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PROCURADORIA
CONTRATO DE FINANCIAMENTO - O Prefeito Municipal de São João Batista do Glória/MG, Sr.
Celso Henrique Ferreira, no uso de suas atribuições legais, etc... TORNA PÚBLICO QUE o
Município de São João Batista do Glória/MG firmou junto ao BANCO DO BRASIL S.A.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO no valor de R$ 445.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco
mil reais) com pagamento ao financiador em 54 (cinquenta e quatro) prestações mensais e
sucessivas com a primeira prestação vencendo em 10 de maio de 2022.
COMPRAS E LICITAÇÕES
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 37/2.021 – para REGISTRO DE PREÇOS DE ENFEITES NATALINOS, com
intuito de atender às necessidades deste Município, conforme descrito na cláusula 1ª do Edital.
Recebimento das propostas e habilitação deverá ser exclusivamente pela plataforma digital
LICITANET até o dia 28/10/2.021 às 08h30min e a abertura das propostas e sessão do Pregão
Eletrônico para disputa no dia 28/10/2.021 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.
PROCON CÂMARA
RECOMENDAÇÃO DO PROCON CÂMARA DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLORIA
REFERENTE A OBRIGATORIEDADE DE AFIXAÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTOS E
SERVIÇOS PARA O CONSUMIDOR Prezado(s) Fornecedor(es), a) CONSIDERANDO que
incumbe ao PROCON CÂMARA DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA assegurar o respeito aos
direitos dos consumidores, na forma da Constituição Federal/88; do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078/90) e do Decreto Federal nº 2.181/97; b) CONSIDERANDO que as
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normativas da Política Nacional das Relações de Consumo se qualificam, especialmente, como
de Ordem Pública e Interesse Social, incentivando ações articuladas em defesa dos
consumidores; c) CONSIDERANDO que o PROCON CÂMARA DE SÃO JOÃO BATISTA DO
GLÓRIA segue a Política Nacional das Relações de Consumo, que tem por objetivo, dentre
outros, a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo, sempre com
base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; d)
CONSIDERANDO o direito básico do consumidor à informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços, mormente no tocante ao preço desembolsado, tributos incidentes,
reajustes aplicados e variações legais; e) Considerando que o art. 2º da Lei 10.962/2004 reza
sobre as formas admitidas de afixação de preços de produto e serviços para o consumidor; Isto
posto, o PROCON DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
RECOMENDA AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS: - A AFIXAÇÃO DE PREÇOS DE
PRODUTOS E SERVIÇOS PARA O CONSUMIDOR, COM ESPEQUE NA LEI 10.962/2004.
CONCLUSÃO: Em conclusão, registra-se que o PROCON CÂMARA DE SÃO JOÃO BATISTA
DO GLÓRIA é um Órgão do Legislativo Municipal, com autorização funcional do Ministério
Público de Minas Gerais, agindo como FISCAL da Legislação Consumerista e dos Direitos dos
Consumidores. Colocamo-nos plenamente à disposição e renovamos nossos protestos de
elevada estima e distinta consideração. São João Batista do Glória/MG, 15 de outubro de 2021.
ÁLVARO FERREIRA GARCIA NETO PROCON CÂMARA DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
Seguem abaixo dispositivos da Lei 10.962/2004 Art. 1º Esta Lei regula as condições de oferta e
afixação de preços de bens e serviços para o consumidor. Art. 2º São admitidas as seguintes
formas de afixação de preços em vendas a varejo para o consumidor: I – no comércio em geral,
por meio de etiquetas ou similares afixados diretamente nos bens expostos à venda, e em
vitrines, mediante divulgação do preço à vista em caracteres legíveis; II – em auto-serviços,
supermercados, hipermercados, mercearias ou estabelecimentos comerciais onde o consumidor
tenha acesso direto ao produto, sem intervenção do comerciante, mediante a impressão ou
afixação do preço do produto na embalagem, ou a afixação de código referencial, ou ainda, com a
afixação de código de barras. III - no comércio eletrônico, mediante divulgação ostensiva do preço
à vista, junto à imagem do produto ou descrição do serviço, em caracteres facilmente legíveis
com tamanho de fonte não inferior a doze. (Incluído pela Lei nº 13.543, de 2017) Parágrafo único.
Nos casos de utilização de código referencial ou de barras, o comerciante deverá expor, de forma
clara e legível, junto aos itens expostos, informação relativa ao preço à vista do produto, suas
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características e código. Art. 2º-A Na venda a varejo de produtos fracionados em pequenas
quantidades, o comerciante deverá informar, na etiqueta contendo o preço ou junto aos itens
expostos, além do preço do produto à vista, o preço correspondente a uma das seguintes
unidades fundamentais de medida: capacidade, massa, volume, comprimento ou área, de acordo
com a forma habitual de comercialização de cada tipo de produto. (Incluído pela Lei nº 13.175, de
2015) Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à comercialização de
medicamentos. (Incluído pela Lei nº 13.175, de 2015) Art. 3º Na impossibilidade de afixação de
preços conforme disposto no art. 2º, é permitido o uso de relações de preços dos produtos
expostos, bem como dos serviços oferecidos, de forma escrita, clara e acessível ao consumidor.
Art. 4º Nos estabelecimentos que utilizem código de barras para apreçamento, deverão ser
oferecidos equipamentos de leitura ótica para consulta de preço pelo consumidor, localizados na
área de vendas e em outras de fácil acesso. § 1º O regulamento desta Lei definirá, observados,
dentre outros critérios ou fatores, o tipo e o tamanho do estabelecimento e a quantidade e a
diversidade dos itens de bens e serviços, a área máxima que deverá ser atendida por cada leitora
ótica. § 2º Para os fins desta Lei, considera-se área de vendas aquela na qual os consumidores
têm acesso às mercadorias e serviços oferecidos para consumo no varejo, dentro do
estabelecimento. Art. 5º No caso de divergência de preços para o mesmo produto entre os
sistemas de informação de preços utilizados pelo estabelecimento, o consumidor pagará o menor
dentre eles. Art. 5º-A. O fornecedor deve informar, em local e formato visíveis ao consumidor,
eventuais descontos oferecidos em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado.
(Incluído pela Lei nº 13.455, de 2017) Parágrafo único. Aplicam-se às infrações a este artigo as
sanções previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. (Incluído pela Lei nº 13.455, de
2017) Art. 6º (VETADO) Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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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