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SAAE
DESPACHO : Considerando comunicações oriundas da empresa QUEST COMÉRCIO E
SERVIÇOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, inscrita no CNPJ
07.374.628/0001-04, devidamente constantes em e-mails direcionados a este autarquia,
considerando que essa empresa foi o único fornecedor a oferecer proposta no processo de
contratação que redundou na Dispensa de Licitação nº 126/2021 considerando o tempo que será
necessário para deflagrar um novo processo de contratação, o qual poderá, inclusive, restar
infrutífero, considerando que o equipamento objeto da dispensa em questão é muito importante
para que haja o cumprimento da legislação pertinente de tratamento de água e esgoto, e
considerando que o art. 104, caput, I da Lei Federal nº 14.133, de 2021, confere à Administração
a prerrogativa de modificar unilateralmente seus contratos, visando adequá-los às finalidades do
interesse público, as quais, no caso em apreço, possuem direta correlação com a possibilidade
de atendimento à legislação pertinente de tratamento de água e esgoto da forma mais breve
possível, é o presente para diferir o prazo de entrega do fornecimento do bem adquirido pela
dispensa de licitação em apreço, passando-o de 10 dias para 30 dias a contar da data de
publicação deste despacho. São João Batista do Glória/MG, 27 de setembro de 2021. Gilson
Soares da Silva Diretor do SAAE.

COMPRAS E LICITAÇÕES
ADITIVO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG – EDITAL DE PUBLICAÇÃO –
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 952/2.020 – PREGÃO PRESENCIAL 34/2.020. O Prefeito do
Município de São João Batista do Glória/MG, Sr. Celso Henrique Ferreira, no uso de suas
atribuições legais, etc... TORNA PÚBLICO que foi ADITADO O CONTRATO Nº. 34/2.020
celebrado com a empresa XPTI TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA que tem como objetivo a
contratação de empresa especializada em tecnologia de segurança eletrônica para manutenção
de sistema de segurança integrado composto de equipamentos de software de vigilância através
de câmeras de monitoramento (CFTV), com integração de internet das redes aos computadores
no Município de São João Batista do Glória/MG, passando o mesmo a vigorar até 24/09/2.022,
nos termos art. 57 da Lei. 8.666/93.
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AVISO DE LICITAÇÃO – O MUNICÍPIO DE SÃO JOAO BATISTA DO GLÓRIA/MG - CNPJ nº
18.241.778/0001-58, TORNA PÚBLICO que realizará licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL – Nº 08/2.021 – para o REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO DE MÁQUIMA, TRATOR DE ESTEIRA E CAMINHÃO, com intuito de atender às
necessidades da secretaria de infraestrutura deste Município, conforme descrito na cláusula 1ª do
Edital. Os envelopes contendo “PROPOSTA” e “HABILITAÇÃO” deverão ser protocolados no
Dep. de Licitação até às 09h00m do dia 08/10/2.021 – sexta-feira –, quando o pregoeiro
designado dará início aos trabalhos, regendo-se o presente certame pelas normas das Leis
Federais nº 8.666/93 e 10.520/02, Lei Complementar n° 123/2006, Decretos Municipais nº
1.044/2006 e 1.046/2006 e demais legislações aplicáveis à espécie. Para retirada do Edital.
Local: Dep. de Licitação ou por meio do sítio: www.gloria.mg.gov.br - Informações pelo telefax:
PABX: (35) 3524-0908 – Rafael de Simone e Souza, Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO – O MUNICÍPIO DE SÃO JOAO BATISTA DO GLÓRIA/MG - CNPJ nº
18.241.778/0001-58, TORNA PÚBLICO que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO – Nº 35/2.021 – para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO, TRIPÉ,
NOTEBOOK E CÂMARA FOTOGRÁFICA, com intuito de atender às necessidades da Secretarias
de Educação deste Município, conforme descrito na cláusula 1ª do Edital. Recebimento das
propostas e habilitação deverá ser exclusivamente pela plataforma digital LICITANET até o dia
14/10/2.021 às 08h30min e a abertura das propostas e sessão do Pregão Eletrônico para disputa
no dia 14/10/2.021 às 08h31min, quando o pregoeiro designado dará início aos trabalhos,
regendo-se o presente certame pelas normas das Leis Federais nº 8.666/93, Lei Complementar
n° 123/2006, Decretos Municipais nº 1.045/2006 e 1.046/2006 e demais legislações aplicáveis à
espécie. Para retirada do Edital. Local: Dep. de Licitação ou por meio do sítio:
www.gloria.mg.gov.br ou licitanet.com.br - Informações pelo telefax: PABX: (35) 3524-0908 –
Rafael de Simone e Souza, Pregoeiro.
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG – EDITAL DE PUBLICAÇÃO –
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 410/2.021 – PREGÃO PRESENCIAL 04/2021. O Prefeito do
Município de São João Batista do Glória/MG, Sr. Celso Henrique Ferreira, no uso de suas
atribuições legais, etc... TORNA PÚBLICO que FOI JULGADO PROCEDENTE O
REQUERIMENTO DE REALINHAMENTO DE PREÇO, da empresa HÉLIO DOS REIS SILVA,
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CNPJ N° 12.369.696.0001.07, realinhando, nos termos do inciso II, alínea “d” do art. 65 da Lei
8.666/93, o preço do ACABAM. PARA VALVULA COR DECA , no valor de R$ 35,00 (trinta e
cinco reais) para R$ 38,43 (trinta e oito reais e quarenta e três centavos), ACABAM. PARA
VALVULA COR HIDRA, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para R$ 38,43 (trinta e oito
reais e quarenta e três centavos), ADESIVO PARA TUBOS PVC 175 GRS, no valor de R$ 15,25
(quinze reais e vinte e cinco centavos ) para R$ 18,82 (dezoito reais e oitenta de dois centavos),
COLA PARA ENCANAMENTO 75 GRS, no valor de R$ 5,40 (cinco reais e quarenta centavos)
para R$ 7,18 (sete reais e dezoito centavos), COLA ULTRATEMP CPVC 75 GRS, no valor de R$
19,00 (dezenove reais) para R$ 23,00 (vinte e três reais), DESINGRIPANTE LUBFAST, no valor
de R$ 5,80 (cinco reais e oitenta centavos) para R$ 7,36 (sete reais e trinta e seis centavos),
PREGO 15 X 15 no valor de R$ 19,79 (dezenove reias e setenta e nove centavos) para R$ 23,60
(vinte e três reais e sessenta centavos), PREGO 17 X 21, no valor de R$ 19,99 (dezenove reais e
noventa e nove centavos) para R$ 21,48 (vinte e um reais e quarenta e oito centavos), REPARO
PARA VALV. DECA, no valor de R$ 44,95 (quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)
para R$ 53,60 (cinquenta e três reais e sessenta centavos), TELHA AMIANTO 2,44 X 1,10 5MM
no valor R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) para R$ 60,60 (sessenta
reais e sessenta centavos), TRINCHA 2,5 ATLAS no valor de R$ 6,50 (seis reais e cinquenta
centavos) para R$ 7,00 (sete reais), LUVA PIGMENTADA 04 FIOS no valor de R$4,68 (quatro
reais e sessenta e oito centavos) para R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos), LUVA RED. SOLD.
50X25MM no valor de R$2,73 (dois reais e setenta e três centavos) para R$ 3,56 (três reais e
cinquenta e seis centavos), LUVA RED. SOLD 50X20 MM no valor de R$3,99 (três reais e
noventa e nove centavos) para R$ 5,40 (cinco reais e quarenta centavos), LUVA RED. SOLD.
40X50MM no valor de R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos) para R$ 2,94 (dois reais e noventa
e quatro centavos), JOELHO DE 50LL 90 SOLD no valor de R$ 3,00 (três reais) para R$ 4,35
(quatro reais e trinta e cinco centavos), JOELHO DE 3/4LL 90 SOLD no valor de R$ 0,55
(cinquenta e cinco centavos) para R$ 0,80 (oitenta centavos), CANO ESG. 100 BARRAS 6 MTS
no valor de R$ 69,30 (sessenta e nove reais e trinta centavos) para R$ 79,50 (setenta e nove
reais e cinquenta centavos) e a BUCHA RED. SOLD. 50X25MM o valor de 3,75 (três reais e
setenta e cinco centavos) para R$ 4,23 (quatro reais e vinte e três centavos), objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico financeiro.
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O setor responsável recebe as publicações até as 16 horas, impreterivelmente, pelo email: diariooficialsjbg@gmail.com
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3524-0928
O diário oficial de São João Batista do Glória/MG é acessado por meio do endereço
eletrônico: http://www.gloria.mg.gov.br
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