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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.

AssIstêNCIA sOCIAl

Fabriciano inaugura Centro de 
Atendimento à População em Situação 
de Rua

FABRICIANO – Com o objetivo de 
oferecer um atendimento direcionado 
às pessoas que utilizam as ruas como 
espaço de moradia e ou sobrevivência 
no município, a Prefeitura de Coronel 
Fabriciano inaugura, nesta quinta-
feira (12), às 9h, o Centro de Referência 
Especializado para População em 
Situação de Rua (Centro POP). O 
equipamento está localizado na 
avenida Doutor Rubens Siqueira Maia, 
nº 125, Centro (ao lado do antigo 
prédio da Câmara Municipal). 
 
No Centro POP as pessoas em situação 
de rua serão acompanhadas por uma 
equipe técnica qualificada. O objetivo 
é assegurar atendimento e atividades 
direcionadas para o desenvolvimento 

de sociabilidades, na perspectiva 
de fortalecimento de vínculos 
interpessoais e/ou familiares que 
oportunizam a construção de novos 
projetos de vida.
 
Realidade local
Atualmente, Coronel Fabriciano possui 
cerca de 34 pessoas em situação de rua. 
Desde 2012, o município conta com o 
Serviço Especializado em Abordagem 
Social, voltado ao atendimento desse 
público, que possibilitou o retorno 
ao convívio familiar de 17 pessoas 
referenciadas. 

Com a implantação do Centro POP, 
esse trabalho será potencializado. A 
proposta é é a melhoria das condições 
de acolhida na rede socioassistencial; 
contribuir para a construção de novos 
projetos de vida, respeitando as 
escolhas dos usuários e para o resgate 
e preservação da integridade e da 
autonomia da população de rua; além 
de promover ações para a reinserção 
familiar ou comunitária. 

Atendimento
O atendimento do Centro POP será 
realizado de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h. O serviço ofertará 
atendimento psicossocial, oficinas, 
serviços de convivências, higienização 
e, quando necessário, a alimentação. 
As formas de acesso se dará por 
meio de demanda espontânea, 
encaminhamento do Serviço de 
Abordagem Social, rede sociassistencial 
e demais políticas públicas setoriais ou 
órgãos de defesa de direito.
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Pregão Exclusivo ME/EPP/MEI 026/2015 
– Processo 272/2015. Objeto: aquisição 
de ar condicionado e cortinas de ar 
para o Centro de Artes e Educação do 
Município de Coronel Fabriciano em 
atendimento a Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, Recurso Próprio. 
Comunicamos que a proponente 
MAURICIO DE FREITAS VIEIRA – ME, 
saiu vencedora dos itens 01 a 03. 
Andréia Barros Pereira. Pregoeira. 

PREFEITURA DE CORONEL FABRICIANO/
MG. Resultado Pregão 036/2015 – 
Processo 316/2015. Objeto: aquisição 
de 01 (um) veículo automotor zero 
quilometro, ano e modelo mínimo 
2014/2015 ou 2015/2015 e 01 (uma) 
motocicleta zero quilometro ano 
e modelo mínimo 2015/2015, para 
premiar contribuintes do IPTU 
Premiado 2015, conforme Lei Municipal 
nº3.510 de 07 de abril de 2010 com 
Recurso Próprio. Comunicamos que a 
seguinte proponente saiu vencedora: 
DINAUTO LTDA, referente ao item 01. 
O item 02 foi frustrado. Bruna Costa 
Silva. Pregoeira. 

PREFEITURA DE CORONEL 
FABRICIANO. RESULTADO DA 
DOCUMENTAÇÃO Pregão 038/2015 
– Registro de Preços nº 002/2015 – 
Processo 332/2015. Objeto: Registro de 
preços para aquisição de combustíveis 
para veículos que atendem as diversas 
Secretarias do Município de Coronel 
Fabriciano. Recursos: CRASU/FNAS – 
conta n° 35.968 - 8, PFVPS, VIGISAN, 
QSE e PROPRIO. Comunicamos aos 
interessados que a proponente AUTO 
POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA única 
participante do processo supracitado 
foi inabilitada. Diante do exposto 
o pregoeiro abre prazo de 8(oito) 
dias úteis para apresentação de nova 
documentação conforme art. 48 §3º 
da Lei 8.666/93. Será dia 25/03/2015 
às 09h00min no Setor de Licitações 
da Prefeitura de Coronel Fabriciano/
MG, a reabertura da sessão pública 
do Pregão, para dar continuidade ao 
processo. Paulo Valadares da Silva. 
Pregoeiro.

eXtRAtOs

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL 
FABRICIANO – EXTRATO DE TERMO DE 
ADITAMENTO Nº 05/15 - CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
142/12 - MUNICÍPIO X CONSTRUTORA 
ÁPIA LTDA. - DA PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO CONTRATUAL: Pelo presente 
instrumento e por acordo entre as 
partes, fica prorrogado o contrato pelo 
período de 02 (dois) meses, que passa 
a viger a partir 13 de março de 2015 a 
12 de maio de 2015. – DO REAJUSTE 
E PREÇO: Aplica-se o percentual 
de reajuste em 18,8137% sobre o 
valor R$1.520.290,77 (um milhão 
quinhentos e vinte mil duzentos e 
noventa reais setenta e sete centavos), 
que equivale à R$286.022,94 (duzentos 
e oitenta e seis mil vinte e dois reais e 
noventa e quatro centavos). O valor 
deste Aditivo, no período de sua 
vigência, será de R$1.806.313,71 (um 
milhão oitocentos e seis mil trezentos 
e treze reais e setenta e um centavos). 
- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As 
despesas decorrentes do presente 
Aditivo correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 
1404.15.0452.0031.2464 – Fonte 
100.100 – 3.3.90.39.00.00 – Ficha 2180 
- CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/11 - 
PROCESSO Nº 875/11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL 
FABRICIANO – EXTRATO DE TERMO 
DE ADITAMENTO Nº. 01/15 - 
CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 012/15 
- MUNICÍPIO X PROVERDE SERVIÇOS 
LTDA. - DA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO CONTRATUAL: Pelo presente 
instrumento e por acordo entre as 
partes, fica prorrogado o prazo de 
vigência do Contrato, que passa a 
viger a partir de 27 de fevereiro de 
2015 a 28 de março de 2015. – DO 
PREÇO: Pela prestação dos serviços, o 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, 
o preço global de R$ 44.100,00 
(quarenta e quatro mil e cem reais). 
– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
1404.04.0122.0031.2463 - Fonte 
100.100 – 3.3.90.39.00.00 - Ficha 2160 
- PREGÃO Nº. 003/15 - PROCESSO Nº. 
116/15.

Processo Administrativo nº: 
000350/001/2015 - Construmarthi 
Construtora Ltda – CNPJ: 
09.454.803/0001-90 – Intimação. 
Prazo para recurso 05 dias. Proferida 
decisão administrativa. Aplicação de 
penalidade. Ficam as partes intimadas. 
Adv. Máurisson Magno de Morais – 
OAB/MG 76.973.

Processo Administrativo nº: 
000349/001/2015 - Construmarthi 
Construtora Ltda – CNPJ: 
09.454.803/0001-90 – Intimação. 
Prazo para recurso 05 dias. Proferida 

decisão administrativa. Aplicação de 
penalidade. Ficam as partes intimadas. 
Adv. Máurisson Magno de Morais – 
OAB/MG 76.973.

PROCessO seletIVO

edital Nº. 003/2015
 
RetIFICAçãO Nº 001 AO eDItAl Nº 
003/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
“PROJOVEM URBANO”

Contratação temporária e por tempo 
determinado, de 18 (dezoito) meses, de 
Formadores para o desenvolvimento 
das etapas de Formação Inicial e 
Continuada, destinada aos Professores 
e Educadores do Programa executado 
pela Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, no Município de Coronel 
Fabriciano, instituído pela Resolução/
CD/FNDE nº. 08, de 16 de abril de 2014

A Prefeitura Municipal de Coronel 
Fabriciano–MG, torna público as 
seguintes alterações no Edital: 

1. ALTERAR o número do Edital, 
publicado no Diário Oficial, edição n.º 
11, de 10 de março de 2015, fls 08. 

Onde se lê Edital 002/2015, leia-se 
Edital 003/2015. 

2. ALTERAR a subcláusula 2.4, que 
passa a viger com seguinte redação

2.4. As inscrições serão realizadas nos 
dias 11 e 12/03/2015, no horário de 8h 
às 11h e de 14h às 17h, na  Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura de 
Coronel Fabriciano, situada na Rua 
Duque de Caxias, n.º 366, 1º Andar, Sala 
101, Centro, sendo que o candidato 
poderá imprimi-la, via internet, no sítio 
eletrônico da Prefeitura Municipal de 
Coronel Fabriciano – www.fabriciano.
mg.gov.br.

Os demais itens do Edital permanecem 
inalterados. 

Coronel Fabriciano, 10 de março de 
2015. 

ROSÂNGELA MENDES ALVES
Prefeita Municipal
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