Edição Extra 00
01/2018 – 12/01/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Câmara Municipal de Ouro Branco convoca os Senhores Vereadores para um período
de Reuniões Extraordinárias a partir do dia 17 do corrente, às
s 15 horas, para apresentação e
apreciação do Projeto de Lei nº 01/2018,
01/2018, que “Altera a Lei 2210, que “Dispõe sobre as Diretrizes para
Elaboração Orçamentária de 2018 do Município de Ouro Branco e dá outras providências” e do Projeto
de Lei nº 02/2018,, que “Altera a Lei 2227, que “Institui o Plano Plurianual do quadriênio 2018/2021 e
dá outras providências”. Ouro Branco, 12 de janeiro de 2018. Carlos Roberto Pereira - Presidente da
Câmara Municipal

LICITAÇÕES
http://www.ourobranco.cam.mg.gov.br/licitacao/em
http://www.ourobranco.cam.mg.gov.br/licitacao/em-aberto
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018
00
- DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2018 - EDITAL DE
CREDENCIMENTO 001/2018 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL - A Câmara Municipal de Ouro Branco,
torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo indicado fará
credenciamento de pessoas físicas e de pessoas jurídicas para locação de imóvel, conforme descrito neste
Edital e seus anexos. O procedimento administrativo de contratação mediante credenciamento se fará
por dispensa de licitação nos termos do artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93 com as devidas alterações e
demais normas pertinentes.
O envelope contendo a documentação e proposta
proposta de aluguel mensal
deverá ser protocolado no Setor de Protocolos da Câmara Municipal, situado à Praça Sagrados Corações,
200, centro, até às 14h do dia 12.01.18. A reunião de análise das propostas para o credenciamento
definitivo será realizada, se possível,
ossível, no mesmo dia a partir das 15h no Plenarinho da Câmara Municipal.
Valor mensal estimado: R$ 3.000,00. O edital completo pode ser retirado na Sede Câmara Municipal
na Sala da Diretoria Administrativa. Informações (31) 3741-1225.
3741
Ouro Branco, 03 de janeiro de
2.018. Carlos Roberto Pereira - Presidente da Câmara Municipal
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 – REGISTRO DE
PREÇOS TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
PREÇO A Câmara Municipal de Ouro Branco, através de sua
Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria 017 de 09 de janeiro de 2016, torna público para
conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo indicado fará realizar licitação para
REGISTRO DE PREÇOS na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço,
preç seleção de empresa
visando o registro de preços para eventual FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL para a
frota de veículos oficias da Câmara Municipal. O procedimento licitatório que dele resultar se fará nos
termos da Lei Federal n.10.520 de 17/07/02,
17/07/02 da Lei 8.666 de 21/06/93 e da Lei Complementar 123 de
14/12/2006, com as devidas alterações e demais normas pertinentes. Os envelopes contendo a proposta
e a documentação deverão ser protocolados na Secretaria da Câmara Municipal, situada na Praça
Sagrados
os Corações, 200, centro, Ouro Branco-MG,
Branco
CEP. 36.400-000
000 até as 14:00 horas do 30.01.2018. A
abertura dos envelopes e a sessão de lances ocorrerão em sessão pública no endereço supra citado, no
dia 30.01.2018 às 14:30 horas. Se não houver expediente ou ocorrer
ocorrer fato superveniente que impeça a
realização da sessão na data prevista, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil subsequente, no
mesmo local e horário estabelecidos anteriormente, desde que não haja comunicação em contrário. O
Valor estimado da Contratação
ntratação será de R$ 71.200,00 (setenta e um mil e duzentos reais). O edital
completo encontra-se
se à disposição no site da Câmara Municipal de Ouro Branco, disponível em:
https://www.ourobranco.cam.mg.gov.br/licitacoes. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a
eventuais dúvidas na interpretação do Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao
Pregoeiro, na sede da Câmara Municipal ou por meio do telefone: (31) 3741-1225
1225. Ouro Branco, 12de
janeiro de 2018. Victor Vartuli Cordeiro e Silva Pregoeiro e Presidente da Comissão de Licitação
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HOMOLOGAÇÕES
http://www.ourobranco.cam.mg.gov.br/licitacao/encerradas

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2018 - OBJETO: A contratação do objeto destina-

se ao fornecimento de água mineral para atender os servidores, gabinete dos vereadores, plenário e o
público em geral da Câmara Municipal de Ouro Branco. O quantitativo foi estimado para atender a demanda
pelo período de dois meses, prazo esse suficiente para a conclusão da licitação. O contratado foi escolhido
entre os fornecedores do município de Ouro Branco que estão aptos a prestar o serviço e que enviaram
orçamento para a Câmara Municipal. Para resguardar o interesse coletivo, além de observar a legislação, a
Câmara Municipal realizou orçamentos entre os respectivos fornecedores sendo escolhida a que
apresentou o menor valor, MARIA DAS GRAÇAS GOMES VIEIRA no valor de R$1.978,00. Ouro Branco,
11 de janeiro de 2.018. Carlos Roberto Pereira - Presidente da Câmara Municipal
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