
quão descabido e vazio é o Recurso interposto!  
 
14. Na realidade, a fragilidade dos argumentos apresentados é tão clara 
que a impressão que se tem é que o Recurso representa um mero 
inconformismo da Recorrente com o resultado do certame, tendo sido 
apresentada a peça recursal somente para tumultuar o procedimento 
licitatório e tentar convencer essa Ilma. Comissão de algo que é 
simplesmente inverídico! 
 
15. Afinal, como restará demonstrado, O FATURAMENTO DA TOP EM 
2021 ESTÁ TOTALMENTE DENTRO DO LIMITE PREVISTO PELO ART. 3º, II 
DA LC 123/2006, não havendo quaisquer dúvidas com relação a sua 
condição de EPP e quanto à regularidade da decisão que a declarou 
vencedora do certame. 
 
16. Explica-se: como se sabe, de acordo com artigo 3º da Lei Complementar 
n. 123, de 2006, são consideradas empresas de pequeno porte a sociedade 
empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade 
limitada e o empresário individual com receita-bruta anual superior a 
R$360.000,00 e igual ou inferior a R$4.800.000,00. 
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17. Tais empresas, em razão de seu orçamento limitado, são submetidas a 
regime jurídico administrativo, tributário, previdenciário e creditício diferenciado 
e favorecido em relação às demais, de modo a viabilizar à sua inserção e 
continuidade no mercado. Nesse sentido, encontram-se as prerrogativas 
concedidas pela legislação infraconstitucional a essas empresas, em especial no 
que tange ao seu tratamento por parte do Poder Público.  

 

18. No presente caso, não restam dúvidas quanto ao enquadramento da 
TOP Empreendimentos como Empresa de Pequeno Porte. 

 

19. Primeiramente, é importante se analisar cada um dos seis contratos que 
a Recorrente aponta como indícios para o não enquadramento da TOP: 
 

a) Contrato n. 111/2020, celebrado com a Prefeitura Municipal de 
Manhuaçu; 

b) Contratos n. 123/2020 e 264/2020, celebrados com a Prefeitura Municipal 
de São Gonçalo do Rio Abaixo; 

c) Contratos n. 69/2020, 91/2020 e 104/2020, celebrados com a Prefeitura 
Municipal de Ubá. 

 
20. Quanto ao Contrato n. 111/2020, foram emitidas três notas fiscais ao 
longo de todo o ano de 2021, tendo a TOP faturado R$ 349.853,13 com a referida 
obra (Doc. 01). 
 
21. Já o Contrato n. 123/2020 sequer esteve vigente durante o ano de 2021, 
uma vez que foi rescindido consensualmente entre as partes em 18.09.2020 
(Doc. 02). Veja: 
 

 
(...) 

 
 
22. Semelhante é o caso do Contrato n. 264/2020, que foi rescindido ainda 
em 05.05.2021 (Doc. 03), tendo gerado apenas R$ 43.301,38 de faturamento à 
TOP no ano de 2021 (Doc. 04). 
 
23. Quanto ao Contrato n. 69/2020, considerando todas as notas ficais 
emitidas no ano de 2021, a TOP faturou apenas R$ 1.329.963,42 com as obras 
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(Doc. 05). Já no Contrato n. 91/2020, não foi emitida qualquer nota no ano de 
2021.  
 
24. Por fim, quanto ao Contrato n. 104/2020, a TOP sequer iniciou as 
atividades contratuais, conforme declaração emitida pela Prefeitura de Ubá em 
26.01.2022 (Doc. 06). Veja: 
 

 
 
25. Isto é, não só a Recorrente não trouxe nenhum elemento concreto para 
comprovar suas alegações, como mesmo as fracas evidências que 
apresentou não representaram mais do que R$ 1.723.117,93 de faturamento 
ao longo de todo o ano corrente de 2021. 
 
26. Mesmo se somados os valores auferidos por meio de contratos 
particulares e atividades não descritas pela Recorrente, o que a TOP apresenta 
de boa-fé, visando conceder celeridade ao processo licitatório e para que 
não haja nenhuma dúvida quanto ao seu enquadramento como EPP, A 
RECEITA BRUTA NÃO SUPERA R$ 3.737.983,46, CONFORME RAZÃO 
ANALÍTICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 (Doc. 07). 
 
27. Ou seja, em 2021, a receita bruta da TOP representou 77,8% do teto 
estipulado para EPPs, sendo que a empresa poderia ter faturado, em 2021, 
somado ao que foi realizado, mais de R$1 milhão de reais e ainda se 
manteria como EPP, o que demonstra o completo descabimento da 
alegação da Recorrente!  
 
28. Dessa forma, estando o faturamento da empresa abaixo do limite 
estabelecido em Lei, não se vislumbram razões para questionar o tratamento 
diferenciado dispensado à TOP ao longo do presente procedimento licitatório, 
não merecendo prosperar o recurso interposto pela JSW. 
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29. Além de questionar, sem qualquer embasamento, a receita bruta da TOP, 
a JSW também apontou, como indício de desconfiguração da empresa como 
EPP, a participação de sua sócia em outra sociedade, conforme destacado 
abaixo: 
 

Outro indício de possível desconfiguração da empresa como EPP é o de 
que sua única sócia, Sra. Maria Amalia Turner Labore, também é sócia da 
empresa GL INCORPORAÇÕES S/A, CNPJ 08.323.517/0001-23, conforme 
identificado no cadastro mantido na Receita Federal do Brasil (docs. em 
anexo), sendo certo que se o somatório da receita bruta das sociedades 
ultrapassar os limites supra descritos, esta também é uma condição de 
exclusão da condição, como estabelece o art. 3º, §4º, incs. III à V, da LC/ 
123/06. 

 
30. Ou seja, a Recorrente questiona a regularidade dos procedimentos deste 
certame, sob a justificativa de que a sócia da TOP figuraria como sócia de outras 
empresas e, por isso, a Licitante se enquadraria nas exceções previstas nos 
incisos III a V do art. 3º, §4º, da LC n. 123/06: 

 
§ 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei 
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, 
para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: 
(...) 
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja 
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos 
desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 
que trata o inciso II do caput deste artigo; 
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de 
outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita 
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica 

com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 

trata o inciso II do caput deste artigo; 

 
31. Antes de mais nada, é importante destacar que, novamente, a Recorrente 
traz uma alegação sem nenhum amparo fático! Não há nada que permita 
deduzir a receita bruta da outra sociedade, fato reconhecido pela própria 
Recorrente, que registrou a questão como um “indício de possível 
desconfiguração da empresa como EPP”. 
 
32. Mais uma vez, o que se verifica é o mero inconformismo da 
Recorrente, que registrou meras ilações em seu Recurso, desprovidos de 
quaisquer elementos probatórios. 
 
33. De todo modo, é importante que fique claro que a TOP não se 
enquadra nas exceções previstas nos incisos III a V do art. 3º, §4º, da LC n. 
123/06, já que a GL INCORPORAÇÕES S/A se encontra em inatividade 
desde 2014, não tendo havido qualquer faturamento que pudesse impactar 
na condição de EPP da TOP. 
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34. Explica-se: como se depreende da redação dos referidos dispositivos, é 
realmente vedada a utilização das prerrogativas conferidas na citada Lei 
Complementar, entre elas aquela prevista em seus art. 44 e 45, quando os 
Sócios da Empresa de Pequeno Porte sejam, simultaneamente, sócios de outras 
empresas de médio ou grande porte ou sejam administradores de outras 
empresas de qualquer tamanho. 
 
35. Ocorre que essas hipóteses somente acarretam impossibilidade de 
utilização dos benefícios concedidos na LC n. 123/06 quando a receita 
bruta global dos empreendimentos envolvidos ultrapassa o limite de 
faturamento de R$4.800.000,00, conjuntura que não se materializa no 
presente caso. 
 
36. Isso porque a GL Incorporações S.A. se encontra em inatividade, pelo 
menos, desde fevereiro de 2014, como se verifica da Ata de Assembleia Geral 
Extraordinária de 07.02.2014 (Doc. 08): 
 

 
 
37. E, como se verifica na declaração de IRPJ (Doc. 09), a empresa não 
apresentou nenhum faturamento no ano de 2021!  
 
38. Com isso, tem-se que a TOP obteve, em 2021, receita bruta de 
R$3.737.983,46 e que a GL Incorporações S/A não teve nenhum 
faturamento no ano de 2021, não havendo dúvidas de que a Recorrida é 
sim uma EPP e atende todos os requisitos da LC 123/2006 para auferir os 
benefícios concedidos.  
 
39. Deve se ter em mente ainda que, em se tratando de julgamento 
administrativo, com consequências nas esferas patrimoniais e jurídicas tanto de 
particulares quanto do Estado, o órgão julgador não se pode valer de 
informações imprecisas, devendo prezar pelo princípio da verdade 
material. 
 
40. O referido comando impõe ao administrador a busca pelos fatos que 
efetivamente constituíram a situação em análise, não devendo sequer considerar 
ilações desprovidas de qualquer elemento probatório, como as ora trazidas pela 
Recorrente. Em conformidade com o exposto, encontra-se o entendimento do 
renomado jurista José dos Santos Carvalho Filho:  
 

VERDADE MATERIAL – É o princípio da verdade material que autoriza o 
administrador a perseguir a verdade real, ou seja, aquela que resulta efetivamente 
dos fatos que a constituíram. (...) Pelo princípio da verdade material, o próprio 
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administrador pode buscar as provas para chegar à sua conclusão e para que o 
processo administrativo sirva realmente para alcançar a verdade incontestável, e 
não apenas a que ressai de um procedimento meramente formal. (...) Por 
conseguinte, o interesse da Administração em alcançar o objeto do processo e, 
assim, satisfazer o interesse público pela conclusão calcada na verdade real, tem 
prevalência sobre o interesse do particular. (Carvalho Filho, José dos Santos. 
Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 
2017. Pág. 548) 

 
41. Assim, diante da fragilidade das informações trazidas pela Recorrente, as 
quais não trazem nenhum elemento apto a impugnar a declaração da TOP 
como EPP, verifica-se que há mero inconformismo com o resultado do 
certame, devendo ser negado provimento ao seu recurso.  
 
42. Inclusive, considerando o completo descabimento das alegações da 
Recorrente e ausência de qualquer elemento probatório no recurso apresentado, 
a Recorrida não pode deixar de ressaltar sua indignação com relação às 
ilações de fraude registradas pela JSW em seu recurso.  
 
43. Isso porque, no recurso, a Recorrente suscitou que “caso seja 
demonstrado que a licitante declarada vencedora tenha apresentado declaração 
de EPP sem ter essa condição, podendo, além da desclassificação, vir a ser 
apurada a conduta frente aos possíveis ilícitos (...) sendo certo que o TCU 
tem jurisprudência mansa e pacífica no sentido de que a simples apresentação 
de declaração falsa é suficiente para aplicação das penalidades de 
suspensão do direito de licitar e contratação”. 
 
44. Ora, trata-se de uma alegação grave, que não pode ser registrada de 
forma leviana e irresponsável, tal como realizado! Principalmente 
considerando que, como já dito, o Recurso não trouxe qualquer elemento 
que subsidiasse minimamente as alegações da JSW, o que apenas reforça 
que o intuito da Recorrente é somente de tumultuar a análise objetiva do 
presente certame, postura que definitivamente não se pode admitir. 
  
45. Como amplamente demonstrado e COMPROVADO nos documentos 
anexos, a TOP é sim uma EPP e seu faturamento está em absoluta 
conformidade com a LC 123/2006, de tal forma que, com a devida vênia, 
tem-se que a conduta da Recorrente é inadmissível, à medida em que 
realiza acusações sérias sem apresentar qualquer prova e com o único 
objetivo de prejudicar, a qualquer custo, vencedora do certame, o que 
definitivamente não se pode permitir. 
 
46. Fato é que, diante do exposto, constata-se a regularidade da declaração 
de empresa de pequeno porte apresentada pela Recorrida, a qual não se 
enquadra em nenhuma das hipóteses restritivas do art. 3º, §4º, da LC n. 123/06, 
devendo, portanto, ser mantida a sua habilitação e classificação como vencedora 
do certame. 
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III. CONCLUSÃO E PEDIDOS 
 
47. Diante de todo o exposto, verifica-se que a TOP cumpriu com todos os 
requisitos legais e editalícios, uma vez que está regularmente enquadrada como 
empresa de pequeno porte e tem o direito, portanto, de se valer das prerrogativas 
a ela concedidas pela Lei n. 123/06. Ainda, constata-se que a Recorrida não se 
enquadra em nenhuma das hipóteses restritivas do art. 3º, §4º, da referida Lei.  
 
48. Dessa forma, requer que seja negado provimento a todos os pedidos 
realizados pela JSW, vez que claramente improcedentes as suas 
alegações, para que seja mantida a decisão que declarou a habilitação e a 
classificação da TOP no presente certame.  
 
49. Na sequência, faz-se premente que a Recorrida, enquanto licitante 
regularmente habilitada e com proposta mais vantajosa dentre todas as 
empresas participantes, seja confirmada vencedora do presente certame, com a 
consequente adjudicação do objeto e homologação da licitação em favor da 
empresa.  

 

50. Por fim, importante registrar que os anexos mencionados na presente 
peça serão apresentados em forma de entrega física, sendo que os documentos 
fiscais neles contidos deverão ser mantidos em sigilo, dadas as informações 
sensíveis das empresas aqui mencionadas e de seus respectivos sócios.  
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
  

______________________________________ 
TOP EMPREENDIMENTOS LTDA. 
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