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– DOCUMENTOS PROCESSO LEGISLATIVO

1.1 - – PAUTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES
EM BRANCO
1.2 - PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTÁRIAS
EM BRANCO
1.3- PROJETO DE RESOLUÇÃO
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
EM BRANCO
1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.314 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014.
“AUTORIZA O MUNICÍPIO A CRIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO EM REGIME DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE ZERO A DEZOITO ANOS COMPLETOS”.
O povo do Município de Monte Carmelo, por seus representantes legais APROVOU a seguinte Lei
CAPÍTULO I
DA CRIAÇÃO
Art. 1º - Fica instituído o Programa de Atendimento em Regime de Acolhimento Institucional, como parte integrante da política de atendimento à
criança e ao adolescente do município de Monte Carmelo - MG.
§ 1º - O Programa de Acolhimento Institucional atenderá crianças e adolescentes com idade de 0 a 18 anos incompletos, sob medida protetiva de
abrigo, sempre com determinação do Poder Judiciário e em casos excepcionais do Conselho Tutelar.
Art. 2º - Segundo as Orientações Técnicas de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, o serviço atenderá a, no máximo, dez
crianças e adolescentes em regime de acolhimento institucional e o deferimento do acolhimento dependerá da disponibilidade de vagas.
Art. 3º - O Programa de Atendimento em Regime de Acolhimento Institucional será inscrito, no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 4º - O Programa de Atendimento em Regime de Acolhimento Institucional será vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e tem
por objetivos:
I - Garantir às crianças e aos adolescentes que necessitem de proteção, o acolhimento provisório em regime de acolhimento institucional,
respeitando o seu direito à convivência em ambiente familiar e comunitário.
II - Oferecer apoio às famílias de origem, favorecendo a sua reestruturação para o retorno de seus filhos, sempre que possível.
III - Contribuir na superação da situação vivida pelas crianças e adolescentes com menor grau de sofrimento e perda, preparando-os para a
reintegração familiar ou colocação em família substituta, que neste caso será por meio de tutela, guarda ou adoção de competência exclusiva do
Juizado da Infância e Juventude da Comarca.
Parágrafo único: O acolhimento institucional é medida provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para reintegração familiar ou,
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não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade.
CAPÍTULO III
DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO
Art. 5º - A criança ou adolescente inserido no Programa de Atendimento em Regime de Acolhimento Institucional receberá:
I - com a mais absoluta prioridade, atendimento nas áreas de saúde, educação e assistência social, através das políticas públicas e sociais
existentes;
II - atendimento psicossocial oferecido pelo próprio Programa de Acolhimento Institucional;
III - estímulo à manutenção e/ou reformulação de vínculos afetivos com sua família de origem, nos casos em que houver possibilidade;
IV – atenção incondicional para cumprimento dos princípios descritos no artigo 92, da Lei Federal n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente).
Parágrafo único: A matrícula escolar é obrigatória para todos os acolhidos que estejam cursando a educação básica.
CAPÍTULO IV
DO IMÓVEL
Art. 6º - A sede onde funcionará a entidade de acolhimento institucional deverá estar localizada em área residencial e deverá manter aspecto
arquitetônico semelhante ao das demais casas da comunidade onde estiver inserida, sem placas indicativas ou nomenclaturas que impliquem a
estigmatizaçao dos usuários.
§1º - Os cômodos da casa deverão respeitar a seguinte estrutura:
I – Cada quarto deverá ter dimensão suficiente para acomodar as camas, berços ,beliches dos usuários e para a guarda dos pertences pessoais de
cada criança e adolescente de forma individualizada (armários, guarda-roupa, etc.).
II – Cada quarto acolherá até 04 crianças e adolescentes, podendo ser admitidos, excepcionalmente, o máximo de seis acolhidos por dormitório
quando esta for a única alternativa para manter o serviço em residência inserida na comunidade.
III – Será respeitada a metragem de 2,25 m² para cada ocupante. Caso o ambiente de estudos seja organizado no próprio quarto, a dimensão dos
mesmos deverá ser aumentada para 3,25 m² para cada ocupante.
IV – A sala de estar deverá dispor de espaço suficiente para acomodar o número de usuários atendido pelo equipamento, incluindo os
Cuidadoras/educadoras, garantindo ao menos 1,00 m² para cada ocupante.
V – A sala de jantar ou copa pode funcionar em um cômodo independente ou estar anexado a outro, como a sala de estar e a cozinha, e deverá
dispor de espaço suficiente para acomodar o número de usuários atendido, atendido o espaço mínimo de 1,00 m² por acolhido.
VI – O ambiente de estudos poderá funcionar em espaço específico para esta finalidade ou, ainda, ser organizado em outros ambientes (quarto,
copa) por meio de espaço suficiente e mobiliário adequado.
VII – A cozinha deverá contar com espaço suficiente para acomodar utensílios e mobiliário para preparar alimentos para o número de usuários
atendidos pelo equipamento e para os cuidadores/educadores.
VIII – A área de serviço disporá de espaço suficiente para acomodar utensílios e mobiliário para guardar equipamentos, objetos e produtos de
limpeza e propiciar o cuidado com a higiene do abrigo, com a roupa de cama, mesa, banho e pessoal para o número de usuários atendido pelo
equipamento.
IX - A área externa do imóvel deverá garantir espaços que possibilitem o convívio e brincadeiras entre os acolhidos.
X – Será reservada uma sala para a equipe técnica, no interior do imóvel ou fora dele, com espaço e mobiliário suficiente para desenvolvimento de
atividades de natureza técnica (elaboração de relatórios, atendimento, reuniões, etc).
XI – A coordenação da entidade funcionará em sala própria, com espaço e mobiliário suficiente para desenvolvimento de atividades
administrativas (área contábil / financeira, documental, logística, etc.), que assegure área reservada para guarda de prontuários das crianças e
adolescentes, em condições de segurança e sigilo.
§2º - Toda infra-estrutura do Serviço de Acolhimento deverá oferecer acessibilidade para o atendimento de pessoas com deficiências.
§3º - A Secretaria Municipal de Assistência Social disponibilizará meio de transporte que possibilite a realização de visitas domiciliares pela
equipe técnica do Serviço de Acolhimento e reuniões com os demais atores do Sistema de Garantia de Direitos e da Rede de Serviços.
CAPÍTULO V
DA EQUIPE PROFISSIONAL
Art. 7º - O Serviço de Acolhimento Institucional, será composta por uma equipe mínima de referencia, a ser criada por Lei Municipal Especifica,
seguindo orientações da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos – NOB – RH.
CAPÍTULO VI
DA COMPETÊNCIA PARA DETERMINAR O ACOLHIMENTO
Art. 8º - Compete à autoridade judiciária determinar o acolhimento institucional, encaminhando a criança ou adolescente para a inclusão no
Programa de Atendimento em Regime de Acolhimento Institucional.
§ 1º - A criança ou adolescente acolhido deverá estar acompanhada de Guia de Acolhimento, expedida pela autoridade judiciária, na qual
obrigatoriamente constará, dentre outros:
I - sua identificação e a qualificação completa de seus pais ou de seu responsável, se conhecidos;
II - o endereço de residência dos pais ou do responsável, com pontos de referência;
III - os nomes de parentes ou de terceiros interessados em tê-los sob sua guarda;
IV - os motivos da retirada ou da não reintegração ao convívio familiar
§ 2º - Excepcionalmente, o Conselho Tutelar, em caráter excepcional e urgente, poderá determinar o acolhimento da criança ou do adolescente,
desde que comunique à autoridade judiciária no prazo improrrogável de 24 horas, identificando a criança ou adolescente encaminhado. Nesses
casos, também caberá à entidade fazer essa comunicação, no mesmo prazo, sob pena de responsabilidade.
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§3º - Crianças e adolescentes originárias de outros municípios apenas poderão ser acolhidas no Programa de Atendimento em Regime de
Acolhimento Institucional em situações excepcionais, se houver vaga disponível atestada pela coordenação e autorização concedida pela
Autoridade Judicial, mediante convênio.
Art. 9º - Imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a equipe técnica do Serviço de Acolhimento elaborará um Plano
Individual de Atendimento - PIA, visando à reintegração familiar, ressalvada a existência de ordem escrita e fundamentada em contrário de
autoridade judiciária competente, caso em que também deverá contemplar sua colocação em família substituta observada as regras e princípios
desta Lei.
§1º - O Plano Individual de Atendimento – PIA, será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do Programa de Atendimento e levará em
consideração a opinião da criança ou do adolescente e a oitiva dos pais ou do responsável.
§ 2º - Constarão no Plano Individual de Atendimento, dentre outros:
I - os resultados da avaliação interdisciplinar;
II - os compromissos assumidos pelos pais ou responsável; e.
III - a previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou com o adolescente acolhido e seus pais ou responsável, com vista na
reintegração familiar ou, caso seja esta vedada por expressa e fundamentada determinação judicial, as providências a serem tomadas para sua
colocação em família substituta, sob direta supervisão da autoridade judiciária.
§3º - O acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais ou do responsável e, como parte do processo de
reintegração familiar, sempre que identificada a necessidade, a família de origem será incluída em programas oficiais de orientação, de apoio e de
promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato com a criança ou com o adolescente acolhido.
§4º - Verificada a possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo programa de acolhimento familiar ou institucional fará imediata
comunicação à autoridade judiciária.
§5º - Em sendo constatada a impossibilidade de reintegração da criança ou do adolescente à família de origem, após seu encaminhamento a
programas oficiais ou comunitários de orientação, apoio e promoção social, a cada seis meses será enviando relatório circunstancial ao Ministério
Público, no qual conste a descrição pormenorizada das providências tomadas e a expressa recomendação, subscrita pelos técnicos da entidade ou
responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, para a destituição do poder familiar, ou destituição
de tutela ou guarda.
Art. 10 - A duração do acolhimento varia de acordo com a situação apresentada. A duração máxima de referência será de 02 (dois) anos, podendo
haver acolhimento mais prolongado, sendo criteriosamente avaliada a necessidade e determinado judicialmente. O compromisso é pela resolução
da situação de crise no menor tempo possível.
CAPÍTULO VII
DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA
Art. 11 - O coordenador do Programa de Atendimento em Regime de Acolhimento Institucional é equiparado ao guardião, para todos os efeitos de
direito.
§1º - Cabe ao coordenador do Programa de Atendimento em Regime de Acolhimento Institucional remeter à autoridade judiciária, no máximo a
cada 06 (seis) meses, relatório circunstancial acerca da situação de cada criança ou adolescente acolhido e sua família, para fins da reavaliação
acerca da manutenção da criança ou adolescente no serviço, sua reintegração familiar ou colocação em família substituta.
§2º - O descumprimento das disposições desta Lei pelo dirigente de entidade que desenvolva programas de acolhimento familiar ou institucional é
causa de sua destituição, sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade administrativa, civil e criminal.
CAPÍTULO VIII
DO ACOMPANHAMENTO
Art. 12 - O acompanhamento às famílias de origem das crianças e adolescentes acolhidos acontecerá na forma que segue:
I - Visitas domiciliares;
II - Atendimento psicossocial;
III – Visitas das famílias aos acolhidos e destes às famílias.
§ 1º - O acompanhamento à família de origem e o processo de reintegração familiar da criança será realizado pelos profissionais do Programa de
Atendimento em Regime de Acolhimento Institucional.
§ 2º - Nos casos em que a família já estiver incluída no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, o trabalho será realizado em parceria
com os profissionais deste serviço, bem como com os profissionais do Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS.
§ 3º - Sempre que solicitada pela autoridade judiciária, a equipe técnica do equipamento de Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente,
prestará informações sobre a situação da criança ou do adolescente acolhida (o) e informará quanto à possibilidade ou não de reintegração familiar,
bem como, poderá ser solicitada a realização de laudo psicossocial com apontamento das vantagens e desvantagens da medida, com vistas a
subsidiar as decisões judiciais.
§ 4º - Quando entender necessário, visando à agilidade do processo e à proteção da criança, a Equipe Técnica do Programa prestará informações
ao Juizado sobre a situação da criança acolhida e as possibilidades ou não de reintegração familiar.
§5º - Sempre que possível e recomendável, será permitida a visita de candidatos inscritos no Cadastro Nacional de Adotantes às crianças e
adolescentes em acolhimento institucional em condições de serem adotados, a ser realizado sob a orientação, supervisão e avaliação da equipe
técnica da Justiça da Infância e da Juventude, com apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento e pela execução da política
municipal de garantia do direito à conivência familiar.
CAPÍTULO X
DO TÉRMINO DO ACOLHIMENTO FAMILIAR
Art. 13 - O término do acolhimento familiar da criança ou do adolescente se dará por determinação judicial, atendendo aos encaminhamentos
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pertinentes ao retorno à família de origem ou colocação em família substituta, através das seguintes medidas:
I - Acompanhamento após a reintegração familiar visando a não reincidência do fato que provocou o afastamento da criança;
II - Envio de ofício ao Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Monte Carmelo, comunicando quando houver o desligamento do Programa
de Atendimento em Regime de Acolhimento Institucional.
CAPÍTULO XI
DO SUBSÍDIO AO SERVIÇO PÚBLICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Art. 14 – O Programa de Atendimento em Regime de Acolhimento será subsidiado por meio de recursos financeiros do Município de Monte
Carmelo-Mg, oriundos da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Parágrafo Único - Os recursos destinados à implementação e manutenção do serviço relacionado nesta lei, sob pena de responsabilidade, serão
previstos nas dotações orçamentárias da Secretaria Municipal Assistência Social, observando-se o princípio da prioridade absoluta à criança e ao
adolescente preconizado pelo caput do art. 227 da Constituição Federal e pelo caput e parágrafo único do art. 4o, da Lei Federal n.º 8.069/90.
CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15 - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao Conselho
Tutelar acompanhar e verificar a regularidade do serviço previsto nesta lei, encaminhando ao Juizado e à Promotoria da Infância e da Juventude
relatório circunstanciado sempre que observar irregularidades em seu funcionamento.
Art. 16 - As despesas constantes na presente Lei correrão no presente exercício a conta da seguinte dotação orçamentária vinculada ao Fundo
Municipal da Criança e Adolescente, e para os próximos exercícios em dotação consignada no orçamento.
Art. 17 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 25 de Março de 2014.
GIDEON PENA ROCHA
Presidente

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.319 DE 10 DE MARÇO DE 2014.
CONCEDE DENOMINAÇÃO DE “IRENO DO CARMO” AO CENTRO OFTALMOLÓGICO MUNIICPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Povo do Município de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º - Concede denominação de “IRENO DO CARMO” ao Centro Oftalmológico Municipal.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a providenciar a confecção de placas e identificações ao órgão que menciona no artigo 1º,
bem como tomar as devidas providências para seu efetivo funcionamento.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 25 de Março de 2014.
GIDEON PENA ROCHA
Presidente
____________________________________________________________________________________________________________________
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.320/2014, DE 14 DE MARÇO DE 2014.
RECONHECE DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO LUTA PELA VIDA
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei.
Art. 1º - Fica reconhecido de Utilidade Pública, a Associação Luta Pela Vida, inscrita no CNPJ nº 10.642.152/0001-41, com sede na Rua Seis,
690, Bairro São Sebastião, em Monte Carmelo-MG.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 25 de Março de 2014.
GIDEON PENA ROCHA
Presidente

1.11- RESOLUÇÕES
EM BRANCO
1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS
DECRETO LEGISLATIVO Nº 085/2014, DE 18 DE MARÇO DE 2014.
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO CARMELITANO AO SR. SILAS GOMES DA SILVA
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVOU e o seu Presidente PROMULGOU
o seguinte,
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º - Fica concedido o título de cidadão carmelitano ao Sr. SILAS GOMES DA SILVA.
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Art. 2º - O título mencionado no artigo anterior, representado por diploma especialmente confeccionado para o evento, será entregue ao
homenageado em sessão solene da Câmara Municipal de Monte Carmelo, em data a ser designada pela mesma.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 25 de Março de 2014.
GIDEON PENA ROCHA
Presidente

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
EM BRANCO
2 – DOCUMENTOS PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2.1 – SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.2 - ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.3 – EDITAL DE LICITAÇÃO
EM BRANCO
2.4 – ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014
Às 17:00 horas do dia 25 de março de 2014, após análise e julgamento das propostas, apreciados todos os recursos, conforme Processo Licitatório
007/2014, Pregão Presencial nº 007/2014, certificando a inexistência de recurso, o pregoeiro DEYVID JUNIO DA SILVA, ADJUDICA às
empresas a seguir relacionadas, os itens conforme quadro resultado da adjudicação:
EMPRESA ADJUDICATÁRIA: MICHEL OLIVEIRA PEREIRA 05118737605
CNPJ: 13.758.614/0001-89
ITEM

QNT.

12

01

Serviço
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
TOTAL

Marca

Valor Unit.

Valor Global

Mikrotik

2.109,00

2109,00

2.109,00

EMPRESA ADJUDICATÁRIA: SUZANA TEIXEIRADA SILVA - ME
CNPJ: 03.132.897/0001-03
ITEM

QNT.

07

08

08

13

Serviço
MONITOR LED 23”, WIDESCREEN, CABO DV I, D-SUB, DVI X
DVI, CABO D-SUBXD-SUB
NOBREAK 2500VA:

Marca

Valor Unit.

Valor Global

LG

530,00

4.240,00

ENERMAX

949,00

12.337,00
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10

01

11

01

- 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, curtocircuito 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 K20 - 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
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 On-Board, 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 C13NBR14136, 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.
TOTAL

DELL

7.663,50

7.663,50

DELL

12.000,00

12.000,00

36.240,50

EMPRESA ADJUDICATÁRIA: ROBSON HUMBERTO MONTEIRO 08789956680
CNPJ: 17.202.114/0001-17
ITEM

QNT.

01

01

Serviço
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-

Marca

Valor Unit.

Valor Global

Ubiquiti

380,00

380,00
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03

05

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
FONTE ESTABILIZADA 110/220 ENTRADA – SAIDA 12V 15
AMP COM PROTEÇÃO DE 16 CANAIS
TOTAL

Voyage

158,00

790,00
1.170,00

EMPRESA ADJUDICATÁRIA: PRISMA INFOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 04.557.755/0002-53
ITEM

QNT.

02

01

Serviço
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 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

Marca

Valor Unit.

Valor Global

Trend Micro

264,00

3960,00
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04
05

06

09

08
08

08

01

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;
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 MICROSOFT OU MARCA SUPERIOR
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
MULTI-TOQUE, PLACA DE VÍDEO DEDICADA AMD
RADEON™ HD 7670M, 128-BIT, 1GB, GRAVADOR DE
DVD/CD DUAL LAYER (UNIDADE DVD+/- RW 8X),
WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64-BIT

Microsoft

605,00

4840,00

Microsoft

770,00

6160,00

Dexcon

1.925,00

15400,00

Sony

4675,00

4675,00
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35.035,00

TOTAL
PREÇO TOTAL NEGOCIADO:
R$ 74.554,50 (setenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos)
Monte Carmelo, 25 de março de 2014.
DEYVID JUNIO DA SILVA
Pregoeiro

_____________________________________________________________________________________________________________________
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014
Às 17:00 horas do dia 25 de março de 2014, após análise e julgamento das propostas, apreciação e aceitação dos recuros, conforme Processo
Licitatório 008/2014, Pregão Presencial nº 008/2014, certificando a inexistência de recurso, o pregoeiro DEYVID JUNIO DA SILVA,
ADJUDICA às empresas a seguir relacionadas, os itens conforme quadro resultado da adjudicação:
EMPRESA ADJUDICATÁRIA: SUPERMERCADO MONTE UM LTDA - ME
CNPJ: 14.279.256/0001-94
Item

QNT.

Und.

01

50

Pct

03

25

Und

05

400

Pct

15

450

Lts

16

50

Lts

22
31

50
100

Kg
Und

35

50

Pct

Marca

Valor
Unit.

Valor
Global

Nescau

5,26

263,00

Candura

2,89

72,25

Gosto Mineiro

6,18

2.472,00

Cemil

2,00

900,00

Cemil

2,00

100,00

Fabricação própria

13,35
1,81

667,50
181,00

5,38

269,00

PRODUTO
Achocolatado em pó embalagem de 400gr. Nescau ou de
qualidade similar ou superior.
Água Sanitária com 2 lts: Candura ou de qualidade similar
ou superior.
Café torrado moído embalagem com pct de 500 gr selo
ABIC: 3 Irmãos ou de qualidade similar ou superior.
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.
Pão de queijo
Saco plástico preto para lixo 15 litros - biodegradável
Toalha de papel interfolhas Nobre ou Plaspel 20X21cm
1000fhs branco

TOTAL

4.924,75

EMPRESA ADJUDICATÁRIA: MARCELO GONÇALVES – MERCADO MAGRÃO
CNPJ: 41.825.092/0001-26
Item

QNT.

Und.

08

20

Und

11
14

10
05

Pct
Und

17

05

Und

18

10

Und

20

80

Lta

25

50

Kg

PRODUTO
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)
Esponja de aço lavar louças Bombril ou Assolam com 8 und
Inseticida em aerossol sem cheiro 300 ml Baygon
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.
Margarina vegetal com sal embalagem pote de 500 gramas: Qualy
ou de qualidade similar ou superior.
Presunto cozido resfriado, fatiado, sem capa de gordura- Sadia ou
de qualidade similar ou superior.

Marca

Valor
Unit.

Valor
Global

Vorel

2,60

52,00

Bombril
Baygon

1,20
7,49

12,00
37,45

Start

7,68

38,40

Veja

3,29

32,90

Qualy

4,36

348,80

Seara

14,14

707,00
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26

30

Und

27

30

Und

32

100

Pct

33

30

Lt

Refrigerante composto de água gasosa e xarope sabor cola
embalagem de 2 litros (de 1ª qualidade)
Refrigerante composto de água gasosa e xarope sabor de guaraná –
embalagem de 2 litros ( de 1ª qualidade)
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

Zap Cola

3,44

103,20

Mineiro

3,44

103,20

Lixoplas

3,49

349,00

Delvalle

4,00

120,00

TOTAL

1.903,95

EMPRESA ADJUDICATÁRIA: SUPERMERCADO MIX DOURADO LTDA
CNPJ: 14.882.426/0001-20
Item

QNT.

Und.

02

100

Caixa

04

25

Und

06

30

Cxs

07

100

Pct

09

20

Frc

10

20

Und

12
13
19

05
05
10

Und
Und
Und

21

05

Und

23

500

Kg

24

20

Pct

28

05

Und

29

05

Kgs

30

10

Und

34

250

Und

PRODUTO
Água Mineral em copo plástico não gaseificada 200 ml
“Caixas com 48 unidades”
Álcool líquido etílico de 1 litro para uso doméstico
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
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.
Flanela branca em tecido 100% algodão
Gás Liquifeito de petroleo para cozinha 13 kg “recarga”
Lustra móveis com aroma de lavanda – frasco com 200ml
Masso de fósforo de madeira 100% reflorestada e pólvora
com 10 und
Pão tipo Francês 50 gramas
Papel higiênico branco c/ 4 und 60mX10cm, picotado,
folha dupla, macio: Personal ou de qualidade similar ou
superior
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)
Suco em pó adoçado embalagem de 240 gr: Wilma ou de
qualidade similar ou superior

Marca

Valor Unit.

Valor
Global

Serra Negra

17,98

1.798,00

Claro

2,69

67,25

Mate Leão

3,99

119,70

Total Plast

2,40

240,00

Bom Ar

6,25

125,00

Ypê

1,26

25,20

Branca
Nacional Gás
Bry

1,35
48,00
1,99

6,75
240,00
19,90

Paraná

1,60

8,00

Fabricação
Própria

5,96

2.980,00

Bob

2,90

58,00

Minuano

4,25

21,25

Omo

7,45

37,25

Lux

0,99

9,90

Wilma

1,40

350,00

TOTAL
PREÇO TOTAL NEGOCIADO:
R$ 12.934,49 (doze mil novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos)
Monte Carmelo, 25 de março de 2014.
DEYVID JUNIO DA SILVA
Pregoeiro

2.5 – HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.6 - CONTRATOS
CONTRATO Nº 009/2014
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6.106,20

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 002/14
Objeto: Serviço de conexão a internet através de um link dedicado com IP fixo, com velocidade de 2 MB, com transmissão via rádio.
Por este instrumento de Contrato, em conformidade com o Processo Licitaório nº 006/2014, Pregão Presencial nº 006/2014, nos termos da Lei nº
10.520, de 17 de Julho de 2002 e da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, de um lado a A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE
CARMELO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 14.309.636/0001-24, com sede à Av.Dona Clara, 36, Bairro Langoni, CEP
38500-000-Monte Carmelo - MG e endereço eletrônico www.camaramontecarmelo.mg.gov.br, neste ato representada por seu Presidente,
Vereador GIDEON PENA ROCHA, brasileiro, desquitado, CPF Nº 681.572.316-04 e RG-M.8516.910, residente e domiciliado na Rua Espírito
Santo, 460, Bairro Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Monte Carmelo-MG, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro, NETVIP
TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.058.915/0001-46, com sede social à Avenida
Olegário Maciel, nº 21, Bairro Centro, CEP 38.500-000, em Monte Carmelo - MG, fone (34) 38422813, neste ato representada por sua sócia
Helena Ferreira dos Santos Vieira, brasileira, casada, profissão empresária, portadora da cédula de identidade nº MG 809.987, inscrita no CPF nº
165.231.996-49, residente e domiciliada na Avenida Braulino Martins Mundim, nº 1.650, Bairro Centro, CEP 38500-000, em Monte Carmelo MG, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente contrato, o qual sujeita-se às normas legais supra mencionadas e as
seguintes cláusulas e condições:
DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Serviço de conexão a internet através de um link dedicado com IP
fixo, com velocidade de 2 MB, com transmissão via rádio., de conformidade com o termo de referência.
DA VIGÊNCIA
CLÁUSULA SEGUNDA – O Contrato vigerá por um período de (10) meses, tendo seu termo inicial em 25 de março de 2014 e seu termo final em
25 de janeiro de 2015, prevalecendo, entretanto, termo de garantia maior, se assim for proposto pelo contratado e/ou pelo fabricante.
DO PREÇO
CLÁUSULA TERCEIRA - O preço a ser efetivamente pago para o fornecimento da totalidade do objeto constante da Cláusula Primeira do
presente Instrumento de Contrato será de R$ 4.390,00 (quatro mil trezentos e noventa reais), sendo fixo e irreajustável.
DO RECEBIMENTO
CLÁUSULA QUARTA – O serviço será entregue e conferido por comissão especial constituída para conferência dos serviços prestados pela
CONTRATADA, no local e na quantidade definido pela CONTRATANTE, às suas expensas, com início de entrega em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da data de assinatura do Contrato.
Subcláusula Primeira – O recebimento do objeto da presente licitação obedecerá ao disposto no artigo 73, inciso II, da Lei no 8.666, de 1993.
Subcláusula Segunda – Havendo irregularidades apontadas nos recebimentos provisórios e/ou definitivo, caberá à CONTRATADA saná-las,
submetendo a etapa impugnada a nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução do saneamento necessário, sem prejuízo da
aplicação das penalidades cabíveis.
Subcláusula Terceira - Caso um item, entregue e recebido, apresente defeito em sua primeira tentativa de funcionamento, a CONTRATADA
deve trocá-lo por um novo com as mesmas especificações.
Subcláusula Quarta – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito desempenho dos
itens fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos durante o prazo de garantia constante
da proposta.
DA PRESTAÇÃO DA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO
CLÁUSULA QUINTA – A garantia do objeto do presente Contrato será prestada sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, na vigência do
Contrato, executando as medidas necessárias para a conservação e os cuidados técnicos indispensáveis ao funcionamento regular e permanente dos
bens fornecidos, de acordo com o estabelecido na proposta comercial e no manual do fabricante.
I – Será efetuada, sem ônus para a CONTRATANTE, a troca de todas e quaisquer produto/serviço adquirido, que se revelarem defeituosos,
independentemente de causa, época ou do tipo de defeito, dentro do prazo da garantia.
II – Quando o defeito tenha sido originado por mau uso, imperícia ou negligência do usuário, ou em conseqüência de caso fortuito ou de força
maior, a CONTRATADA deverá notificar à CONTRATANTE, que providenciará o ressarcimento do valor das peças para o reparo do
equipamento, após comprovar os fatos e aprovar o orçamento, não se constituindo perda da vigência da Garantia de Funcionamento.
III – A garantia de funcionamento será pelo período mínimo de (10) meses, contados a partir do Recebimento Definitivo do item, sem prejuízo de
qualquer política de garantia adicional oferecida pelo(s) fabricante(s). Os respectivos períodos poderão ser maiores se assim for proposto pela
CONTRATADA.
IV – O chamado técnico em caso de problemas ou dúvidas quanto ao funcionamento de qualquer item contratado, será por telefone ou por
endereço eletrônico constantes deste contrato. A CONTRATADA deverá fazer o primeiro atendimento no prazo de até quatro (4) horas após esse
primeiro contato, quando registrará o problema e verificará o grau de severidade e terá o prazo de vinte e quatro (24) a quarenta e oito (48) horas
para resolvê-lo ou sugerir alternativas, e o prazo de três (3) dias úteis para a solução definitiva. Caso seja necessário o deslocamento de técnicos
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até as dependências da CONTRATANTE, todas as despesas serão por conta da CONTRATADA;
V– A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhuma hipótese ou pretexto, a transferência de responsabilidade da licitante adjudicatária a terceiros,
sejam técnicos ou não.
DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
CLÁUSULA SEXTA – Conforme artigo 67 da Lei no 8.666/93, a execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante
da Administração.
Subcláusula Primeira – A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder
Público ou de seus agentes e prepostos.
Subcláusula Segunda – A Administração se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os objetos, se em desacordo com os termos deste
Contrato.
Subcláusula Terceira – Todas as comunicações relativas ao presente Contrato serão consideradas regularmente feitas desde que entregues ou
enviadas por carta protocolada, fac-símile ou mensagem eletrônica (e-mail), devidamente confirmados.
Subcláusula Quarta – Qualquer mudança de endereço deverá ser imediatamente comunicada à outra parte.
Subcláusula Quinta – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias ao objeto do presente Contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato.
Subcláusula Sexta – É facultada a supressão além do limite estabelecido no Parágrafo anterior, mediante acordo entre as partes.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
CLÁUSULA SÉTIMA – Incumbe à CONTRATANTE:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;
II – Vetar o emprego de qualquer produto, item, ou consumível que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta Da
CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais ou ser prejudicial à saúde dos servidores;
III – Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos provisórios e definitivos do objeto contratado, ou rejeitá-lo, se assim o
desejar;
IV – Atestar nas Notas Fiscais/Faturas a efetiva entrega dos produtos objeto do presente Contrato, por meio de representante designado;
V – Efetuar o pagamento à CONTRATADA;
VI – Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
CLÁUSULA OITAVA – Incumbe à CONTRATADA:
I – Entregar/executar os serviços, conforme especificações técnicas da sua proposta comercial, nos prazos constantes da Cláusula Quarta e nos
locais estabelecidos pela CONTRATANTE;
II – Fornecer materiais e serviços de primeira qualidade e perfeitamente adequados, de maneira a não prejudicar a execução dos serviços ora
contratados;
III – Cumprir a garantia de funcionamento do objeto do contrato.
IV – Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal do Contrato, inerentes à execução do objeto do Contrato;
V – Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos
ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o
acompanhamento da execução dos serviços pela CONTRATANTE. Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da
CONTRATADA, esta pagará à CONTRATANTE o valor correspondente;
VI - Manter, durante toda a execução do Contrato, as mesmas condições de habilitação;
VII – Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando-a à CONTRATANTE para ateste e pagamento;
VIII – Substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sem ônus para a CONTRATANTE, os produtos, uma vez vetados pelo fiscal
do Contrato, ou que apresentarem defeitos;
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CLÁUSULA NONA – As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da dotação orçamentária: Ficha 9 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00
DO PAGAMENTO
CLÁUSULA DÉCIMA – O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, por meio de
após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
atestada pelo servidor designado para fiscalizar a execução do Contrato.
Subcláusula Primeira – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado no Contrato.
Subcláusula Segunda – Caso os dados da fatura estejam incorretos, a CONTRATANTE formalizará à CONTRATADA, dentro do prazo
estipulado no caput desta Cláusula, e esta emitirá nova fatura, escoimada daquelas incorreções, abrindo-se, então, novo prazo para pagamento.
Subcláusula Terceira – No caso de haver pendências na entrega dos produtos por culpa da CONTRATADA, a CONTRATANTE suspenderá o
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pagamento pertinente até que sejam sanadas as pendências, independentemente de outras penalidades previstas neste contrato e na legislação
pertinente, a serem aplicadas à CONTRATADA.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
Subcláusula Primeira – Se a CONTRATADA deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do
objeto contratado, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste
Contrato e das demais cominações legais.
Subcláusula Segunda – A CONTRATADA ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades pela inexecução total ou parcial do Contrato:
I - Advertência;
II - Multas:
a) De 0,2% (dois décimos por cento) do valor unitário do respectivo bem, por qualquer equipamento, item, produto, material, programa ou
consumível que tenha sido entregue com atraso (no recebimento provisório ou definitivo), aplicável por dia de atraso;
b) De 1,0% (um por cento) do valor total do Contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do Contrato, que não as especificadas nas
alíneas “a” e “b” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência.
Subcláusula Terceira – No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. As sanções previstas
no Parágrafo Primeiro e no inciso I do Parágrafo Segundo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II do Parágrafo Segundo, todos
constantes desta Cláusula.
Subcláusula Quarta – As multas deverão ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da notificação.
DA RESCISÃO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O presente Contrato poderá ser rescindido observadas as razões, formas e direitos estabelecidos nos artigos
77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o Foro da Comarca de Monte Carmelo-MG para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
presente Contrato. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o presente Contrato, que depois de
lido e achado conforme, será assinado em três vias de igual teor e forma.
Monte Carmelo, 25 de março de 2014.
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
Gideon Pena Rocha
Presidente
NETVIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME
Helena Ferreira dos Santos Vieira
Sócia
TESTEMUNHAS
DEYVID JUNIO DA SILVA
CPF 05435576695
RG MG 11.501.645
ENDEREÇO: RUA RONAN CARDOSO, 304 BAIRRO VILA NOVA – MONTE CARMELO - MG
SILAS GOMES DA SILVA
CPF: 536.600.726-72
RG: M 3.728.574
RUA: ITÁLIA, 482 BAIRRO JARDIM MONTREAL – MONTE CARMELO - MG
_____________________________________________________________________________________________________________________
CONTRATO 010/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2014
Objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão-de-obra, com reposição de peças, de Sistema Telefônico com:
01 Central Modelo CPC Grafite, marca LEUCOTRON equipada com 02 troncos analógicos, com 15 ramais. (A aquisição de peças é de
responsabilidade do contratante).
Por este instrumento de Contrato, em conformidade com o Processo nº 006/2014, Pregão Presencial nº 006/2014, nos termos da Lei nº 10.520, de
17 de Julho de 2002; Lei Municipal 606/2006 e da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, de um lado a A CÂMARA MUNICIPAL DE
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MONTE CARMELO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 14.309.636/0001-24, com sede à Av.Dona Clara, 36, Bairro
Langoni, CEP 38500-000-Monte Carmelo-MG e endereço eletrônico www.camaramontecarmelo.mg.gov.br, neste ato representada por seu
Presidente, Vereador GIDEON PENA ROCHA, brasileiro, desquitado, CPF Nº 681.572.316-04 e RG-M.8516.910, residente e domiciliado na
Rua Espírito Santo, 460, Bairro Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Monte Carmelo-MG, doravante denominada CONTRATANTE e, de
outro, MICHEL DE OLIVEIRA PEREIRA 05118737605, microempreendedor individual MEI, inscrito no CNPJ nº 13.758.614/0001-89, com
sede social à Avenida Olegário Maciel, nº 493 Centro, CEP 38.500-000, em Monte Carmelo - MG, fone (34) 88035457, neste ato representada por
seu proprietário Michel de Oliveira Pereira, brasileiro, solteiro, profissão empresário, portador da cédula de identidade nº MG 13.689.552, inscrito
no CPF nº 051.187.376-05, residente e domiciliado na Rua Marfim, nº 104, Bairro Belvedere, CEP 38500-000, em Monte Carmelo - MG,
doravante denominada CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente contrato, o qual sujeita-se às normas legais supra mencionadas e as
seguintes cláusulas e condições:
DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva,
incluindo mão-de-obra, com reposição de peças, de Sistema Telefônico com: 01 Central Modelo CPC Grafite, marca LEUCOTRON
equipada com 02 troncos analógicos, com 15 ramais. (A aquisição de peças é de responsabilidade do contratante), de conformidade com o
termo de referência.
DA VIGÊNCIA
CLÁUSULA SEGUNDA – O Contrato vigerá por um período de (10) meses, tendo seu termo inicial em 25/03/2014 e seu termo final em
25/01/2015, prevalecendo, entretanto, termo de garantia maior, se assim for proposto pelo contratado e/ou pelo fabricante.
DO PREÇO
CLÁUSULA TERCEIRA - O preço a ser efetivamente pago para o fornecimento da totalidade do objeto constante da Cláusula Primeira do
presente Instrumento de Contrato será de R$ 3.990,00 (três mil novecentos e noventa reais), sendo fixo e irreajustável.
DO RECEBIMENTO
CLÁUSULA QUARTA – O serviço será entregue e conferido por comissão especial constituída para conferência dos serviços prestados pela
CONTRATADA, no local e na quantidade definido pela CONTRATANTE, às suas expensas, com inicio de entrega em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da data de assinatura do Contrato.
Subcláusula Primeira – O recebimento do objeto da presente licitação obedecerá ao disposto no artigo 73, inciso II, da Lei no 8.666, de 1993.
Subcláusula Segunda – Havendo irregularidades apontadas nos recebimentos provisórios e/ou definitivo, caberá à CONTRATADA saná-las,
submetendo a etapa impugnada a nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução do saneamento necessário, sem prejuízo da
aplicação das penalidades cabíveis.
Subcláusula Terceira - Caso um item, entregue e recebido, apresente defeito em sua primeira tentativa de funcionamento, a CONTRATADA
deve trocá-lo por um novo com as mesmas especificações.
Subcláusula Quarta – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito desempenho dos
itens fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos durante o prazo de garantia constante
da proposta.
DA PRESTAÇÃO DA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO
CLÁUSULA QUINTA – A garantia do objeto do presente Contrato será prestada sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, na vigência do
Contrato, executando as medidas necessárias para a conservação e os cuidados técnicos indispensáveis ao funcionamento regular e permanente dos
bens fornecidos, de acordo com o estabelecido na proposta comercial e no manual do fabricante.
I – Será efetuada, sem ônus para a CONTRATANTE, a troca de todas e quaisquer produto/serviço adquirido, que se revelarem defeituosos,
independentemente de causa, época ou do tipo de defeito, dentro do prazo da garantia.
II – Quando o defeito tenha sido originado por mau uso, imperícia ou negligência do usuário, ou em conseqüência de caso fortuito ou de força
maior, a CONTRATADA deverá notificar à CONTRATANTE, que providenciará o ressarcimento do valor das peças para o reparo do
equipamento, após comprovar os fatos e aprovar o orçamento, não se constituindo perda da vigência da Garantia de Funcionamento.
III – A garantia de funcionamento será pelo período mínimo de (10 ) meses, contados a partir do Recebimento Definitivo do item, sem prejuízo de
qualquer política de garantia adicional oferecida pelo(s) fabricante(s). Os respectivos períodos poderão ser maiores se assim for proposto pela
CONTRATADA.
IV – O chamado técnico em caso de problemas ou dúvidas quanto ao funcionamento de qualquer item contratado, será por telefone ou por
endereço eletrônico constantes deste contrato. A CONTRATADA deverá fazer o primeiro atendimento no prazo de até quatro (4) horas após esse
primeiro contato, quando registrará o problema e verificará o grau de severidade e terá o prazo de vinte e quatro (24) a quarenta e oito (48) horas
para resolvê-lo ou sugerir alternativas, e o prazo de três (3) dias úteis para a solução definitiva. Caso seja necessário o deslocamento de técnicos
até as dependências da CONTRATANTE, todas as despesas serão por conta da CONTRATADA;
V– A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhuma hipótese ou pretexto, a transferência de responsabilidade da licitante adjudicatária a terceiros,
sejam técnicos ou não.
DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
CLÁUSULA SEXTA – Conforme artigo 67 da Lei no 8.666/93, a execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante
da Administração.
Subcláusula Primeira – A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder
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Público ou de seus agentes e prepostos.
Subcláusula Segunda – A Administração se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os objetos, se em desacordo com os termos deste
Contrato.
Subcláusula Terceira – Todas as comunicações relativas ao presente Contrato serão consideradas regularmente feitas desde que entregues ou
enviadas por carta protocolada, fac-símile ou mensagem eletrônica (e-mail), devidamente confirmados.
Subcláusula Quarta – Qualquer mudança de endereço deverá ser imediatamente comunicada à outra parte.
Subcláusula Quinta – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias ao objeto do presente Contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato.
Subcláusula Sexta – É facultada a supressão além do limite estabelecido no Parágrafo anterior, mediante acordo entre as partes.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
CLÁUSULA SÉTIMA – Incumbe à CONTRATANTE:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;
II – Vetar o emprego de qualquer produto, item, ou consumível que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta Da
CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais ou ser prejudicial à saúde dos servidores;
III – Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos provisórios e definitivos do objeto contratado, ou rejeitá-lo, se assim o
desejar;
IV – Atestar nas Notas Fiscais/Faturas a efetiva entrega dos produtos objeto do presente Contrato, por meio de representante designado;
V – Efetuar o pagamento à CONTRATADA;
VI – Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
CLÁUSULA OITAVA – Incumbe à CONTRATADA:
I – Entregar/executar os serviços, conforme especificações técnicas da sua proposta comercial, nos prazos constantes da Cláusula Quarta e nos
locais estabelecidos pela CONTRATANTE;
II – Fornecer materiais e serviços de primeira qualidade e perfeitamente adequados, de maneira a não prejudicar a execução dos serviços ora
contratados;
III – Cumprir a garantia de funcionamento do objeto do contrato.
IV – Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal do Contrato, inerentes à execução do objeto do Contrato;
V – Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos
ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o
acompanhamento da execução dos serviços pela CONTRATANTE. Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da
CONTRATADA, esta pagará à CONTRATANTE o valor correspondente;
VI - Manter, durante toda a execução do Contrato, as mesmas condições de habilitação;
VII – Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando-a à CONTRATANTE para ateste e pagamento;
VIII – Substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sem ônus para a CONTRATANTE, os produtos, uma vez vetados pelo fiscal
do Contrato, ou que apresentarem defeitos;
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CLÁUSULA NONA – As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da dotação orçamentária: Ficha 9 –
01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00
DO PAGAMENTO
CLÁUSULA DÉCIMA – O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, por meio de após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, atestada
pelo servidor designado para fiscalizar a execução do Contrato.
Subcláusula Primeira – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado no Contrato.
Subcláusula Segunda – Caso os dados da fatura estejam incorretos, a CONTRATANTE formalizará à CONTRATADA, dentro do prazo
estipulado no caput desta Cláusula, e esta emitirá nova fatura, escoimada daquelas incorreções, abrindo-se, então, novo prazo para pagamento.
Subcláusula Terceira – No caso de haver pendências na entrega dos produtos por culpa da CONTRATADA, a CONTRATANTE suspenderá o
pagamento pertinente até que sejam sanadas as pendências, independentemente de outras penalidades previstas neste contrato e na legislação
pertinente, a serem aplicadas à CONTRATADA.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
Subcláusula Primeira – Se a CONTRATADA deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do
objeto contratado, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste
Contrato e das demais cominações legais.
Subcláusula Segunda – A CONTRATADA ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades pela inexecução total ou parcial do Contrato:
I - Advertência;
II - Multas:
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a) De 0,2% (dois décimos por cento) do valor unitário do respectivo bem, por qualquer equipamento, item, produto, material, programa ou
consumível que tenha sido entregue com atraso (no recebimento provisório ou definitivo), aplicável por dia de atraso;
b) De 1,0% (um por cento) do valor total do Contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do Contrato, que não as especificadas nas
alíneas “a” e “b” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência.
c) O licitante vencedor que se recusar a cumprir o contrato estará sujeito às seguintes penalidades:
1) suspensão do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Monte Carmelo, pelo prazo de 02 (dois) anos;
2) multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da adjudicação.
Subcláusula Terceira – No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. As sanções previstas
no Parágrafo Primeiro e no inciso I do Parágrafo Segundo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II do Parágrafo Segundo, todos
constantes desta Cláusula.
Subcláusula Quarta – As multas deverão ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da notificação.
DA RESCISÃO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O presente Contrato poderá ser rescindido observadas as razões, formas e direitos estabelecidos nos artigos
77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o Foro da Comarca de Monte Carmelo-MG para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
presente Contrato. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o presente Contrato, que depois de
lido e achado conforme, será assinado em três vias de igual teor e forma.
Monte Carmelo, 25 de MARÇO de 2014.
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
Gideon Pena Rocha
Presidente
MICHEL OLIVEIRA PEREIRA 05118737605
Empresário
TESTEMUNHAS
DEYVID JUNIO DA SILVA
CPF 05435576695
RG MG 11.501.645
ENDEREÇO: RUA RONAN CARDOSO, 304 BAIRRO VILA NOVA – MONTE CARMELO - MG
SILAS GOMES DA SILVA
CPF: 536.600.726-72
RG: M 3.728.574
RUA: ITÁLIA, 482 BAIRRO JARDIM MONTREAL – MONTE CARMELO – MG

2.7 – EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE
CONTRATO
CONTRATADA
OBJETO
FUNDAMENTO
RECURSOS
PREÇO MENSAL
PREÇO GLOBAL
PRAZO DE VIGÊNCIA
ASSINATURA
CONTRATANTE
CONTRATO
CONTRATADA
OBJETO
FUNDAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
009/2014
NETVIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME
Serviço de conexão a internet através de um link dedicado com IP fixo, com
velocidade de 2 MB, com transmissão via rádio.
Processo Licitatório 002/2014 Pregão Presencial 002/2014
Ficha 9 - 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00
R$ 439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais)
R$ 4.390,00 (quatro mil trezentos e noventa reais)
10 meses
25/03/2014
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
010/2014
MICHEL DE OLIVEIRA PEREIRA 05118737605
Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão-deobra, com reposição de peças, de Sistema Telefônico com: 01 Central Modelo
CPC Grafite, marca LEUCOTRON equipada com 02 troncos analógicos, com 15
ramais. (A aquisição de peças é de responsabilidade do contratante).
Processo Licitatório 006/2014 Pregão Presencial 006/2014
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RECURSOS
PREÇO MENSAL
PREÇO GLOBAL
PRAZO DE VIGÊNCIA
ASSINATURA

Ficha 9 - 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00
R$ 399,00
R$ 3999,00
10 meses
25/03/2014

2.8 – AVISO DEDISPENSA/INEXIGIBILIDADE
EM BRANCO
2.9 – DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES AOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES ECOMPRAS
A empresa Casa do Cartucho e Informática Ltda – ME, não apresentou a certidão negativa de débitos estaduais com validade, sendo
que a mesma havia em tempo hábil apresentando os recursos para tanto, motivo pelo qual a respectiva empresa foi declarada
INABILITADA no certame 007/2014. Monte Carmelo, 25 de março de 2014 – Deyvid Junio da Silva.
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3 – DOCUMENTOS CONTÁBEISE OUTROS
3.1 – BALANCETES MENSAIS
EM BRANCO
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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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