
ANUNCIE
34 99862-5000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO/MG 
DESPACHO – RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 009/2021 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº. 198/2021 – CREDENCIAMENTO Nº. 006/2021. 
De conformidade com o que determina o artigo 25 da Lei Federal nº. 
8.666/93 e, com arrimo no parecer jurídico, torno público a quem 
possa interessar que após completo atendimento a legislação vigente, 
RATIFICO pela INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para o 
credenciamento de pessoa física ou jurídica devidamente licenciada 
para realizar avaliações técnicas, nos termos do Projeto Básico, para 
instrução de processos de tombamento de bens imóveis, na esfera 
municipal, com periodicidade a partir da assinatura do contrato e por 
12 (dozes) meses. Após cumpridas as formalidades de praxe. 
Publique-se e cumpra-se. 

Sacramento-MG, 03 de dezembro de 2021. 
Wesley De Santi de Melo 

Prefeito Municipal. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO/MG 
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº. 006/2021 

EDITAL Nº. 131/2021 - CREDENCIAMENTO Nº. 006/2021 – 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 009/2021 - PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº. 198/2021. O Município de Sacramento torna público 
que, a partir desta data e, por 12 (doze) meses, procederá o 
credenciamento de pessoa física ou jurídica devidamente licenciada 
para realizar avaliações técnicas, nos termos do Projeto Básico, para 
instrução de processos de tombamento de bens imóveis, na esfera 
Municipal, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 
obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei n. 8.666/93, 
desde que atendam os pré-requisitos necessários, previstos na mesma 
Lei, dependendo sempre da expressa aceitação da Contratante. 
Encontram-se à disposição dos interessados no horário das 07:00hs 
às 16:00hs, no Departamento de Compras do Município, situado na 
Praça Monsenhor Saul Amaral, 512, Centro, Sala 12, pelo site 
www.sacramento.mg.gov.br, ou sua solicitação através do e-mail 
(editais@sacramento.mg.gov.br), nesta cidade, o edital e seus anexos. 

Sacramento-MG, 03 de dezembro de 2021. 
Wesley De Santi de Melo - Prefeito Municipal. 
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para bater de frente com todo 
mundo”.

O goleiro Wellington Lima 
teve um ano de 2021 muito 
bom no seu antigo clube, o 
ABC (RN), conquistando o 
acesso à Série C do Brasi-
leiro, alcançando as oitavas-
-de-finais da Copa do Brasil 
e sendo o vice-campeão do 
Estadual. Mas, nem por isso 
acredita que terá vida fácil 
no Verdão, pois disputará 
posição com Rafael Roballo, 
que fez uma Série D muito 
consistente pelo time e reno-
vou contrato.

“O Roballo é um excelente 

goleiro. Já trabalhei com ele 
em categorias de base e sei 
do potencial que ele tem e do 
quanto ele foi importante na 
Série D esse ano. Certeza de 
que terei uma disputa sadia 
pela posição”.

O diretor de futebol do 
clube, Altamir Júnior, o Ju-
ninho, disse que o processo 
de fortalecimento do time não 
para. “O mercado vai te ofere-
cendo as opções. Você inicia 
os trabalhos e detecta alguma 
deficiência e nós temos um 
departamento ligado nisso 
24 horas na tentativa de estar 
sempre se fortalecendo”.

Segundo Juninho, um dos 
dificultadores do processo de 
contratações é a nova reali-
dade financeira que passam 
os clubes, principalmente 
os menores, que durante 
anos contaram com a verba 
da televisão para planejar o 
elenco. Os direitos televisivos 
do Campeonato Mineiro ain-
da não foram definidos e os 
clubes, até o momento, não 
sabem com quanto de verba 
poderão contar tendo como 
fonte, as transmissões.

“Essa nova realidade, sem 
a televisão, o aporte que 
era nos últ imos 20 anos, 
mexeu um pouco com essa 
estrutura, com a cabeça do 
atleta e seus representantes, 
porque eles quiseram manter 
o mesmo padrão que vinha 
sendo feito. Nós, como UEC, 
temos o interesse de cumprir 
com todos os compromissos, 
mantivemos os pés no chão e 
trabalhamos em cima de uma 
realidade”. 
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