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e oito centavos). Sobre este valor, que será devidamente corrigido,
deverão ser aplicados os juros de mora de 1% ao mês e multa de 10%,
consoante o §4º do art. 22 da Lei Municipal nº 12.797/2017, ficando ainda
o proponente impedido de apresentar, bem como de participar de qualquer
projeto cultural abrangido por esta lei, por cinco anos consecutivos, sem
prejuízo das penalidades cíveis e criminais cabíveis.
Com fundamento no relatório da Comissão da Tomada de Contas Especial
e na documentação inserta nos autos, delibero pelo lançamento do crédito
fiscal bem como pela notificação do interessado para pagamento ou
apresentação de recurso, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação
(a qual será acompanhada da respectiva guia para pagamento), a fim de
que seja garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Transcorrido o prazo, sem quitação da dívida e/ou apresentação de recurso,
deverá ser inscrito em dívida no Município, vez que o empreendedor
incorreu na infração prevista no art. 22, § 4º da Lei Municipal nº 12.797,
de 02 de outubro de 2017, e não comprovou a correta aplicação dos
recursos oriundos do Programa Municipal de Incentivo à Cultura.
Ressalta-se ainda que, não logrando êxito a cobrança administrativa,
aplicar-se-á a Lei Federal n° 6.830, de 22 de setembro de 1980 e suas
alterações, em benefício do Fundo Municipal de Cultura (art. 22, §2º da
Lei Municipal nº 12.797, de 02 de outubro de 2017).
Por fim, remeta-se cópia dos autos à Procuradoria Geral do Município
para que tome as providências judiciais cabíveis, nos termos da legislação
vigente.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Uberlândia/MG, 10 de junho de 2020.
MÔNICA DEBS DINIZ
Secretária Municipal de Cultura

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
DMAE
DIVERSOS
COMUNICADO
O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO
MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, no uso de suas atribuições, torna
público os Resultados Preliminares da Prova Prática, do Teste de Aptidão
Física, do Procedimento de Verificação da Autodeclaração e do Resultado
Preliminar do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2019. A íntegra
do resultado será divulgada nos endereços eletrônicos www.dmae.mg.gov.
br e www.gestaodeconcursos.com.br.
ADICIONALDO DOS REIS CARDOSO
Diretor Geral

FERUB
DIVERSOS
PORTARIA Nº 346, DE 15 DE JUNHO DE 2020.
DESIGNA OS SERVIDORES QUE MENCIONA COMO GESTOR E
FISCAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2020 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Diretor Geral da Fundação de Excelência Rural de Uberlândia-

Terça-feira, 16 de junho de 2020

FERUB, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no inciso
XXX do artigo 6º do Decreto nº 11.885 de 21 de outubro de 2009, tendo
em vista o disposto no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, e em
conformidade com o art. 58, III, e art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam designados os servidores abaixo relacionados, para
exercerem, respectivamente, as funções de Gestor e Fiscal, do Contrato
Administrativo Nº 004/2020, celebrado entre Fundação de Excelência
Rural de Uberlândia- FERUB, e a empresa ALGAR TELECOM S/A.
I - JONAS DE SOUZA JUNIOR
II- LETÍCIA PEREIRA DE LIMA GALVÃO
Parágrafo único Fica designado o servidor MAYER ANDRADE SANTOS,
como membro suplente, em substituição nos casos de impedimento ou
afastamento do gestor ou do fiscal do contrato.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Uberlândia, 15 de Junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE COSTA NAZARENO
Diretor Geral
EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2020
Contratante: Fundação de Excelência Rural de
Uberlândia – FERUB
Contratada: Algar Telecom S/A
Representante da Contratada: Antônio Carlos
Allig- CPF nº ***091.300-** e Patrícia Cristiane
Junqueira Marques Rodrigues- CPF nº ***.762.446-**
Fundamento: O presente contrato se fundamenta
na Ata de Registro de Preço – Pregão Presencial Nº
776/2019, homologada em 06/04/2020, resolve registrar
os preços da Licitante classificada e habilitada
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela
alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo
as condições previstas no Edital, sujeitando-se
as partes às normas constantes na Lei Federal
nº 8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002, no Decreto
Federal nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 8.957/2002 e
em conformidade com as disposições contidas no
Edital e demais legislações pertinentes.
Objeto:O
presente
instrumento
contratual
Nº 004/2020, para prestação de serviços de
telecomunicações e correlatados em atendimento
a FERUB, com vistas à obtenção de preços e
condições mais vantajosas, de forma a manter a
prestação do serviço objeto do contrato, haja
visto que se trata de serviço contínuo e essencial,
aliada a satisfatoriedade, de 12/06/2020 até 31/12/2020.
Valor Global:
O valor global estimado do
presente Aditivo é de R$23.883,58(Vinte três mil,
oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e
oito centavos).
Recursos: Os encargos financeiros decorrentes
da presente contratação correção à conta da
seguinte dotação orçamentária: 20.01.04.122.7001.2.4
06.33.90.39.
Prazo: O prazo de vigência deste instrumento será
contado de 12 de Junho de 2020 até 31 de Dezembro
de 2020.
Data da Assinatura: Uberlândia, 10 de Junho de 2020.

