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– DOCUMENTOS PROCESSO LEGISLATIVO

1.1 - – PAUTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES
Pauta da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo Terça-Feira – Dia 11/02/2014 às 19:00 horas
Projeto
Nº
Ementa
Projeto de Lei Ordinária
3.202/13
Cria o programa de alimentação diferenciada para crianças diabéticas na
rede municipal de ensino.
Projeto de Lei Ordinária
3.208/13
Implanta o serviço social nas escolas da rede pública municipal de Monte
Carmelo.
Projeto de Lei Ordinária
3.235/13
Dispõe sobre a instalação de guarda-volume em estabelecimento bancário
com porta detectora e metal
Projeto de Lei Complementar
3.291/13
Normatiza o tratamento tributário relativo ao ISSQN (Imposto sobre
serviços de qualquer natureza), concernente as empresas prestadoras de
serviços contabeis, tendo em vista ás disposições constantes na Lei
Complementar Federal nº123/2006 e suas alterações.
Projeto de Lei Ordinária
3.293/14
Dispõe sobre a transfêrencia da responsabilidade tributária para retenção
e recolhimento do Imposto sobre serviço de qualquer natureza – ISSQN,
relativo á construção civil, elétrica e hidráulica e semelhantes.
Projeto de Lei Ordinária
3.303/14
Cria o cargo de provimento efetivo denominado “cantineira”e dá outras
providências.
Projeto de Lei Ordinária
3.304/14
Revoga a Lei 1.140 de 20 de janeiro de 2014 e dá outras providências
Projeto de Lei Ordinária
3.306/14
Altera dispositivos da lei municipal nº1052/2013 de 11 de março de 2013
que estabelece a estrutura administrativa e o plano de cargos, carreiras e
vencimentos dos servidores da câmara municipal de monte carmelo.
Projeto de Emenda á Lei Orgânica
036/13
Altera a redação do artigo 199 da lei orgânica municipal
Projeto de Decreto Legislativo
082/14
Concede a Comenda “Ordem Municipal do Mérito Mário Palmério no
grau comendador, ao Dr.Marcus Vinicius Ribeiro da Cunha.
Monte Carmelo, 10 de Fevereiro de 2014.
Gideon Pena Rocha
Presidente

1.2 - PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTÁRIAS
EM BRANCO
1.3- PROJETO DE RESOLUÇÃO
EM BRANCO
1.4- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
EM BRANCO
1.5- PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA
EM BRANCO
1.6- EMENDAS AOS PROJETOS DE LEIS, RESOLUÇÕES, DECRETOS LEGISLATIVOS E EMENDAS A LEI
ORGÂNCIA
EM BRANCO
1.7– REQUERIMENTOS
EM BRANCO
1.8– INDICAÇÕES
EM BRANCO
1.9- MOÇÕES
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EM BRANCO
1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
EM BRANCO
1.11- RESOLUÇÕES
EM BRANCO
1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS
EM BRANCO
1.13- EMENDA A LEI ORGANICA
EM BRANCO
1.14- REQUERIMENTO DE USO DA TRIBUNA
EM BRANCO
1.15- DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES A TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA OU REUNIÃO DOS VEREADORES
EM BRANCO
1.16 – ATA DAS REUNIÕES
Ata da 1ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo-MG, 2ª Sessão Legislativa. Aos dez dias do mês de Janeiro do ano de
dois mil e quatorze, às dezesseis horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, reuniram os
Senhores vereadores, sob a presidência do vereador Gideon Pena Rocha, para a realização de reunião extraordinária para a apreciação do pedido
de licença requerida pelo vereador Valdelei José de Oliveira. Após a execução do hino nacional brasileiro e leitura de texto bíblico, foi feito a
chamada dos vereadores e estando ausente apenas o vereador Valdelei José de Oliveira, foi dispensada a leitura da ata da reunião anterior e feito a
abertura da reunião pelo Presidente que falou o motivo da reunião e foi solicitado ao Plenário a permissão para que a comissão permanente de
legislação, justiça e redação, constituída na Sessão Legislativa de 2013 fosse mantida unicamente para essa reunião extraordinária, pelo motivo de
ainda não ter havido uma reunião para a formação atual da mesma, o que foi autorizado. Foi então lido o parecer da Comissão permanente de
Legislação, justiça e redação, composta pelos vereadores Victor Hugo Martins Tavares, Amir Campos Ferreira-Batata e Vicente de Paulo Coleta,
com o seguinte teor: “Em atendimento ao que determina o § 3°, inciso V, do Art. 79, do Regimento Interno da Câmara Municipal, a Comissão
Permanente de Legislação, Justiça e Redação, a respeito do pedido de licença para tratar de interesse particular, sem vencimentos, após reunião e
discussão sobre o assunto, resolveram emitir parecer contrário ao pedido de licença, pela pouca fundamentação em seu pedido e entendem que o
mesmo deveria ter elucidado de forma mais transparente, a motivação do pedido. É o parecer”; sendo, portanto, contrário ao pedido do vereador
Valdelei José de Oliveira, que foi aprovado pelo Plenário. Na oportunidade falaram os vereadores Wilson Dornelas Rodrigues, Victor Hugo
Martins Tavares, Vicente de Paulo Coleta e Amir Campos Ferreira. Antes de colocar em votação o pedido o vereador Wilson Dornelas Rodrigues
explicou a votação, dizendo que quem votasse sim para o parecer da comissão estaria votando não, para o pedido de licença do vereador Valdelei
José de Oliveira. Colocado em votação nominal e nos termos do artigo 93, § 1° do Regimento Interno da Casa, obtendo o seguinte resultado:
Votaram não ao pedido de licença do vereador Valdelei José de Oliveira os vereadores Amir Campos Ferreira-Batata; Gideon Pena Rocha; Glacir
Dall Agnol – Tire; Jesus Francisco Alves; Sebastião Martins Caetano Neto-Lula Bala; Vicente de Paulo Coleta; Victor Hugo Martins Tavares e
Wilson Dornelas Rodrigues, portanto, rejeitado por unanimidade o pedido de licença por cento e vinte dias, do vereador Valdelei José de Oliveira.
Nada mais havendo a tratar e cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a mesma. Eu, Vicente de
Paulo Coleta, Secretário, lavrei a presente ata em 10 de Janeiro de 2014.
OBS: Em tempo. O vereador Gideon Pena Rocha, pede para ser retificado e que considera-se suprimido da ata de posse do dia 1° de janeiro de
2014, o termo “esse ato deles é muito covarde”, pelo que pede desculpas.
_____________________________________________________________________________________________________________________
Ata da 2ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo-MG, 2ª Sessão Legislativa. Aos vinte dias do mês de Janeiro do ano de
dois mil e quatorze, às dez horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, reuniram os Senhores
vereadores, sob a presidência do vereador Gideon Pena Rocha, para a realização de reunião extraordinária para apreciação de projeto relacionados
na pauta. Após a execução do hino nacional brasileiro e leitura de texto bíblico, foi feito a chamada dos vereadores e estando ausente apenas o
vereador Valdelei José de Oliveira, o Presidente declarou aberta reunião, dispensando a leitura da ata da reunião anterior, o que foi acolhido pelo
plenário. Foi então solicitado um intervalo de dez minutos para uma reunião para a constituição das comissões permanentes para o ano de 2014,
que após reunidos, decidiram e ficou assim constituída, por aclamação, as comissões e seus membros: Comissão Permanente de Legislação,
Justiça e Redação: Victor Hugo Martins Tavares, Wilson Dornelas Rodrigues e Vicente de Paulo Coleta. Comissão Permanente de Orçamento,
Finanças e Tomada de Contas: Sebastião Martins Caetano Neto-Lula Bala, Wilson Dornelas Rodrigues e Victor Hugo Martinas Tavares;
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos: Victor Hugo Martins Tavares, Vicente de Paulo Coleta e Glacir Dall Agnol-Tire; Comissão
Permanente de Educação e Cultura: Vicente de Paulo Coleta, Victor Hugo Martins Tavares e Jesus Francisco Alves; Comissão Permanente de
Saúde: Wilson Dornelas Rodrigues, Glacir Dall Agnol-Tire e Jesus Francisco Alves; Comissão Permanente de Desenvolvimento Agro-Industrial e
Social: Jesus Francisco Alves, Glacir Dall Agnol-Tire e Sebastião Martins Caetano Neto-Lula Bala; Comissão Permanente de Ética e Decoro
Parlamentar: Vicente de Paulo Coleta, Wilson Dornelas Rodrigues e Victor Hugo Martins Tavares; Comissão Permanente de Direitos Humanos e
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Defesa do Consumidor: Wilson Dornelas Rodrigues, Sebastião Martins Caetano Neto – Lula Bala e Victor Hugo Martins Tavares e Comissão
Permanente de Esporte, Lazer e Turismo: Glacir Dall Agnol-Tire, Wilson Dornelas Rodrigues e Sebastião Martins Caetano Neto-Lula Bala,
deixando ainda claro que os primeiros nomes listados nas comissões supram mencionadas, são os Presidentes das mesmas. Foi pedido para constar
da ata que o vereador Amir Campos Ferreira, renunciou de seu direito de participar das comissões permanentes da Câmara Municipal, e justificou
sua decisão dizendo que é por não concordar com a Administração atual do município e que não adianta comissão, pois ela, a Administração, não
aceita nada que é reivindicado. Passou-se então à Ordem do Dia, com o Projeto de Lei n° 3.298/2014, do Poder Executivo Municipal que dispõe
sobre o reajuste dos servidores do Poder Executivo do Municipio de Monte Carmelo e dá outras providências. Foi lido o projeto e colocado pelos
vereadores duas Emendas modificativas com as seguintes redações: Emenda 01: O artigo 1° do Projeto de Lei n° 3.298/2014, passa a vigorar com
a seguinte redação: “Art. 1° - Fica concedido o reajuste salarial no valor de 7% (sete por cento) aos vencimentos básicos dos servidores públicos
municipais da administração direta e indireta, aposentados, pensionistas, comissionados, contratados e do DMAE, do município de Monte
Carmelo”. Emenda 02: O artigo 3° do Projeto de Lei n° 3.298/2014, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1° - Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação, com seus efeitos retroagindo a data de 01 de Janeiro de 2014”. Foi oferecido parecer verbal pelas comissões permanentes,
sendo parecer favorável às emendas e ao projeto de lei. Falaram a respeito do projeto e das emendas os vereadores, Victor Hugo Martins Tavares,
Gideon Pena Rocha, Amir Campos Ferreira-Batata, Wilson Dornelas Rodrigues e Vicente de Paulo Coleta. Colocado as emendas em votação as
mesmas foram aprovadas por unanimidade. Colocado em votação o projeto, foi aprovado por unanimidade, em 1° e 2° turnos, com as emendas.
Projeto de Lei n° 3.297/2014, também do Executivo, que altera Anexos I e II da Lei n° 1134, de 19 de dezembro de 2013. Foi oferecido pareceres
verbais pelas comissões permanentes, favoráveis ao projeto. Colocado em discussão e votação, o projeto foi aprovado por unanimidade, em 1° e 2°
turnos. Projeto de Lei n° 3.299/2014, da Mesa Diretora da Câmara Municipal, que dispõe sobre o reajuste dos valores dos símbolos, níveis e
padrões de vencimentos e dos proventos dos servidores públicos municipais do Legislativo carmelitano e dá outras providências. Foram dado
pareceres verbais pelas comissões permanentes e colocado em discussão e votação o projeto foi aprovado por unanimidade em 1° e 2° turnos.
Projeto de Lei n° 3.300/2014, do Executivo, que Dispõe sobre o reajuste dos valores dos símbolos e níveis de vencimentos e dos proventos dos
servidores públicos do município da Administração direta e indireta e dá outras providências. Foi colocado pareceres verbais pelas comissões
permanentes e colocado em discussão e votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade em 1° e 2° turnos. Nada mais havendo a tratar e
cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a mesma. Eu, Vicente de Paulo Coleta, Secretário, lavrei
a presente ata em 20 de Janeiro de 2014.
___________________________________________________________________________________________________________________
Ata da 3ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo-MG, 2ª Sessão Legislativa. Aos vinte e quatro dias do mês de Janeiro
do ano de dois mil e quatorze, às onze horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, reuniram os
Senhores vereadores, sob a presidência do vereador Gideon Pena Rocha, para a realização de reunião extraordinária para apreciação das contas do
Municipio de Monte Carmelo, no Exercício de 2006. Após a execução do hino nacional brasileiro e leitura de texto bíblico, foi feito a chamada
dos vereadores e estando presentes os vereadores Amir Campos Ferreira; Gideon Pena Rocha; Glacir Dall Agnol; Jesus Francisco Alves;
Sebastião Martins Caetano Neto; Vicente de Paulo Coleta; Victor Hugo Martins Tavares e Wilson Dornelas Rodrigues, estando ausente apenas o
vereador Valdelei José de Oliveira, o Presidente declarou aberta reunião, dispensando a leitura da ata da reunião anterior, o que foi acolhido pelo
plenário. Passou-se então a apreciação do projeto de Resolução n° 051/2014, de 06 de Janeiro de 2014, que aprova as contas do município de
Monte Carmelo-MG, Exercicio de 2006. Após a leitura da Resolução e das notas taquigráficas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
que emite parecer favorável, em reexame, das contas do Municipio no Exercício de 2006, passou-se à discussão e depois a votação nominal das
contas do Municipio de Monte Carmelo, do Exercício de 2006, votando favorável à aprovação das contas, acompanhando o parecer favorável do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, portanto votando a favor da aprovação das contas os vereadores Amir Campos Ferreira; Gideon
Pena Rocha; Glacir Dall Agnol; Jesus Francisco Alves; Sebastião Martins Caetano Neto; Vicente de Paulo Coleta; Victor Hugo Martins Tavares e
Wilson Dornelas Rodrigues, ou seja oito votos favoráveis, sendo as contas do Exercício de 2006, aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo
a tratar e cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a mesma. Eu, Vicente de Paulo Coleta,
Secretário, lavrei a presente ata em 24 de Janeiro de 2014.
__________________________________________________________________________________________________________
Ata da 4ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo-MG, 2ª Sessão Legislativa. Aos vinte e quatro dias do mês de Janeiro
do ano de dois mil e quatorze, às onze horas e vinte minutos, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas
Gerais, reuniram os Senhores vereadores, sob a presidência do vereador Gideon Pena Rocha, para a realização de reunião extraordinária para
apreciação dos projetos constantes da pauta. Após a execução do hino nacional brasileiro e leitura de texto bíblico, foi feito a chamada dos
vereadores e estando e estando ausente apenas o vereador Valdelei José de Oliveira, o Presidente declarou aberta reunião, dispensando a leitura da
ata da reunião anterior, o que foi acolhido pelo plenário. Passou-se então a apreciação do projeto de Lei n° 3.301/2014, do Executivo, que cria a
coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPEDEC e dá outras providências. Antes de colocar em discussão o Projeto, foi feito
um pedido de vistas pelo vereador Wilson Dornelas Rodrigues. O Presidente colocou em votação o pedido de vistas, sendo o mesmo aprovado por
unanimidade. Projeto de Lei N° 3.302/2014, também do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar áreas de terras de sua
propriedade ao Fundo de Arrendamento Residencial-FAR, representado pela Caixa Econômica Federal. O vereador Wilson Dornelas falou a
respeito do projeto e da nova adequação do projeto para cidades com menos de 50 mil habitantes e disse que está de acordo com o projeto. O
Presidente perguntou aos vereadores se podia colocar o projeto em discussão naquela reunião e foi aprovado pelo Plenário a discussão e votação.
Pediu parecer verbal das comissões permanentes e parecer jurídico também verbal. Colocado em votação o projeto foi aprovado por unanimidade,
em 1° e 2° turnos. Projeto de Lei n° 3.303/2014, do Executivo, que cria cargo de provimento efetivo, denominado “cantineira” e dá outras
providências. Foi dado entrada no projeto, que foi encaminhado às comissões. Nada mais havendo a tratar e cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a mesma. Eu, Vicente de Paulo Coleta, Secretário, lavrei a presente ata em 24 de Janeiro de
2014.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Pág. 5

Ata da 5ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo-MG, 2ª Sessão Legislativa. Aos trinta e um dias do mês de Janeiro do
ano de dois mil e quatorze, às dezenove horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, reuniram os
Senhores vereadores, sob a presidência do vereador Gideon Pena Rocha, para a realização de reunião extraordinária para a apreciação de relatórios
da Comissão Especial Disciplinar, que pede a cassação dos vereadores Sebastião Martins Caetano Neto – Lula Bala e Valdelei José de Oliveira. O
presidente cumprimentou as pessoas presentes, os vereadores e agradeceu a presença do Major Conrado Damasceno Cardoso e do Promotor
Marcus Vinicius Ribeiro Cunha e solicitou que todos ficasse de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro e em seguida foi feito a leitura de
texto bíblico e realizado a chamada dos vereadores e estando ausente apenas o vereador Valdelei José de Oliveira, deu-se início à reunião
extraordinária, quando o Presidente solicitou a leitura da Portaria de n° 023/2014, que estabeleceu o rito para aquela sessão extraordinária, e em
seguida iniciou-se a leitura do relatório n° 01 da Comissão Especial Disciplinar, que pede a perda de mandato do vereador Sebastião Martins
Caetano Neto-Lula Bala, iniciando a leitura às dezenove horas e trinta e cinco minutos e encerrando às vinte horas e quinze minutos. Em seguida
deu-se oportunidade para o uso da palavra aos vereadores, onde o vereador Amir Campos Ferreira-Batata pediu para os membros da Comissão
Especial Disciplinar, vereadores Vicente de Paulo Coleta, secretário Jesus Francisco Alves e Relator Victor Hugo Martins Tavares, que falassem
sobre o relatório, antes, porém, o Presidente da Câmara, Gideon Pena Rocha falou que tem três mandatos como vereador, sem nenhuma compra de
votos, que ganhou umas perdeu outras vezes, mas quando perdeu foi porque o povo decidiu que ele não deveria estar aqui e que só é vereador
porque quer ajudar a quem precisa, que nunca deu confiança para qualquer secretário municipal no sentido de praticar algum ato que não seja
legal. Disse que no seu entendimento ele foi muito mal citado no relatório da Comissão Especial Disciplinar, pois nunca pediu ou ofereceu nada
para ser Presidente da Câmara. O vereador Vicente de Paulo Coleta falou que só queria dizer que foi citado várias vezes que ele é vereador de
sustentação do governo, mas que ele participou de várias reuniões importantes, como no caso que tratou da iluminação pública, das servidoras das
creches, mas nunca presenciou nenhuma irregularidade ou ilegalidade. Que sempre votou pela sua própria consciência, inclusive no polêmico
projeto dos assessores. O vereador Victor Hugo Martins Tavares falou que durante os trabalhos da relatoria, nenhuma folha de papel deixou de ser
lida, livre de qualquer fato pessoal, individual ou político; baseou-se nos documentos indiciais e de defesa. Que agiu com justiça e não quis fazer
justiça com ninguém. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues pediu que discutissem apenas assunto relativo ao processo, que o maior Juiz é Deus,
mas tem gente que procura complicar as coisas, que hoje estão agindo para defender o conteúdo do artigo 37 da Constituição Federal.É fácil? É
sim. Que tem agido assim há vários anos e para estar aqui tem de ter princípios, postura. Parabenizou a Comissão que trabalhou bem, deu direito a
todos acusados, a ampla defesa e isso aconteceu porque a casa caiu. Precisa ser e ter personalidade e votar naquilo que foi apurado. Se todos
assinaram o relatório é porque todos concordaram, então é três votos favoráveis à perda do mandato. Todo mundo tem seus defeitos, mas com
dinheiro público, tem de ter responsabilidade, como tem o promotor, como tem o ilustre advogado que irá fazer a defesa. Disse votaria de acordo
com sua consciência e de acordo com o que está documentado. Está na 16ª legislatura e nunca aconteceu isso na Câmara Municipal de Monte
Carmelo e só aconteceu porque o circo caiu. Em sequência usou a tribuna o advogado de defesa do vereador Sebastião Martins Caetano Neto-Lula
Bala, Dr. Flávio Roberto Silva, que iniciou sua defesa às 20:30 horas, cumprimentando os vereadores, a Mesa Diretora, o Representante do
Ministério Público e ao público que estava presente.Antes de entrar na defesa propriamente dita, ele levantou uma Questão de Ordem, a respeito
do Quorum, pedindo que fosse de maioria qualificada (2/3) e não maioria absoluta. Foi então colocada a questão de ordem para apreciação do
Plenário e foi rejeitada por unanimidade. Na oportunidade o vereador Wilson Dornelas fez leitura do art. 55, § 2° da Constituição Federal que trata
de quorum para cassação de deputados e senadores, por maioria absoluta. O advogado iniciou sua defesa dizendo que subia na tribuna com o peso
de um plenário cheio, mas que ia defender uma pessoa simples e mencionou a família do vereador que representava, e que apesar de sua
simplicidade, a população ansiava por colocá-lo na Câmara Municipal, o que demonstrava o carinho que a população tem por ele. Disse que as
pessoas de bem tem de buscar o interesse pela política, como fez o vereador Lula Bala. Apesar do seu pouco tempo de vida pública, a partir de
desta noite, vai construir a sua história. Questionou se democracia é agir como Pilatos, que lavou as mãos, ou de Jesus Cristo, que aguentou tudo
calado, em silêncio, a democracia que Ele achava justa era aquele ato. Mas ele não vai ser como Jesus Cristo, e não vai ressuscitar no terceiro dia,
ele vai falar hoje, através de sua defesa. Citou a independência do Poder Legislativo e que apesar de ser este um julgamento político, era trabalhar
com a técnica, sem ataques a ninguém. Disse que em qualquer país sério, cassar mandato de vereador é uma ação puramente política, pelo
parlamento, sem a pressão do Executivo, do Judiciário ou do Ministério Público. Lembrou da imunidade dos parlamentares, imunidade material, e
não pode sofrer penalidades por seus atos. Reiterou pela nulidade da formação da Co missão Especial Disciplinar, devido à proporcionalidade.
Alegou preliminar de nulidade do processo e não devia ter iniciado nesta Casa, pois o caso tem inicio numa denúncia lacônica e no ofício
encaminhado pelo Ministério Público, que não descreve sequer o crime praticado pelo vereador Sebastião Martins Caetano Neto. Leu o ofício do
Promotor e disse que não há denúncia clara e precisa, não enxerga venda de areia no ofício. Falou sobre o rito, do art. 5° do Decreto – Lei 201/67.
Disse que discorda do relatório, da primeira linha à última. Leu a Portaria n° 079/2013, que instaura o Processo Disciplinar. Disse que o
fornecimento de areia, conforme nota fiscal. Foi no mês de junho de 2013 e agora vem falar de favorecimento a uma eleição de Mesa Diretora no
mês de novembro. Leu alguns acórdãos a respeito do assunto sobre acusação genérica. Quanto ao mérito alegou total ausência de falta de decoro,
que não demonstrava nenhuma conduta ilícita no ofício do Promotor de Justiça. Onde está o fato, perguntou.Disse que até agora não houve defesa,
contraditório, pois ainda é fase de inquérito. Citou trechos do depoimento do vereador no Ministério Público e na Comissão Disciplinar, e também
depoimento do Prefeito Municipal e este disse que não houve nenhuma negociação para compra de votos, citou outros depoimentos dos vereadores
Gideon Pena Rocha e Glacir Dall Agnol. Portanto, continuou, não há provas de negociata para a eleição da Mesa Diretora. Não pode desprezar as
contidas nos autos e que no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Monte Carmelo, não há nenhum artigo onde se
enquadra o vereador neste caso. Questionou se o depoimento do “Kaká” foi isento e que Le não foi ouvido pela Comissão. Alegou o princípio do
“in dúbio, pró réu” ou seja, se há presunção de inocência é vital para a dignidade da defesa e das instituições que seja declarado inocente. Não cabe
ao vereador, no caso, provar a sua inocência, e sim aos acusadores provar a sua culpa. Disse que todos se presumem inocentes até sentença
condenatória transitada em julgado e que no caso presente não há nem processo, ainda mais sentença condenatória. No presente caso há
necessidade de prudência, esperar a sentença judicial. Cabe ao Ministério Público comprovar a culpabilidade. Cabe aos vereadores nessa noite,
julgar seus pares com prudência, sabedoria, consciência tranquila e sem vaidade. Citou trechos do livro”A defesa está com a palavra” do jurista
Evandro Lins e Silva, onde cita que não deve atender o clamor da opinião pública, pois foi ela, que pediu a condenação de Jesus Cristo.Considerar
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um simples depoimento de uma pessoa, sob pressão, como quebra de decoro parlamentar é condenável. Não há provas de fato contra o vereador,
um empenho sequer sobre a prestação de serviço do caminhão pipa que nem existe. Encerrou a sua defesa às 21:35 horas. Em sequência passou-se
a votação do relatório do vereador Sebastião Martins Caetano Neto-Lula Bala. O vereador Wilson Dornelas pediu que votassem primeiro os
membros da Comissão Especial Disciplinar. Falou que o julgamento é político e que precisa de cinco votos para a perda do mandato. O vereador
Victor Hugo Martins Tavares pediu que fosse levado a questão ao Plenário o que foi feito e autorizado por unanimidade. Passou-se à votação
aberta, nominal com os seguintes votos: Jesus Francisco Alves, votou SIM pela cassação; Vicente de Paulo Coleta, votou NÃO para a cassação;
Victor Hugo Martins Tavares votou SIM pela cassação; Amir Campos Ferreira-Batata, absteve-se de votar; Gideon Pena Rocha, também abstevese de votar; Glacir Dall Agnol-Tire, votou SIM pela cassação e Wilson Dornelas Rodrigues votou SIM pela cassação, resultando em quatro votos
pela cassação, um voto contra a cassação e duas abstenções, não sendo, portando, cassado, o vereador, sendo o processo encaminhado para
arquivamento. Em seguida passou-se a leitura do Relatório do Processo de Cassação do mandato do vereador Valdelei José de Oliveira, com inicio
da leitura às 22:00 horas e término da leitura às 22:20 horas. Como o vereador não estava presente e não enviou nenhum advogado para sua defesa,
a sua esposa, Maria José Pavani, presente, manifestou que a defesa do vereador Valdelei será feita na hora oportuna. Passou-se então a votação,
sendo que de iniciou seria votado primeiro a Comissão Especial Disciplinar mas depois voltou para a votação nominal, aberta e pior ordem
alfabética, tendo o seguinte resultado: Amir Campos Ferreira-Batata, votou SIM pela cassação do mandato; Gideon Pena Rocha, absteve-se de
votar novamente; Glacir Dall Agnol-Tire, votou SIM pela cassação do mandato; Jesus Francisco Alves, votou SIM pela cassação do mandato;
Sebastião Martins Caetano Neto-Lula Bala, absteve-se de votar; Vicente de Paulo Colete votou SIM pela cassação do mandato; Victor Hugo
Martins Tavares, votou SIM pela cassação do mandato e Wilson Dornelas Rodrigues também votou SIM, pela cassação doa mandato, resultando
em seis votos a favor da cassação do mandato do vereador Valdelei José de Oliveira e duas abstenções, sendo, assim, cassado o mandato do
mencionado vereador. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues pediu para constar da pauta que vota pela ética e moralidade e vota sim pelo parecer
da Comissão Especial Disciplinar, pediu ainda para constar que o vereador Vicente de Paulo Coleta, votou na comissão a favorável a perda do
mandato do vereador Sebastião Martins Caetano Neto-Lula Bala mas na votação do parecer da Comissão Especial Disciplinar, no Plenário da
Câmara, votou contra o seu próprio parecer, pois em nenhum momento discordou do relatório final da Comissão ou deixou escrito que era
contrário ao mesmo. Foi então determinado a lavratura do Decreto Legislativo de arquivamento do processo de perda do mandato do vereador
Sebastião Martins Caetano Neto-Lula Bala e do Decreto Legislativo com a perda do mandato do vereador Valdelei José de Oliveira, que já ficaram
aprovados pelos vereadores. Nada mais havendo a tratar e cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou
a mesma. Eu, Vicente de Paulo Coleta, Secretário, lavrei a presente ata em 31 de Janeiro de 2014.

2

– DOCUMENTOS PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES

2.1 – SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS
COTAÇÃO PRÉVIA
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, através do Departamento de Compras e Licitações e da Comissão Permanente de Licitação, tendo em
vista a intenção de realização de Processo Licitatório para aquisição dos produtos abaixo listados, solicita caso seja de interesse de V.Sa.,
encaminhar orçamento dos respectivos produtos, a fim de finalizar a elaboração de edital da referida Licitação.
ITEM

QNT.

01

01

02

01

Serviço

Valor Unit.

Access Point - Dimensões 20 x 20 x 3.65 cm Peso 290 g (430 g com suporte) Portas
1 Ethernet Poe (Auto MDX,auto-sensing 10/100 Mbps) Botões Reset Antenas 2
Integradas (suporta MIMO 2x2 com diversidade espacial) Padrões Wi-Fi 802.11
b/g/n Energia Power over Ethernet passivo (12-24V) Fonte Alimentação 24V 1A
PoE Adapter included Consumo Máximo de Energia 4 Watts (Power Save
Supported) Potência do Cartão (wlan) 20 dBm (100mW) BSSID 4 por rádio
Segurança Wireless WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i
Certifications CE, FCC, IC Suporte de Montagem Mounting Wall/Ceiling (Kits
inclusos); Temperatura de Operação -10°C to 70°C Recursos IP Advanced Traffic
Management, VLAN 802.1Q QoS Advanced QoS WLAN prioritization, Guest
Traffic Isolation Supported, WMM Voice, video, best effort, and background Qtde
de Clientes Simultâneos 100+Velocidades WLAN Suportadas (MIMO) 802.11n
MCS0 - MCS15 (6.5 Mbps a 300 Mbps), HT 20/40 Velocidades WLAN Suportadas
(Wi-fi) 802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps Velocidades WLAN Suportadas (Wi-fi) 802.11g
6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps MARCA: Access Point UBIQUITI - UNIFI UAP
MIMO 300MBPS - PoE - 2,4Ghz – ou de qualidade superior
Antivirus - 15 licenças do antivirus Trend Micro Worry-Free Business Security
Versão Standart ou mais recente, garantia de atualização de versão das licenças e
prestação de serviço de suporte técnico continuado On-site 24x7 pelo período de 24
meses, ou de marca superior ou equivalente. Deverão ser fornecidas licenças de uso
de software antivírus corporativo TrendMicro – Worry-Free Business Security para
atender 02 servidor TrendMicro – Worry-Free Business Security e 28 estações de
trabalho, totalizando 30 licenças. A especificação miníma do antivirus. • A solução
deve suportar Microsoft Windows Server 2008, Windows XP, Windows 7 e Novell
SuSE Linux Enterprise Server 10; • Instalação remota nas estações de trabalho, sem
requerer outro software ou agente adicional, previamente instalado; • Atualização
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Valor
Global

03
04
05

06

05
08
08

08

automática das vacinas de forma incremental e da versão do software. O horário de
atualização deve ser configurável. A atualização deve permitir conexão através de
serviço proxy; • Desinstalação automática e remota da solução de antivírus proposta
e atual na estação, sem requerer outro software ou agente • Fornecer, em tempo real,
o status atualizado das estações de trabalho, com as seguintes informações: data das
vacinas, versão do antivírus, nome da máquina, usuário, IP e endereço MAC; •
Permitir o bloqueio das configurações do cliente, para que não possam ser altera dos
pelos usuários; • Geração de backup dos arquivos antes da remoção de vírus; •
Detecção e remoção de vírus de macro em tempo real; • Notificação automática ao
administrador em caso de epidemia de vírus; Armazenamento da ocorrência de vírus
em log local e em servidor; • Detecção de vírus no protocolo POP3; • Proteção
contra desinstalação e desativação não autorizada do produto; • Possibilidade de
retorno de versão anterior das vacinas remotamente, a partir da console de
gerenciamento; • Instalação sem necessidade de reiniciar a estação de trabalho; •
Possibilidade de geração de imagens de estação de trabalho com o antivírus; •
Gerenciamento remoto centralizado através de uma console https web (Internet
Explorer); • Possibilidade de agrupamento das estações de trabalho com
configuração específica para cada grupo; • Auto-reparação de danos causados por
vírus do tipo “Trojan Horse” de forma automática, sem a necessidade de agentes ou
pacotes adicionais. Essa função deve ser nativa da solução, atualizada de forma
automática e sem a necessidade da intervenção do administrador; • Rastreamento de
arquivos compactados nos formatos mais utilizados em no mínimo, 10 níveis de
compactação; • Realização de rastreamento real-time, manual e agendado nas
estações de trabalho; • Capacidade para, em caso de epidemia, bloquear acesso às
pastas compartilhadas, à portas TCP e UDP, e acesso de escrita e exclusão a
diretórios e arquivos específicos, restaurando as configurações originais ao término
da epidemia, ambos de forma automática através de políticas recebidas do
fabricante; • Capacidade de procurar códigos maliciosos pelo tipo real de arquivo;
• Realizar ações específicas para cada tipo de código malicioso; • Possibilidade de
colocar arquivos e diretórios em listas de exclusões para não serem verificados pelo
antivírus; • Permitir o reinício automático dos serviços do antivírus caso esse tenha
sido parado devido a algum código malicioso, sem a necessidade da intervenção do
administrador; • Capacidade de reservar espaço em disco para atualizações; •
Proteção contra spywares e adwares integrado ao cliente antivírus, sem a
necessidade de instalação de agentes ou pacotes adicionais; • Enterprise Firewall
integrado ao cliente antivírus, sem necessidade de instalação de agentes ou pacotes
adicionais, gerenciado de forma centralizada; • Enterprise Firewall com capacidade
de verificação dos pacotes que estão entrando e/ou saindo da estação de trabalho;
FONTE ESTABILIZADA 110/220 ENTRADA – SAIDA 12V 15 AMP COM
PROTEÇÃO DE 16 CANAIS
FQC-04640 - LICENÇA DE WINDOWS 7 PROFESSIONAL SP1 64 BITS BOX
LICENÇA OFFICE 2010 HOME & BUSINESS 64 BITS FPP (WORD /EXCEL
/POWER POINT /OUTLOOK /ONE NOTE)
MICROCOMPUTADOR COM GABINETE E TODOS OS COMPONENTES NA
COR PRETA:GABINETE 4 BAIAS COM DUTO LATERAL E COOLER
TRASEIRO ULTRA SILENCIOSO DE EXAUSTÃO, COM 2 USB FRONTAIS;
LEITOR DE CARTÕES (MS, MS PRO, SD, MMC); FONTE MÍNIMO 500W
REAIS COM COOLER ULTRA SILENCIOSO; PROCESSADOR COM 4
NÚCLEOS E CACHE L3 MÍNIMA DE 4MB; COM VELOCIDADE DE CLOCK
MÍNIMO 3.0 GHZ; PLACA MÃE DO MESMO FABRICANTE DO
PROCESSADOR; COM 2 SLOT DDR3 FSB 1600/1333 E QUE SUPORTE
MÍNIMO 16GB, COM SAÍDA DE VÍDEO DVI, COM TECNOLOGIA DUAL
CHANNEL, 6 PORTAS USB, SENDO 1 COM VELOCIDADE 3.0; PLACA DE
REDE ON BOARD 10/100/1000MBPS; MÍDIA DE INSTALAÇÃO COM TODOS
DRIVERS;MEMÓRIA 8 GB (2X2) DE RAM DDR3 1600 OU 1333; HD SATA III
500GB E 7.200RPM;GRAVADOR DVD-RW; TECLADO MULTIMÍDIA
PADRÃO BRASILEIRO MOUSE ÓPTICO 800DPI MARCA REFERÊNCIA
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07

08

08

13

09

01

10

11

12

01

01

01

MICROSOFT OU MARCA SUPERIOR
MONITOR LED 23”, WIDESCREEN, CABO DV I, D-SUB, DVI X DVI, CABO
D-SUBXD-SUB
NOBREAK 2500VA:
- Microprocessador (RISC) - Forma de onda senoidal por aproximação (PWM –
controle de largura e amplitude) - Regulação automática de voltagem (AVR) Line
Interactive - Indicadores de funcionamento pela rede ou baterias, sobrecarga e final
de autonomia
- Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia
- Gerenciamento inteligente das baterias, com recarga automática - Proteção
eletrônica contra sub e sobretensão, sobretemperatura, curto-circuito e sobrecarga no
inversor - Diagnóstico de alerta avançado (impede a paralisação do sistema) Comunicação para desligamento e controle avançado de rede - Supressão de surtos,
picos e filtragem de ruído (filtro de linha interno) - Circuito desmagnetizador Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) - DC Start – Permite ser ligado na
ausência de rede elétrica - Proteção contra descarga total das baterias - Proteção
telefônica fax/modem, em conformidade com a Norma UIT K-20 - Tensão nominal
de entrada: 115V (monovolt), 220V (monovolt) ou seleção automatica 115V/220V Tensão nominal de saída: 115V (220V opcional) - Frequência de entrada: 60Hz +/5Hz - Tecla com função mute (permite anular o alarme sonoro) - Chave liga/desliga
temporizada para evitar o acionamento acidental ou involuntário - Conector do tipo
“engate rápido” para expansão de autonomia (Banco de baterias externo) Comprimento do cabo de força: 1,2mt
NOTEBOOK PROCESSADOR SOCKET LGA 1155, 4 THREADS,
VELOCIDADE 2.6GHZ ATE 3.2GHZ, CACHE 3MB, TELA WLED FULL HD
(1080P) DE 15.6 POLEGADAS COM ANTI-REFLEXO, MEMÓRIA 8GB, DUAL
CHANNEL DDR3, 1600MHZ (2X4GB), DISCO RÍGIDO 1000GB, SATA (7200
RPM), TECLADO ILUMINADO EM PORTUGUÊS COM TOUCHPAD MULTITOQUE, PLACA DE VÍDEO DEDICADA AMD RADEON™ HD 7670M, 128BIT, 1GB, GRAVADOR DE DVD/CD DUAL LAYER (UNIDADE DVD+/- RW
8X), WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64-BIT
Servidor (marca Dell, ou de qualidade similiar ou superior que possua a seguinte
configuração. Processador: Quad-Core 3.10GHz, 8M Cache, Turbo, QUAD
CORE/4T (69W) Memória: 16GB Memory (4x4GB), 1600Mhz, Dual Ranked, Low
Volt UDIMM
Configuração de HD: Opção de RAID não configurado - com controladora OnBoard, 1 a 4 HDs Dois (2) Disco Rígido Multi select: 500GB SATA II, 7.2K RPM,
3Gbps, cabeado, 3.5" Adaptador de Rede: Placa Onboard e 01 Placa de Rede
Offboard com 1 interface Gigabit Controladora Primária: Onboard SATA Disco
Óptico Interno/ Unidade de Disco: Unidade de DVD Interna Cabo de Força: Cabo
C13-NBR14136, 2 Metros (novo padrão brasileiro) Sistema Operacional: Sem
Sistema Operacional Garantia: 3 anos com Diagnóstico Remoto e Serviço Executado
no Local
Servidor (marca Dell, ou de qualidade similiar ou superior) que possua a seguinte
configuração). Processador: Quad-Core 2.20GHz, 10M Cache, 4Threads. Memória:
16GB (2x8gb) RDIMM, 1600MT/s, Low Volt, Dual Rank, x4 Data Width Dois (2)
Discos Rígidos: 500GB SATA, 7.2K RPM Hot-Plug de 3.5" Adaptador de Rede:
Placa On-board e 01 Placa de Rede Dual Port de 1gb Fonte: Redundante Hot Plug,
495W Configuração de HD (RAID): RAID0 - c om controladora de até 4 HDs Placa
Controladora: Controladora PERC H310 Gerenciamento Integrado: iDRAC 7
Express Unidade de Disco: SATA DVD-ROM Garantia: 3 anos de garantia com
atendimento no local Sistema Operacional: Windows Server 2008 R2 SP1, Standard
Edition (kit de instalação incluso) Licenciado.
RouterBoard.
CPU: P2020; CPU velocidade: 1066MHz, Dual-Core; MEMORIA RAM: 2GB;
Arquitetura: PPC; Lan: 13 portas Gigabit ethernet; MiniPCI: 0 ; Cartão de memória:
1; Tipo do cartão de memória: micro SD; Energia: 110/220V; PoE: 10-28V; Monitor
de Voltagem: Sim; Monitor de temperatuda da CPU: Sim; Monitor de temperatuda
da PDB: Sim; Dimenções: 1U case: 44 x 176 x 442 mm, 1200g. Board only: 365g;
Sistema operacional: Router OS; Temperatura: -30C to +60C; Licença: Level 6
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MONTE CARMELO, 10 DE FEVEREIRO DE 2014.

____________________________________________
Fornecedor

COTAÇÃO PRÉVIA
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, através do Departamento de Compras e Licitações e da Comissão Permanente de Licitação, tendo em
vista a intenção de realização de Processo Licitatório para aquisição dos produtos abaixo listados, solicita caso seja de interesse de V.Sa.,
encaminhar orçamento dos respectivos produtos, a fim de finalizar a elaboração de edital da referida Licitação.
Item

QNT.

Und.

01

50

Pct

02

100

Caixa

03
04

25
25

Und
Und

05

400

Pct

06

30

Cxs

07

100

Pct

08

20

Und

09

20

Frc

10

20

Und

11
12
13
14

10
05
05
05

Pct
Und
Und
Und

15

450

Lts

16

50

Lts

17

05

Und

18

10

Und

19

10

Und

20

80

Lta

21
22
23

05
50
500

Und
Kg
Kg

24

20

Pct

25

50

Kg

26

30

Und

PRODUTO

Valor
Unit.

Achocolatado em pó embalagem de 400gr. Nescau ou de qualidade similar ou
superior.
Água Mineral em copo plástico não gaseificada 200 ml “Caixas com 48
unidades”
Água Sanitária com 2 lts: Candura ou de qualidade similar ou superior.
Álcool líquido etílico de 1 litro para uso doméstico
Café torrado moído embalagem com pct de 500 gr selo ABIC: 3 Irmãos ou de
qualidade similar ou superior.
Chá erva-mate tostado cx. Com 200 gr Matte Leão ou de qualidade similar ou
superior.
Copo descartável água 200 ml c/ 100 und: Copobrás, Termopot ou Zanata
Desinfetante para banheiro com aroma lavanda ou floral com ação germicida e
bactericida, embalagem de 2 lts: (Pinho Sol ou de qualidade similar ou superior)
Desodorizador de ar, tipo aerosol, frasco com 360 ml, fragrância multi florais de
longa duração (Tipo Bom Ar ou de qualidade similar ou superior
Detergente líqüido com excelente ação desengordurante embalagem plástica com
bico dosador de 500 ml lavar louças: Limpol, Ypê ou de qualidade similar ou
superior.
Esponja de aço lavar louças Bombril ou Assolam com 8 und
Flanela branca em tecido 100% algodão
Gás Liquifeito de petroleo para cozinha 13 kg “recarga”
Inseticida em aerossol sem cheiro 300 ml Baygon
Leite longa vida integral embalagem de caixinha de 1 litro: Cemil, Calu ou de
qualidade similar ou superior.
Leite longa vida desnatado embalagem de caixinha de 1 litro: Cemil, Calu ou de
qualidade similar ou superior.
Limpa vidros – Material para limpeza de vidros (tipo Vidrex ou de qualidade
similar ou superior.
Limpador Multiuso concentrado 500ml, limpeza pesada selo Minist. Saúde (Tipo
Veja ou de qualidade similar ou superior.
Lustra móveis com aroma de lavanda – frasco com 200ml
Margarina vegetal com sal embalagem pote de 500 gramas: Qualy ou de
qualidade similar ou superior.
Masso de fósforo de madeira 100% reflorestada e pólvora com 10 und
Pão de queijo
Pão tipo Francês 50 gramas
Papel higiênico branco c/ 4 und 60mX10cm, picotado, folha dupla, macio:
Personal ou de qualidade similar ou superior
Presunto cozido resfriado, fatiado, sem capa de gordura- Sadia ou de qualidade
similar ou superior.
Refrigerante composto de água gasosa e xarope sabor cola embalagem de 2 litros
(de 1ª qualidade)
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Valor
Global

27

30

Und

28

05

Und

29

05

Kgs

30
31

10
100

Und
Und

32

100

Pct

33

30

Lt

34

250

Und

35

50

Pct

Refrigerante composto de água gasosa e xarope sabor de guaraná – embalagem
de 2 litros (de 1ª qualidade)
Sabão em barras glicerinado para lavar louça/roupas: Ipê, Minuano ou Brilhante
Sabão em pó perfumado embalagem de 1 kg: Omo, Ariel ou de qualidade similar
ou superior.
Sabonete perfumado de 90 grs (lux, palmolive)
Saco plástico preto para lixo 15 litros - biodegradável
Saco plástico preto para lixo 50 litros com 10 unds material biodegradável Nobre ou Papa-lixo
Suco de Caixinha embalagem de 1 litro- Del Vale ou de qualidade similar ou
superior
Suco em pó adoçado embalagem de 240 gr: Wilma ou de qualidade similar ou
superior
Toalha de papel interfolhas Nobre ou Plaspel 20X21cm 1000fhs branco

MONTE CARMELO, 10 de fevereiro de 2014.
____________________________________________
ASSINATURA FORNECEDOR

_____________________________________________________________________________________________________
COTAÇÃO PRÉVIA
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, através do Departamento de Compras e Licitações e da Comissão Permanente de Licitação, tendo em
vista a intenção de realização de Processo Licitatório para aquisição do serviço abaixo listado, solicita caso seja de interesse de V.Sa., encaminhar
orçamento dos respectivos produtos, a fim de finalizar a elaboração de edital da referida Licitação.
Item

QNT.

Und.

PRODUTO

01

10

Meses

Serviço especializado de segurança e monitoramento de sistema de alarmes
durante 24 horas onde receberá via linha telefônica e GRPS o sinal de
alarmes da Sede desta Câmara Municipal.

Valor
Unit.

MONTE CARMELO, 10 de fevereiro de 2014.
____________________________________________
ASSINATURA FORNECEDOR

2.2 - ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.3 – EDITAL DE LICITAÇÃO
EM BRANCO
2.4 – ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.5 – HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.6 - CONTRATOS
EM BRANCO
2.7 – EXTRATO DE CONTRATO
EM BRANCO
2.8 – AVISO DEDISPENSA/INEXIGIBILIDADE
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Valor
Global

EM BRANCO
2.9 – DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES AOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES ECOMPRAS
ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO: 013/2014
OBJETO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E LICENÇAS DE USO PARA ANTIVIRUS E WINDOWS E OFFICE
2010.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 007/2014
ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO: 014/2014
OBJETO – AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E GÁS DE COZINHA
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 008/2014
ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO: 015/2014
OBJETO – SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES DURANTE 24 HORAS
ONDE RECEBERÁ VIA LINHA TELEFÔNICA E GRPS O SINAL DE ALARMES DA SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 009/2014

3 – DOCUMENTOS CONTÁBEISE OUTROS
3.1 – BALANCETES MENSAIS
EM BRANCO
3.2 – DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS
EM BRANCO
3.3 – PORTARIAS
EM BRANCO
3.4 – DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, INFORMATIVOS
EM BRANCO

EXPEDIENTE
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO LEGISLATIVO - DOEL
VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE
CARMELO
RESPONSÁVEL:
SILAS GOMES DA SILVA – comunicacao@camaramontecarmelo.mg.gov.br
TELEFONE: (34)3842-1100 - RAMAL 207
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