






















PAC 57/2015 – CP 08/2015 - constituído pelo terreno situado na Ave-

nidaTeotônio Parreiras, bairro Jardim da Cidade,  área de 5.093,96 

m², quadra nº 03,  Município de Betim - MG, constante na Matrícula  

nº 156.979, avaliado em R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscen-

tos mil reais), marcada para o dia  24/08/2015 – credenciamento de 

09:45 hs às 10:00 min e abertura às 10:00 hs.

PAC 53/2015 – CP 04/2015 - constituído pelo terreno situado na situ-

ada na Av. Amazonas, esquina com Av. JK,no centro, área de 372,55 

m², Município de Betim - MG, constante na Matrícula  nº158.964, 

avaliado em   R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), 

marcada para o dia 24/08/2015 – credenciamento de                13:45 

hs às 14:00 min e abertura às 14:00 hs.

PAC 58/2015 – CP 09/2015 - constituído pelo terreno situado no 

remanescente de desapropriação do Viaduto Jacintão, com frente 

para a alça de acesso do viaduto e fundos com a linha férrea Centro 

Atlântico,no centro, área de  nº 1.640,00m², Município de Betim - 

MG, constante na Matrícula  nº 100.410, avaliado em R$ 490.000,00 

(quatrocentos e noventa mil reais), marcada para o dia 24/08/2015 

– credenciamento de  15:15 hs às 15:30 min e abertura às 15:30 hs.

PAC 60/2015 – CP 11/2015 - constituído pelo terreno situado si-

tuada na Rua Dez, do bairro Morada do Trevo, área de 11.962,30 

m², Município de Betim - MG, constante na Matrículanº 146.318, 

avaliado em R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), marcada 

para o dia 25/08/2015 – credenciamento de 09:45 hs às 10:00 min e 

abertura às 10:00 hs.

PAC 61/2015, CP 12/2015 - constituído pelo terreno situada 

na quadra 04, lote 17, à Rua Rio de Janeiro, do bairro Brasiléia, 

área de 620,00m²,constante na Matrícula  nº 14.514, avaliado em                        

R$ 1.080.000,00 (hum milhão e oitenta mil reais)., marcada para o 

dia 25/08/2015 – credenciamento de 13:45hs às 14:00 min e abertura 

às 14:00 hs.

PAC 63/2015, CP 14/2015 - constituído pelo terreno situada na 

quadra 04, lote 16, à Rua Rio de Janeiro, do bairro Brasiléia, área 

de 572,00 m²,Município de Betim - MG, constante na Matrícula  nº 

14.514, avaliado em R$ 1.040.000,00 (hum milhão e quarenta mil 

reais),  marcada para o dia 25/08/2015 – credenciamento de 15:15 hs 

às 15:30 min e abertura às 15:30 hs.

PAC 56/2015, CP 07/2015 - constituído pelo terreno situada em fren-

te ao Clube do Servidor, no lugar denominado Retiro dos Bares, área 

de 3.992,40 m²,às margens da MG-050, em Vianópolis, Município 

de Betim - MG, constante na Matrícula  nº 125.170, avaliado em                    

R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais),  marcada para o 

dia 26/08/2015 – credenciamento de 09:45 hs às 10:00 min e abertura 

às 10:00 hs.

PAC 59/2015, CP 10/2015 - constituído pelo terrenosituada na   qua-

dra 13 do bairro Jardim da Cidade, neste município, Minas Gerais, 

área de 648,52 m², constante na Matrícula  nº 158.868, avaliado em 

R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais), marcada  para o dia 

26/08/2015 – credenciamento de  13:45 hs às 14:00 min e abertura 

às 14:00 hs.

PAC 54/2015, CP 05/2015 - constituído pelo terrenosituada na  situ-

ada na área verde do bairro Sagrado Coração de Jesus, lindeira aos 

lotes 28 e 29 da quadra nº 03 do bairro Santa Lúcia,  neste município, 

Minas Gerais,área de 322,00 m², constante na Matrícula  nº156.978, 

avaliado em R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), marcada  

para o dia 26/08/2015 – credenciamento de 15:15 hs às 15:30 min e 

abertura às 15:30 hs.

Os interessados em obter o edital poderão retirar gratuitamente no 

endereço www.betim.mg.gov.br, ou na Superintendência de Supri-

mentos/Divisão de Compras, à Rua Pará de Minas, 640, térreo, sala 

Calêndula Escola do Servidor, Brasiléia – Betim-MG, mediante o 

pagamento de R$50,00. Maiores informações – telefones: (31) 3512-

3111 ou (31) 3596-6042. Presidente da Comissão Especial de Lici-

tação – 20/07/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM - PAC 113/2014 – CP 

12/2014 e seguintes, conforme descrição abaixo. Através da Comis-

são Especial de Licitação, nomeada pelas Portarias GARPnº 051 de 

28/07/2014 e GAPR nº 002 de 13/01/2015, torna público, para co-

nhecimento dos interessados, que fará realizar licitações na modali-

dade Concorrência Pública, TIPO MAIOR OFERTA, cujo objeto é a 

Alienação de Bens Imóveis, conforme descrito abaixo:

PAC 62/2015, CP 13/2015 - constituído pelaáreainstitucionaldobair-

ro Ponte Alta, área de 44.408,82 m², Município de Betim - MG, cons-

tante na Matrículanº 160.785, avaliado em R$ 2.500.000,00 (dois 

milhões e quinhentos mil reais), marcada para o dia 27/08/2015 – 

credenciamento de 09:45 hs às 10:00 min e abertura às 10:00 hs.

PAC 55/2015, CP 06/2015- constituído pelo terreno situado ao lado 

da Escola JK, no lugar denominado Sítio Poções, bairro Bueno 

Franco,área de 1.127,57 m², Município de Betim - MG, constante na 

Matrículanº158.965, avaliado em R$ 850.000,00 (oitocentos e cin-

quenta mil reais), marcada para o dia 27/08/2015 – credenciamento 

de 13:45hs às 14:00 min e abertura às 14:00hs.

PAC 113/2014, CP 12/2014 - constituído pelo terreno situado na qua-

dra10 do Bairro Jardim Casa Branca,área de 9.017,00 m², Município 

de Betim - MG, constante na Matrícula  nº 147.128, avaliado em R$ 

1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), marcada para o dia 

27/08/2015 – credenciamento de 15:15hs às 15:30 min e abertura 

às 15:30hs.

PAC 51/2015, CP 02/2015 - constituído pela área situada na quadra 

de nº 10, lote nº 28, do Bairro Sagrado Coração de Jesus, Municí-

pio de Betim, área de 364,00 m²,constante na Matrícula  nº 75.659, 

avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), marcada para o dia 

28/08/2015 – credenciamento de 09:45 hs às 10:00 min e abertura 

às 10:00 hs.

PAC 52/2015 – CP 03/2015- constituído pelo lote 03, com área rema-

nescente de 132,00 m² e lote 04, com área remanescente de 162,00 

m², ambos situados na quadra de nº 17, do Bairro Vila Recreio, Mu-

nicípio de Betim - MG, constante na Matrículanº 159.119 e 158.999, 

avaliado em R$ 323.400,00 (trezentos e vinte e três mil e quatro-

centos reais), marcada para o dia 28/08/2015 – credenciamento de 

13:45hs às 14:00 min e abertura às 14:00 hs.

Os interessados em obter o edital poderão retirar gratuitamente no 

endereço www.betim.mg.gov.br, ou na Superintendência de Supri-

mentos/Divisão de Compras, à Rua Pará de Minas, 640, térreo, sala 

Calêndula Escola do Servidor, Brasiléia – Betim-MG, mediante o 

pagamento de R$50,00. Maiores informações – telefones: (31) 3512-

3111 ou (31) 3596-6042. Presidente da Comissão Especial de Lici-

tação – 20/07/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM - MG - PAC 115/14 – CP 

14/2014 e seguintes, conforme descrição abaixo. Através da Comis-

são Especial de Licitação, nomeada pelas Portarias GARPnº 051 de 

28/07/2014 e GAPR nº 002 de 13/01/2015, torna público, para co-

nhecimento dos interessados, que fará realizar licitações na modali-

dade Concorrência Pública, TIPO MAIOR OFERTA, cujo objeto é a 

Alienação de Bens Imóveis, conforme descrito abaixo:

PAC 115/14 – CP 14/2014 – constituído pela área de 3.046,00 m², 

remanescente de área institucional da quadra nº 08, situado a Aveni-

da “1”, bairro Paulo Camilo, neste Município, Matricula nº 54.516, 

avaliado emR$ 609.200,00 (Seiscentos e nove mil e duzentos reais), 

marcada para o dia  31/08/2015 – credenciamento de 09:45 min às 

10:00 min e abertura às 10:00 min.

PAC 118/2014 – CP 17/2014 - constituído pela área de 360,00 m², 

situada na quadra de nº 72, lote nº 01, do Bairro Laranjeiras, neste 

Município,Matricula nº 84.526 , avaliado em R$ 136.000,00 (Cento 

e trinta e seis mil reais), marcada para o dia 31/08/2015 – credencia-

mento de  13:45 min às 14:00 min e abertura às 14:00 min.

PAC 122/2014 – CP 21/2014 - constituído pela área de 360,00 

m², situada na quadra de nº 72, lote nº 02 do Bairro Laranjeiras, 

neste Município, Minas Gerais, Matricula nº 84.526 , avaliado em                       

R$ 136.000,00 (Cento e trinta e seis mil reais), marcada para o dia 

31/08/2015 – credenciamento de 15:15 min às 15:30 min e abertura 

às 15:30 min.

PAC 119/2014, CP 18/2014 - constituído pelo terreno situado na qua-

dra nº 72, lote nº 03, bairro Laranjeiras, área de 360,00 m², neste Mu-

nicípio, constante na Matrículanº 84.526, avaliado em R$ 162.000,00 

(cento  e sessenta e dois mil reais), marcada para o dia 01/09/2015 

– credenciamento de 09:45 hs às 10:00 min e abertura às 10:00hs.

PAC 121/2014, CP 20/2014 - constituído pelo terreno situado na 

quadra nº 72, lote nº 04, bairro Laranjeiras,área de 360,00 m², nes-

te Município, constante na Matrícula  nº 84.526, avaliado em R$ 

136.000,00 (cento  e trinta e seis mil reais), marcada para o dia 

01/09/2015 – credenciamento de 13:45 hs às 14:00 min e abertura 

às 14:00 hs.

PAC 120/2014, CP 19/2014 - constituído pelo terreno situado na qua-

dra nº 72, lote nº 05, bairro Laranjeiras, área de 360,00 m², neste Mu-

nicípio, constante na Matrículanº 84.526, avaliado em R$ 124.000,00 

(cento  e vinte e quatro  mil reais), marcada para o dia 01/09/2015 

– credenciamento de 15:15 hs às 15:30 min e abertura às 15:30 hs.

PAC 125/14 – CP 24/2014 - constituído pelo terreno situado na 

quadra de nº 72, lote nº 06, do Bairro Laranjeiras,no centro, área 

de 360,00m², Município de Betim - MG, constante na Matricula nº 

84.526, avaliado em   R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), 

marcada para o dia 02/09/2015 – credenciamento de  09:45 hs às 

10:00 min e abertura às 10:00 hs.

PAC 124/14 – CP 23/2014 - constituído pelo terreno situado na 

quadra de nº 72, lote nº 13, do Bairro Laranjeiras,no centro, área 

de 360,00m², Município de Betim - MG, constante na Matricula nº 

84.526, avaliado em   R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), mar-

cada para o dia 02/09/2015 – credenciamento de  13:45 hs às 14:00 

min e abertura às 14:00 hs.

PAC 123/14 – CP 22/2014 - constituído pelo terreno situado na 

quadra de nº 72, lote nº 14, do Bairro Laranjeiras,no centro, área 

de 360,00m², Município de Betim - MG, constante na Matricula nº 

84.526, avaliado em   R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), mar-

cada para o dia 02/09/2015 – credenciamento de  15:15 hs às 15:30 

min e abertura às 15:30 hs.

Os interessados em obter o edital poderão retirar gratuitamente no 

endereço www.betim.mg.gov.br, ou na Superintendência de Supri-

mentos/Divisão de Compras, à Rua Pará de Minas, 640, térreo, sala 

Calêndula Escola do Servidor, Brasiléia – Betim-MG, mediante o 

pagamento de R$50,00. Maiores informações – telefones: (31) 3512-

3111 ou (31) 3596-6042. Presidente da Comissão Especial de Lici-

tação – 20/07/2015.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO 
E GESTÃOSEFPLAG

CERTIDÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE MODIFICAÇÃO 

DE PARCELAMENTO DO SOLO

Certificamos que, considerando o disposto na Lei n.º 5.169, de 20 

de julho de 2011, e os laudos de análise juntados ao Processo Ad-

ministrativo n.º13799/2015, foi aprovado em 10 de julho de 2015, 

o projeto de Modificação de parcelamento dos lotes 01, 02, 03 e 04 

da quadra 09 do bairro Vila Filadélfia com área total de 2.567,00m²( 

dois mil quinhentos e sessenta e sete metros quadrados) ,  de pro-

priedade de Flávio Aitel Rodrigues, CPF 712.091.826-53, Eli Alves 

Dornelas, CPF 205.542.066-68, Maria Rosangela de Souza Dorne-

las, CPF 279.643.376-53, Nelson José de Assis CPF 248.065.366-87 

e Vera Lucia Campelo de Assis CPF 639485756-49, conforme ma-

trículas de nºs  88.231, 88.232, 88.233, 88.234  do Serviço Registral 

Imobiliário da Comarca de Betim, em conformidade com plantas, 

memoriais descritivos e demais elementos constantes do processo 

Administrativo supra.

A modificação trata-se apenas da alteração de denominação dos lo-

tes, permanecendo todas as características aprovadas anteriormente, 

com áreas conforme quadro resumo abaixo:

 

 

 

 

Lote(s) primitivo(s) Matrícula(s) Lote atual Área (m²) 

04 88.234 01A 482,00 

01 88.231 02A 662,00 

02 88.232 03A 740,00 

03 88.233   04A 683,00 

Total   2.567,00 

 

 A aprovação da regularização de modificação de parcelamento de 

que trata esta certidão terá efeito a partir da data da sua publicação.

Betim, 15 de Julho de 2015.

Lucileda Silveira Toledo

Analista mat. Nº9658 - DAAP

Maria José da Silva

Diretora de Políticas Urbanas

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão

SEFPLAG

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL
DO MÉDIO PARAOPEBA - CISMEP

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 

MÉDIO PARAOPEBA – i.CISMEP.Julgamento do Pregão Presen-

cial nº 043/2015 - PAC nº 075/2015 – Aquisição de Medicamento 

Gluconato de Cálcio. O presente processo restou DESERTO. O 

processo fica com vistas franqueadas aos interessados.A ata de 

Julgamentoestá disponível no site do i.CISMEPwww.cismep.com.

br. Maiores informações, telefone (031) 3532-3066. A Pregoeira, 

20/07/2015.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉ-

DIO PARAOPEBA – i.CISMEP. Extrato da Ata de Registro de Pre-

ços nº 39/2015. Processo Administrativo de Compras n° 24/2015, 

Licitação Pregão Eletrônico n° 17/2015. Objeto: Registro de preços 

para futura e eventual aquisição de contêineres e caixas organiza-

doras. Empresa Detentora dos Preços Registrados: GERBRA CO-

MÉRCIO EIRELI - ME. Prazo de Vigência da Ata de Registro de 

Preços 12 (doze) meses. Signatários: João Luiz Teixeira - Secretário 

Executivo da CISMEP e Representanteda Detentora dos Preços Re-

gistrados. A íntegra da Ata de Registro de Preços se encontra dispo-

nível no site da CISMEP endereço eletrônico www.cismep.com.br e 

na Superintendência Operacional da CISMEP, com endereço na Rua 

Córsega, n° 318, Bairro Arquipélago Verde, Betim (MG), no horário 

de 10 às 16 horas. Maiores informações, telefone (031) 3532-3066.

i.CISMEP – Instituição de Cooperação Intermunicipal de Médio 

Paraopeba. Julgamento do Pregão Presencial nº 042/2015 - PAC 

nº 074/2015 –Registro de preço para futura e eventual presta-

ção de serviço de lavanderia hospitalar.Foi julgada vencedora a 

empresa:CEMAE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME no lote 

“01”. A ata encontra-se disponível na íntegra no site do CISMEP 

www.cismep.com.br. O processo fica com vistas franqueadas aos 

interessados. A pregoeira, 20/07/2015.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉ-

DIO PARAOPEBA – i.CISMEP. Assunto:Extrato da Ata da Assem-

bleia Geral Ordinária da i.CISMEPrealizada em 14 de Julho de 2015, 

no Hotel Fazenda Igarapés, com endereço na Rua Acácio Gomes, 

1000, Bairro Cidade Nova, Igarapé (MG). Presentes Prefeitos Mu-

nicipais e Secretários de Saúde Municipais representando os Muni-

cípios consorciados, que deliberaram e aprovaram por unanimidade: 

Prestação de Serviço para entes não consorciados; Alteração da mar-

ca da Instituição; Sede da Instituição; Aprovação do orçamento para 

o exercício de 2016. A íntegra da Ata da Assembleia Geral Ordinária 

da i.CISMEP de 14/07/2015 está disponível na íntegra no endereço-

dai.CISMEP na internet www.cismep.com.br.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉ-

DIO PARAOPEBA – CISMEP. Assunto:ATO DE HOMOLOGA-

ÇÃO. Betim (MG), 20 de Julho de 2015.HOMOLOGO a presente 

licitação na modalidade de Pregão Presencial para CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVI-

ÇO DE MANUTENÇÃO MICRO-ÔNIBUS COM AQUISIÇÃO 

DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E LUBRIFICANTES 

Nº 051/2015 – PROCESSO LICITATORIO N° 086/2015, conforme 

discriminado no edital, e ADJUDICO o objeto à empresa vence-

dora: AGRA MOTORS COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA., nos 

seguintes Lotes: Lote 01, no valor de R$ 635.406,00 (seiscentos e 

trinta e cinco mil quatrocentos e seis reais) e, Lote 02, no valor de 

R$425.406,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil quatrocentos e seis 

reais), totalizando o importe de R$1.060.812,00 (hum milhão sessen-

ta mil oitocentos e doze reais). O presente processo perfaz o valor 

de R$ 1.060.812,00 (hum milhão sessenta mil oitocentos e doze re-

ais). (a) MARCUS VINICIUS DE SOUZA - Superintendente Geral e 

substituto do Secretário Executivo da i.CISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉ-

DIO PARAOPEBA – CISMEP. Assunto:ATO DE RATIFICAÇÃO. 

Considerando a justificativa apresentada pelo setor de Gestão de Ma-

teriais – Licitação, de vantajosidade da contratação dos serviços de 

impressão através da Ata de Registro de Preços da Secretaria de Es-

tado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais; considerando que os 

bens constantes do Anexo I, não estão sendo utilizados por nenhum 

setor ou unidade desta Instituição, DECLARO-OS INSERVÍVEIS 

para todos os efeitos legais.Assim, em observância ao princípio da 

cooperação que deve existir entre os entes públicos, e consideran-

do que o interessado atendeu aos requisitos previstos no art. 17, II, 

“a” da Lei nº8.666/93, conforme documentação anexada ao PRO-

CESSO LICITATÓRIO Nº088/2015 – LICITAÇÃO DISPENSADA 

Nº023/2015, RATIFICO A DOAÇÃO, por atender os requisitos 

legais. Lavre-se o TERMO.Após a assinatura do Termo de Doação 

pelo Secretário Executivo, os autos deverão ser encaminhados para 

o Setor de Patrimônio para que comunique ao Donatário a conclu-

são do processo, convocando-o para assinatura do Termo. No ato 

de entrega dos bens, deverá o responsável pelo Setor de Patrimônio 

retirar as plaquetas patrimoniais e, após, proceder à baixa no sistema 

de patrimônio e arquivamento do processo.PUBLIQUE – SE. Betim 

(MG), 14 de julho de 2015. (A) JOÃO LUIZ TEIXEIRA - Secretário 

Executivo da CISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉ-

DIO PARAOPEBA – CISMEP. Assunto:ATO DE RATIFICAÇÃO. 

Considerando a justificativa apresentada pelo setor de Gestão de 

Materiais – Licitação, de vantajosidade da contratação dos serviços 

de impressão através da Ata de Registro de Preços da Secretaria de 

Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais; considerando que 

os bens constantes do Anexo I não estão sendo utilizados por nenhum 

setor ou unidade desta Instituição, DECLARO-OS INSERVÍVEIS 

para todos os efeitos legais.Assim, em observância ao princípio da 

cooperação que deve existir entre os entes públicos, e consideran-

do que o interessado atendeu aos requisitos previstos no art. 17, II, 

“a” da Lei nº8.666/93, conforme documentação anexada ao PRO-

CESSO LICITATÓRIO Nº089/2015 – LICITAÇÃO DISPENSADA 

Nº024/2015, RATIFICO A DOAÇÃO, por atender os requisitos 

legais. Lavre-se o TERMO.Após a assinatura do Termo de Doação 

pelo Secretário Executivo, os autos deverão ser encaminhados para 

o Setor de Patrimônio para que comunique ao Donatário a conclu-

são do processo, convocando-o para assinatura do Termo. No ato 

de entrega dos bens, deverá o responsável pelo Setor de Patrimônio 

retirar as plaquetas patrimoniais e, após, proceder à baixa no sistema 

de patrimônio e arquivamento do processo.PUBLIQUE – SE. Betim 

(MG), 14 de julho de 2015.(A) JOÃO LUIZ TEIXEIRA - Secretário 

Executivo da CISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉ-

DIO PARAOPEBA – CISMEP. Assunto:ATO DE RATIFICAÇÃO. 

Considerando a justificativa apresentada pelo setor de Gestão de 

Materiais – Licitação, de vantajosidade da contratação dos serviços 

de impressão através da Ata de Registro de Preços da Secretaria de 

Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais; considerando que 

os bens constantes do Anexo I não estão sendo utilizados por nenhum 

setor ou unidade desta Instituição, DECLARO-OS INSERVÍVEIS 

para todos os efeitos legais.Assim, em observância ao princípio da 

cooperação que deve existir entre os entes públicos, e consideran-

do que o interessado atendeu aos requisitos previstos no art. 17, II, 

“a” da Lei nº8.666/93, conforme documentação anexada ao PRO-

CESSO LICITATÓRIO Nº090/2015 – LICITAÇÃO DISPENSADA 

Nº025/2015, RATIFICO A DOAÇÃO, por atender os requisitos 

legais. Lavre-se o TERMO.Após a assinatura do Termo de Doação 

pelo Secretário Executivo, os autos deverão ser encaminhados para 

o Setor de Patrimônio para que comunique ao Donatário a conclu-

são do processo, convocando-o para assinatura do Termo. No ato 

de entrega dos bens, deverá o responsável pelo Setor de Patrimônio 

retirar as plaquetas patrimoniais e, após, proceder à baixa no sistema 

de patrimônio e arquivamento do processo.PUBLIQUE – SE. Betim 

(MG), 14 de julho de 2015. (A) JOÃO LUIZ TEIXEIRA - Secretário 

Executivo da CISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉ-

DIO PARAOPEBA – CISMEP. Assunto:ATO DE RATIFICAÇÃO. 

Considerando a justificativa apresentada pelo setor de Gestão de 

Materiais – Licitação, de vantajosidade da contratação dos serviços 

de impressão através da Ata de Registro de Preços da Secretaria de 

Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais; considerando que 

os bens constantes do Anexo I não estão sendo utilizados por nenhum 

setor ou unidade desta Instituição, DECLARO-OS INSERVÍVEIS 

para todos os efeitos legais.Assim, em observância ao princípio da 

cooperação que deve existir entre os entes públicos, e consideran-

do que o interessado atendeu aos requisitos previstos no art. 17, II, 

“a” da Lei nº8.666/93, conforme documentação anexada ao PRO-

CESSO LICITATÓRIO Nº091/2015 – LICITAÇÃO DISPENSADA 

Nº026/2015, RATIFICO A DOAÇÃO, por atender os requisitos 

legais. Lavre-se o TERMO.Após a assinatura do Termo de Doação 

pelo Secretário Executivo, os autos deverão ser encaminhados para 

o Setor de Patrimônio para que comunique ao Donatário a conclu-

são do processo, convocando-o para assinatura do Termo. No ato 

de entrega dos bens, deverá o responsável pelo Setor de Patrimônio 

retirar as plaquetas patrimoniais e, após, proceder à baixa no sistema 

de patrimônio e arquivamento do processo.PUBLIQUE – SE. Betim 

(MG), 14 de julho de 2015. (A) JOÃO LUIZ TEIXEIRA - Secretário 

Executivo da CISMEP.
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