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MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA 
ESTADO DE MINAS GERAIS  

 
PORTARIA Nº 034/2016 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016 
 

  
DECLARA A VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO POR 

MORTE DE SERVIDOR.  
 
 
O Prefeito Municipal de Marliéria, Estado de Minas 
Gerais, no uso de suas atribuições, que o cargo lhe 
confere, e 
 
Considerando o óbito da ex-servidora LUCIENE 
APARECIDA DE ALMEIDA MORAIS, ocorrido em 
30/11/2016, 
 
 
 RESOLVE:  
 
 
Art. 1º - Fica declarada a vacância do cargo efetivo 
de AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS I, pela morte da 
senhora LUCIENE APARECIDA DE ALMEIDA MORAIS, 
matrícula 000472, portadora da Carteira de 
Identidade MG-6.022.991 SSP/MG e inscrito no CPF 
sob o nº 042.570.176-00, conforme Certidão de 
óbito arquivada no setor de Recursos Humanos. 
 
 Art. 2º - Fica declarada a vacância de 1 (um) cargo 
público de AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS I. 
 
 Art. 3º - Ficam revogadas todas as disposições em 
contrário, entrando esta portaria em vigor na data 
de sua publicação. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
 
Marliéria/MG, 08 de dezembro de 2016. 
 

 
GERALDO MAGELA BORGES DE CASTRO 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

 
PORTARIA N.º 035 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016 

 
         

DECLARA A VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO 
POR APOSENTADORIA DO SERVIDOR.  

 
 
O Prefeito Municipal de Marliéria, Estado de Minas 

Gerais, no uso de suas atribuições, que o cargo lhe 

confere, e 

 

Considerando a concessão da aposentadoria 

requerida em 12/11/2016 pelo servidor JOSÉ MARIA 

DOS SANTOS, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica declarada a vacância do cargo efetivo 

de AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS II, pela 

aposentadoria do servidor JOSÉ MARIA DOS 

SANTOS, portador da Carteira de Identidade MG-

16.564.431 e inscrito no CPF sob o nº 901.084.268-

15, conforme Termo de Concessão de Aposentadoria 

da Previdência Social. 

 

Art. 2º - Ficam revogadas todas as disposições em 

contrário, entrando esta Portaria em vigor na data 

de sua publicação. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

Marliéria/MG, 08 de dezembro de 2016. 

 

GERALDO MAGELA BORGES DE CASTRO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ATA JULGAMENTO 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

PROCESSO Nº 45/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016 – TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a aquisição de equipamentos de materiais permanentes para 
a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Marliéria, quantidades e especificações conforme no Anexo 
I.  

IMPUGNANTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.  

A NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 04.104.117/0007-61, com sede na 
Rodovia Presidente Dutra, s/nº, Fazenda da Barra, na Cidade de Resende, Estado do Rio de Janeiro, 
doravante denominada NISSAN, por seu procurador infra-assinado, apresentou sua IMPUGNAÇÃO AO 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº27/2016 – TIPO MENOR PREÇO POR ITEM e em suas razões alegou: 

 que o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do produto solicitado fixado no item 17.2 é exíguo, tendo 
em vista que o tempo de montagem final e o envio ao concessionário pode demandar um prazo de 
até 90 (noventa) dias devido ao processo de aquisição, preparação e efetiva entrega; 

 que a exigência técnica do item 57 “direção hidráulica” restringe/impede a participação da 
Impugnante neste certame, uma vez que hoje no mercado existem novas tecnologias, entre elas a 
direção elétrica, caso dos veículos da Impugnante. 

No final, pediu para receber o presente recurso, alterar o prazo de entrega para 90 (noventa) dias, e alterar a 
exigência de “direção hidráulica” para “direção elétrica” também. 

I -Tempestividade: 

O presente recurso foi recebido no e-mail licitacoes.marlieria@gmail.com no dia 07/12/2016, dentro do 
prazo recursal fixado no artigo 12 do Decreto 3.555/00. 

II - Legitimidade: 

De acordo com o item 12.1 do Edital, é facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de 
providências ou de impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos dentro do prazo legal, sendo a 
Impugnante parte legítima para apresentar a presente impugnação. 

III - DA ANÁLISE DO RECURSO 

De acordo com o TCE/MG na fixação do prazo de entrega da mercadoria deve-se atentar para a ampla 
competitividade e para a realidade do mercado, levando-se em conta a localização geográfica do Município, 
o tempo que o fornecedor disporá entre o recebimento da ordem de compra e a efetiva entrega das 
mercadorias, considerando: a separação dos produtos licitados, o carregamento e o deslocamento.  
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Frisa-se que o Município de Marliéria está localizado a 48 km de distância da concessionária da Impugnante 
na cidade de Ipatinga/MG, o que favorece no carregamento e deslocamento. 

Assim, é clarividente que a imposição do prazo de 30 (trinta) dias previsto no Edital não é diminuto e não 
inviabiliza a participação do maior número de interessados, inclusive da Impugnante. 

Ressalte-se também que na fixação do prazo foi levado em conta o interesse público, pois, segundo 
informações da Secretária Municipal de Saúde, a Secretaria não possui veículos suficientes para atender toda 
a demanda de forma a prestar um serviço público da melhor qualidade, e por isso, por se tratar de um 
serviço essencial e indispensável à Administração Municipal não pode aguardar 90 (noventa) dias para 
receber o veículo a contar da emissão da NAF. 

Ademais, o veículo licitado é um veículo simples, que não possui muitos itens de série, quiçá itens modernos, 
sofisticados que demandem um maior tempo para sua fabricação, preparação e entrega. 

Agora, no que tange a descrição/especificação da “Direção Hidráulica”, esclareço que o Pregoeiro adotou 
fielmente a especificação da PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - Nº. 
DA PROPOSTA: 19286.882000/115002 do Ministério de Saúde, conforme podemos ver na figura abaixo, que 
faz parta da proposta supracitada: 

 

Certo é que a Administração Municipal não possui competência, autonomia e discricionariedade para alterar 
qualquer especificação dos itens sob pena de violar a proposta do Ministério da Saúde.  

Diante o exposto, decido conhecer da Impugnação, e, no mérito, negar-lhe provimento, por não existir 
qualquer ilegalidade ou erro na fixação do prazo para entrega o do item (veículo), bem como, por não existir 
qualquer tipo de restrição aos interessados uma vez que a descrição do item está de total consonância com a 
Proposta de nº 19286.882000/115002 aprovada pelo Ministério da Saúde, mantendo-se assim, inalterado o 
referido Edital de Licitação. 

GERSON QUINTÃO ARAÚJO  
 PREGOEIRO 
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