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COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Coronel 
Fabriciano, comunica que em 
cumprimento da Lei Municipal 3.968, 
de 1º de dezembro de 2014, que 
institui o Diário Oficial Eletrônico 
do Município de Coronel Fabriciano 
– MG e estabelece normas para 
envio, publicação e divulgação de 
matérias dos órgãos da administração 
pública direta e indireta e dá outras 
providências, o jornal “O Município” 
deixará de ser impresso e existirá 
apenas em forma digital. A partir do 
dia 23 de março de 2015 só será possível 
ter acesso à publicação online, através 
do site www.fabriciano.mg.gov.br. 
A publicação deixará de se chamar 
“O Município” e passará a ser “Diário 
Oficial”. As edições serão assinadas 
digitalmente, atendendo aos requisitos 
de autenticidade, integridade, 
validade jurídica e interoperabilidade 
da Infraestrutura de Chaves Brasileiras 
ICP-Brasil. 
O Diário Oficial Eletrônico de Coronel 
Fabriciano será publicado diariamente, 
de segunda a sexta-feira, a partir das 
17h, exceto nos feriados nacionais. 
Serão mantidas no Portal para acesso 
público, consulta e download de 
todas as edições do Diário Oficial 
Eletrônico de Coronel Fabriciano. 
Será identificado por numeração 
sequencial para cada edição, pela data 
da publicação e pela numeração da 
página.
As Secretarias Municipais de Coronel 
Fabriciano designará os seus 
publicadores, responsáveis pelo envio 
à Procuradoria-geral dos atos oficiais 
para publicação no Diário Oficial 
Eletrônico. As Secretarias Municipais 
deverão encaminhar os atos a serem 
publicados à Procuradoria-geral até às 
14h de um dia para serem publicadas 
no jornal do dia posterior. Exceto 
os procedimentos licitatórios, que 
ficarão a cargo da própria Secretaria 

Municipal de Administração.
Compete á Procuradoria-geral do 
Município analisar os atos a ela 
enviados pelos publicadores e remetê-
los para publicação no Diário Oficial 
Eletrônico de Coronel Fabriciano. O 
horário limite para o envio de matérias 
será 15h do dia agendado para 
divulgação. A exclusão de matérias 
não será feita após este horário.
As matérias enviadas para publicação 
deverão obedecer aos padrões 
de formatação estabelecidos pela 
Secretaria Municipal de Comunicação 
e Gestão Estratégica. 
Outras informações podem ser 
encontradas na Lei Municipal 3.968, 
de 1º de dezembro de 2014.

FINANçAs

Fabriciano participa de reunião em 
Brasília e garante indenização do INss 
 
FABRICIANO – Com o objetivo de 
tratar sobre a indenização relativa à 
construção da Agência da Previdência 
Social de Fabriciano, a Prefeitura 
Municipal participou de um encontro 
com a presidência do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), em Brasília. A 
obra para instalação da Agência foi 
realizada pela Prefeitura em terreno 
de propriedade do INSS, mediante 
Convênio de Dação em Pagamento, 
firmado em 2003. 

O convênio para construção do prédio 
da Agência da Previdência foi firmado 
para abater dívida de contribuições 
previdenciárias do município com o 
INSS. A nova Agência foi concluída e 
entregue em 2006. Mas, nesse período, 
não foi registrada qualquer redução 
da dívida previdenciária, conforme 
previsto. Além disso, o município 
efetuou o pagamento integral da 
dívida, que teve a última parcela 
quitada em maio de 2014. 
 

Durante a reunião em Brasília foi 
definido que, após verificadas 
todas as condicionantes reais ao 
reconhecimento formal da dívida, o 
INSS deverá indenizar a Prefeitura em 
valor aproximado de R$ 1,5 milhão, 
pelo efetivo custo da execução integral 
da obra, considerando a teoria da 
vedação ao enriquecimento sem causa.

sETOR DE LICITAçÕEs

PREFEITURA DE CORONEL 
FABRICIANO/MG. ANULAÇÃO do 
Pregão 033/2015 – Processo 310/2015. 
Objeto: contratação de empresa 
especializada, sob regime de empreitada 
a preços unitários, dos serviços de 
limpeza urbana, compreendendo: 
coleta de lixo domiciliar; coleta de 
lixo domiciliar em áreas de difícil 
acesso; coleta seletiva; varrição manual 
e mecanizada, esta com o uso de 
equipamento autopropelido,  de vias 
e logradouros públicos; fornecimento 
de equipes multi-tarefas para execução 
de serviços complementares de limpeza 
urbana como capinação, roçada manual, 
pintura de meio fio e outros; equipe para 
limpeza manual de margem de córregos; 
capina e roçada mecanizada de vias e 
logradouros; limpeza mecanizada de 
bocas de lobo; locação, manutenção e 
higienização de containers de 240 litros 
e lixeiras de 20 litros e fornecimento de 
equipe especializada para promoção de 
educação ambiental, Recurso próprio. 
Informamos aos interessados que o 
referido Pregão foi ANULADO por 
provocação de terceiros, nos termos 
do art. 49 da Lei Federal n° 8.666/93 e 
art. 18 do Decreto Federal n° 3.555/00. 
Coronel Fabriciano, 06 de março de 
2015. Marilza Marques de Oliveira. 
Pregoeira.

PREFEITURA DE CORONEL FABRICIANO/
MG. Aviso Pregão Exclusivo ME/EPP/
MEI 042/2015 – Processo 347/2015. 
Objeto: a aquisição de materiais 
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descartáveis e fósforos, para utilização 
nas cantinas das escolas municipais, em 
atendimento a Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura,  Recurso 
Próprio. Abertura dia 20/03/2015, às 
09h00min. O Edital poderá ser retirado 
no site www.fabriciano.mg.gov.br 
ou repassado via e-mail mediante 
solicitação via FAX pelo telefone 
31-3846-7077/7767/7063. Marilza 
Marques de Oliveira. Pregoeira.

PREFEITURA DE CORONEL 
FABRICIANO/MG. RESULTADO DA - 
TOMADA DE PREÇOS nº 001/2015 - 
Processo nº 254/2015. Comunicamos 
aos interessados que a vencedora 
da Tomada de Preços nº 001/2015, 
cujo objeto é a contratação de 
empresa para prestação de serviço de 
consultoria e elaboração de Projetos 
Executivos de engenharia para obras 
de reconstrução de infraestrutura. 
Recursos da Defesa Civil – Governo 
Federal, foram as proponentes 
BOMTEMPO ENGENHARIA LTDA ao 
valor global de R$ 199.280,00 (cento e 
noventa e nove mil duzentos e oitenta 
reais) e FERREIRA COSTA ENGENHARIA 
E CONSULTORIA LTDA, ao valor global 
de R$ 159.820,00 (cento e cinquenta 
e nove mil oitocentos e vinte reais). 
Coronel Fabriciano, 06 de março 
de 2015. Andréia Barros Pereira. P/
Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL 
FABRICIANO. EDITAL RESUMIDO. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
371/15. MODALIDADE: DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 006/15. OBJETO: O 
Município de Coronel Fabriciano fará 
a locação do imóvel de propriedade da 
empresa OLIVEIRA & PAPA LANCHES 
E DIVERSÕES LTDA, situado na Rua 
Rubens Siqueira Maia, nº 470, Bairro: 
Santa Terezinha II, Coronel Fabriciano/
MG, para funcionamento do Centro 
de Convivência Sol e Vida em 
atendimento a Secretaria Municipal de 
Assistência Social, para o período de 
12 (doze) meses, ao valor mensal de R$ 
10.500,00 (dez mil quinhentos reais). 
Recurso: Próprio, nos termos do art. 24, 
Inciso X da Lei Federal nº 8.666/93 com 
suas alterações posteriores. Coronel 
Fabriciano, 05 de março de 2015. 
MARILZA MARQUES DE OLIVEIRA. 
Presidente da CPL.

EXTRATOs

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CORONEL FABRICIANO – EXTRATO 
DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS Nº 047/15 - PROCESSO 
Nº223/2015 – CARTA CONVITE N° 
004/15 - MUNICÍPIO X CIDADE 
VIVA ENGENHEIROS E ARQUITETOS 
ASSOCIADOS LTDA  - DO OBJETO: 
O objeto do presente contrato é 
a contratação de empresa para 
serviços de elaboração do Plano de 
Mobilidade Urbana do Município de 
Coronel Fabriciano, em atendimento 
a Lei Federal n° 12.587 de 03/01/2012, 
para atender à Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos. Recurso FMTT, 
conforme Planilha Orçamentária, 
Cronograma de Desembolso e Termo 
de Referência, nos termos do edital 
da Carta Convite nº 004/2015 a que 
corresponde este pacto. VALOR 
GLOBAL: R$ 147.000,00 (cento e 
quarenta e sete mil reais) – PRAZO: 
a vigência deste Contrato será de 
12(doze) meses, a contar da data 
da expedição da ordem de serviços. 
- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
1402.15.0452.0031.1220 – Fonte 
157.544 – 3.3.90.39.00 – Ficha 2086.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL 
FABRICIANO – EXTRATO DE CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 048/15 
- PROCESSO Nº 162/2015 – PREGÃO Nº 
009/15 - MUNICÍPIO X FRIGO SELETA 
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA EPP  - 
DO OBJETO: . O presente Contrato tem 
como objeto aquisição de carnes para 
alimentação dos alunos do Programa 
Projovem Urbano no ano de 2015. 
Recurso (PROJURBANO) GOV FEDERAL, 
conforme relacionados no Anexo 
I, parte integrante deste Contrato, 
nos termos do Edital do Pregão n.º 
009/2015, a que corresponde este 
pacto.  - VALOR GLOBAL: R$ 5.150,00 
(cinco mil cento e cinquenta reais) 
– PRAZO: será contado a partir da 
assinatura do Contrato até 31/12/2015. 
- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
0914.12.0366.0029.1274 – Fonte 
146.611 – 3.3.90.30.00 – Ficha 1229;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL 
FABRICIANO – EXTRATO DE CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 049/15 
- PROCESSO Nº 162/2015 – PREGÃO 
Nº 009/15 - MUNICÍPIO X DONATA 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  - 
DO OBJETO: . O presente Contrato tem 
como objeto aquisição de carnes para 
alimentação dos alunos do Programa 
Projovem Urbano no ano de 2015. 
Recurso (PROJURBANO) GOV FEDERAL, 
conforme relacionados no Anexo 
I, parte integrante deste Contrato, 
nos termos do Edital do Pregão n.º 
009/2015, a que corresponde este 
pacto.  - VALOR GLOBAL: R$  5.675,00 

(cinco mil seiscentos setenta e cinco 
reais) – PRAZO: será contado a partir da 
assinatura do Contrato até 31/12/2015. 
- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
0914.12.0366.0029.1274 – Fonte 
146.611 – 3.3.90.30.00 – Ficha 1229;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL 
FABRICIANO – EXTRATO DE CONTRATO 
DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 050/15 
- PROCESSO Nº 339/2015 – DISPENSA 
N°005 /15 - MUNICÍPIO X ANTONIO 
EUGENIO DO SOCORRO FERNANDES.- 
DO OBJETO:  Constitui objeto do 
presente Contrato a locação de um 
imóvel localizado na Rua Jacaraipe, 
1067, Bairro Vila Bom Jesus, Coronel 
Fabriciano, MG, para funcionamento 
do CMEI - ESPAÇO DA INFÂNCIA 
CRESCER E SER, educação infantil 
de 04 (quatro a 05 (cinco) anos em 
atendimento à Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, composto por 
03 (três) ambientes conforme a seguir 
descrito: Ambiente 01 – 05 cômodos, 
02 banheiros, 01 área de recepção e 
garagem; Ambiente 02 – 07 cômodos, 
04 banheiros, 01 área de recepção e área 
de sacada; Ambiente 03 – 08 cômodos, 
03 banheiros, 01 área de recepção e 
área de sacada; Neste ambiente de nº 
03 só será locado 02 (dois) cômodos.  
-  VALOR GLOBAL: R$ 82.800,00 
(oitenta e dois mil e oitocentos  reais) 
– PRAZO: a vigência deste Contrato 
será 24 (vinte e quatro meses a 
partir da assinatura do Contrato.  
- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
0911.12.0365.0029.2588 FONTE 101 
302 – 3.3.90.36.00 00 – FICHA 1112

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL 
FABRICIANO – EXTRATO DE CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 051/15 
- PROCESSO Nº 259/2015 – PREGÃO Nº 
024/15 - MUNICÍPIO X CONSULTORIA 
MÉDICA EM PATOLOGIA CIRURGICA 
E CITOPATOLOGIA LTDA – ME - DO 
OBJETO: O objeto do presente contrato 
é a contratação de empresa para 
realização de exames complementares 
de apoio diagnostico para atender aos 
usuários da rede pública de saúde. 
Recurso Próprio. - VALOR GLOBAL: R$ 
69.000,00 (sessenta e nove mil reais) – 
PRAZO: o prazo de vigência do contrato 
será de 12(doze) meses contados 
a partir da emissão da Ordem de 
Serviços. - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
1001.10.0122.0030.2426 - Fonte 
102.201 - 3.3.90.39.00.00 - Ficha 1317.
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