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Ação: 2.339 - Ações de Enfrentamento da Emergência COVID 19

efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 11 de março de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.
Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Programa: 0003

1

Natureza da Despesa

Ficha

Fonte

3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

388

254

523.482,08

Classificação dos Créditos

(Projeto de Lei nº 004/2021 – Autoria da Mesa Diretora da Câmara)

Órgão: 18 - Secretaria Municipal de Saúde

DECRETO MUNICIPAL

Unidade: 18.02 - Municipal de Saúde

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.848

Função: 10 - Saúde
Subfunção: 304

“Dispõe sobre a abertura de crédito extraordinário para ações de emergência em
saúde para combate à pandemia Covid-19, e dá providências”.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com a legislação em vigor, em especial com o disposto na Lei nº
5.056, de 30 de dezembro de 2020; e na forma do art. 26, inciso I da Constituição
do Município de Barbacena;
Considerando os §§ 2º e 3º do art. 167 da Constituição da República, que tratam
da abertura de créditos extraordinários;
Considerando o inciso II do art. 41 e os artigos 44 e 45 da Lei nº 4.320, de 1964,
que dispõem sobre a abertura de créditos extraordinários;
Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde – OMS de situação de
pandemia internacional decorrente dos agravos da doença viral respiratória infecciosa grave, denominada “Covid-19”;
Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 2020 que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia “Covid-19”;
Considerando o Decreto Legislativo nº. 006/2020 do Senado Federal que declarou
estado de calamidade pública nacional em face da pandemia “Covid-19”;
Considerando o Decreto Estadual nº 47.891, de 2020, e a Resolução nº 5.529, de
2020, da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, declarando estado de
calamidade pública em todo o Estado em face da pandemia “Covid-19”;
Considerando a declaração de estado de calamidade pública constante do Decreto
Municipal nº 8.804, de 04.01.2021, bem como a prorrogação da situação de calamidade em todo território estadual nos termos do Decreto nº 48.102, de 29.12.2020;
Considerando o Decreto Municipal nº. 8.617/2020 e demais atos normativos posteriores, relativos à declaração de emergência em saúde no Município em face da
pandemia “Covid-19”;
Considerando a Portaria nº 1.666, de 1º de julho de 2020 que dispõe sobre a
transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19.
Considerando o extrato bancário da Caixa Econômica Federal, Agência
0099/006/00624089-4, constando crédito, em julho e agosto de 2020, de recursos
financeiros extras da ordem de R$19.387.971,00 (dezenove milhões, trezentos e
oitenta e sete mil, novecentos e setenta e um reais);
Considerando Ofício: FMS/Direção/SESAP nº 205/2021 da Secretaria Municipal de
Saúde Pública – SESAP.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário da ordem de R$ 1.100.947,46 (um milhão, cem mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos) ao
orçamento vigente para atendimento as ações de saúde para enfrentamento da
emergência em saúde da pandemia “Covid-19”, a qual será alocada no órgão “18 Secretaria Municipal de Saúde” e na unidade “18.02 - Fundo Municipal de Saúde”,
nas seguintes classificações funcionais, programáticas e econômicas:

Programa: 0004
Ação: 2.339 - Ações de Enfrentamento da Emergência COVID 19
Natureza da Despesa

Ficha

Fonte

3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

392

254

23.490,89

Classificação dos Créditos
Órgão: 18 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 18.02 - Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 305
Programa: 0004
Ação: 2.339 - Ações de Enfrentamento da Emergência COVID 19
Natureza da Despesa

Ficha

Fonte

3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

396

154

Total dos Créditos

140.848,74
1.100.947,46

Art. 2º Constituem recursos para cobertura do crédito extraordinário aberto por
este Decreto os provenientes do superávit financeiro decorrente da transferência
de recursos do governo federal, classificados na rubrica de receita “1.7.1.8.03.9.1
– Outras Transferências de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por
Transferências Fundo a Fundo” e fonte de recursos “254 – Outras Transferências de
Recursos do SUS”, no valor total de R$ 1.100.947,46 (um milhão, cem mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 26 de fevereiro de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.
Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO - SEPLAN

Classificação dos Créditos

Secretário: Gilberto Cardoso Ramos Júnior

Órgão: 18 - Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONVÊNIO

Unidade: 18.02 - Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde

Extrato do Convênio 004/2021. Partes: Município de Barbacena – CNPJ
17.095.043/0001-09, através do Fundo Municipal de Saúde Pública/FMS, CNPJ:
14.675.553/0001-59 e Serviço Nacional de aprendizagem Comercial – SENAC MI-

Subfunção: 301

1

1

AG04591728

PWZ3426

VW/SAVEIRO CE TL
MB

31/10/2019

12:16:10

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga
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E100200574

GKW4702

VW/VOYAGE GL 1.8

01/04/2020

06:43:46

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%
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E100201047

GKW4702

VW/VOYAGE GL 1.8

06/04/2020

06:33:29

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%
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E100202301

GKW4702

VW/VOYAGE GL 1.8

26/04/2020

09:45:39

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%
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MARCOPOLO/VOLAR
E
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12:43:45

Estacionar no ponto de
embarque/desembarque de passageiros
transporte coletivo
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E100201025

HKN1538

FIAT/PALIO ELX FLEX 06/04/2020

16:10:02

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica
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AG04593285

HEG1298

HONDA/CBX 250

11:20:55

Executar operação de conversão à
esquerda em local proibido pela
sinalização

27/12/2019
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materiais e acessórios para o seu funcionamento, para uso emergencial no funcionamento da ETE Retiro das Rosas, através da Secretaria Municipal de Obras Pública
- SEMOP. Vencedor dos lotes conforme descritos: ALBONETT LOCAÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP., inscrita no CNPJ sob o nº 03.993.189/0001-59, 1
lotes 01 e 02, pelo valor total de R$39.099,00 (trinta e nove mil noventa e nove
reais). Homologado: 10/03/2021. Carlos Augusto Soares do Nascimento – Prefeito
Municipal.
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16

AG04591615

FEB6643

17

AG02112277

PXP6030

18

AG02112278

PXP6030

I/TOYOTA HILUX
CDSRV4FD

14/01/2020

11:17:05

Estacionar no passeio

19

AG04590761

PZO4420

FIAT/SIENA
ATTRACTIV 1.4

27/09/2019

08:23:01

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

20

AG04592407

GSK7087

VW/GOL MI

10/02/2020

09:17:44

Estacionar nas vagas reserv a idosos, s/
credencial

21

AG04591294

HYH6371

FORD/ECOSPORT XL
1.6FLEX

05/11/2019

12:20:54

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

22

AG04595333

HCZ4045

FIAT/STRADA
WORKING CE

02/06/2020

15:05:39

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

23

AG02112252

DAR6097

HONDA/CIVIC EX

24/12/2019

10:48:42

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

24

E100187253

GWK1906

VW/GOL 1.0

29/10/2019

20:16:39

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

25

E100194656

GWK1906

VW/GOL 1.0

19/01/2020

12:10:11

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

26

AG04594865

OXA1559

CHEVROLET/CELTA
1.0L LT

31/05/2020

17:56:23

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

27

AG04593247

PYI8534

CHEVROLET/ONIX
1.4MT LTZ

12/12/2019

09:44:45

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

28

AG04590262

LOI1282

I/FORD FOCUS 1.8L
HA

11/11/2019

11:41:23

Estacionar em desacordo com a
regulamentação especificada pela
sinalização

29

E100195998

HIG8189

RENAULT/SANDERO
AUT1016V

03/02/2020

22:21:18

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

30

AG04591403

HBJ1540

FORD/KA FLEX

22/02/2020

20:23:18

Estacionar local/horário de
estacionamento e parada proibidos pela
sinalização

31

E100186880

OLW6760

VW/CROSSFOX GII

03/11/2019

17:36:26

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

32

AG04591674

OLT5317

CHEVROLET AGILE
LTZ

29/11/2019

08:23:37

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

33

AG04591931

OWI8958

FIAT/PALIO FIRE
ECONOMY

30/10/2019

14:44:37

Parar nas marcas de canalização

34

AG04594425

PVK8828

RENAULT/DUSTER
20 D 4X4

07/02/2020

12:24:14

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

35

AG04592151

HBW6677

FIAT/UNO MILLE
FIRE FLEX

20/11/2019

08:00:01

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADES DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 003/2021
A Autoridade de Trânsito da Prefeitura Municipal de Barbacena, com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, na Resolução 619/16 do Conselho
Nacional de Trânsito - CONTRAN e na Deliberação Nº 114 do Conselho Estadual de
Trânsito do Estado de Minas Gerais - CETRAN - MG, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Trânsito
por não ter localizado os proprietários dos veículos, ou porque não comprovou a
entrega das Notificações de Infração de Trânsito aos destinatários, proprietários
dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas infrações cometidas,
concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de trinta dias contados desta publicação,
para interporem recurso junto à Junta Administrativa de Recursos de Infrações do
Município de Barbacena - JARI Barbacena e/ou procederem ao pagamento de multa por oitenta por cento do seu valor, na forma estabelecida pelo Artigo 284 do CTB.

36

AG04594426

OLY1736

VW/NOVO GOL 1.0

07/02/2020

16:58:49

Avançar o sinal vermelho do semáforo

37

AG04590275

KPM4684

VW/GOL PLUS MI

20/11/2019

12:03:49

Dirigir veículo segurando telefone celular

38

AG04589576

HIM7686

VW/SAVEIRO 1.6 CS

30/10/2019

16:23:46

Dirigir veículo utilizando-se de telefone
celular

39

AG04591392

GKZ6800

GM/D 20 CUSTOM S

21/11/2019

16:12:43

Estacionar ao lado ou sobre marcas de
canalização

40

AG04592303

QUB4055

HYUNDAI/HB20X 1.6A 14/11/2019
PREMI

17:25:26

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

41

AG04589355

HKE7183

GM/CORSA HATCH
MAXX

24/12/2019

10:51:40

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

42

AG04591978

GSZ8572

FIAT/BRAVA SX

11/11/2019

07:35:39

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

43

AG04589301

OLV6727

I/VW AMAROK CD
4X4 SE

22/11/2019

13:28:46

Estacionar em guia de calçada rebaixada
destinada à entrada/saída de veículos

44

AG04592948

OLV6727

I/VW AMAROK CD
4X4 SE

05/06/2020

16:01:44

Dirigir veículo utilizando-se de telefone
celular

45

AG04592379

PYO7154

VW/UP MOVE MB

28/02/2020

16:15:55

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

EXTRATO DE TERMO DE ADOÇÃO
EXTRATO TERMO DE ADOÇÃO DE PRAÇA 001/2021. Partes: Município de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09, atravésda Secretaria Municipal de Governo e a
Unimed Barbacena Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, CNPJ: 25810.946/000144. Objeto: Por força do presente instrumento, o MUNICÍPIO por meio do programa
denominado Adoção de Praças Públicas e de Esporte e de Áreas Verdes, destinase a prover a manutenção e conservação da Praça “Rotary Clube de Barbacena”,
localizada na confluência das ruas Júlio Augusto de Araújo e José Tadeu Cury, no
bairro Boa Morte, neste município de Barbacena/MG. Data de assinatura: 25 de
Fevereiro de 2021. Assinam: Pelo Município de Barbacena, Carlos Augusto Soares
do Nascimento, Prefeito Municipal, e Vânia Maria de Castro, Secretária Municipal
de Governo e pelaUnimed Barbacena Cooperativa de Trabalho Médico Ltda–Sessue
Malachias Pais Ferreira Lopes, Diretor Administrativo e Antônio José Fonseca de
Paula, Diretor Financeiro.
Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
MOBILIDADE URBANA - SETRAM
Secretário: Odilon Grossi Couto

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

Secretário
Municipal14/01/2020
de Gabinete
do Prefeito
I/TOYOTA HILUX
11:16:21
Estacionar local/horário de
CDSRV4FD

estacionamento e parada proibidos pela
sinalização

Ordem

Nro. AIT

Placa

Marca/Modelo

Data

Hora

Infração

1

AG04591728

PWZ3426

VW/SAVEIRO CE TL
MB

31/10/2019

12:16:10

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

46

AG02112294

PUZ3043

TOYOTA/ETIOS SD
XS

20/01/2020

13:52:31

Estacionar em guia de calçada rebaixada
destinada à entrada/saída de veículos

2

E100200574

GKW4702

VW/VOYAGE GL 1.8

01/04/2020

06:43:46

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%

47

E100192820

GKS8391

FIAT/UNO MILLE
ECONOMY

26/12/2019

11:25:13

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%

3

E100201047

GKW4702

VW/VOYAGE GL 1.8

06/04/2020

06:33:29

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%

48

E100196625

PUH8471

CHEVROLET/ONIX
1.4MT LT

11/02/2020

17:54:32

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

4

E100202301

GKW4702

VW/VOYAGE GL 1.8

26/04/2020

09:45:39

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%

49

AG04592221

GKS2647

FORD/KA GL

25/04/2020

11:26:05

Estacionar nas vagas reserv às pess c/
deficiência, s/ credencial

5

AG02110207

DDI9879

MARCOPOLO/VOLAR
E

05/02/2020

12:43:45

Estacionar no ponto de
embarque/desembarque de passageiros
transporte coletivo

50

AG02112305

GKS9509

HONDA/CIVIC LXS
FLEX

13/02/2020

15:22:56

Dirigir veículo manuseando telefone
celular

51

AG04592199

GUZ9402

VW/GOL MI

27/11/2019

14:02:54

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

52

AG04592233

HCU8075

VW/SAVEIRO 1.6

06/05/2020

11:59:13

Dirigir veículo segurando telefone celular

53

AG04594835

GSJ1000

VW/PARATI CLUB

11/03/2020

11:59:07

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

54

AG04592916

GSJ1000

VW/PARATI CLUB

11/03/2020

11:38:57

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

55

AG04594586

MTT1100

HONDA/CIVIC LXS

06/03/2020

10:09:45

Usar no veículo equip c/ som em
volume/freqüência não autorizados pelo
Contran

6

E100201025

HKN1538

FIAT/PALIO ELX FLEX 06/04/2020

16:10:02

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

7

AG04593285

HEG1298

HONDA/CBX 250
TWISTER

27/12/2019

11:20:55

Executar operação de conversão à
esquerda em local proibido pela
sinalização

8

E100184844

EBE4177

HONDA/CIVIC LXS
FLEX

17/10/2019

08:51:29

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%

9

AG04592409

GSJ2773

FORD/FIESTA GL

10/02/2020

15:03:28

Estacionar ao lado ou sobre marcas de
canalização

10

AG04592441

GSJ2773

FORD/FIESTA GL

28/05/2020

12:10:58

Estacionar no ponto de

2

49

AG04592221

GKS2647

FORD/KA GL

25/04/2020

11:26:05

Estacionar nas vagas reserv às pess c/
deficiência, s/ credencial

50

AG02112305

GKS9509

HONDA/CIVIC LXS
FLEX

13/02/2020

15:22:56

Dirigir veículo manuseando telefone
celular

51

AG04592199

GUZ9402

VW/GOL MI

27/11/2019

14:02:54

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

52

AG04592233

HCU8075

VW/SAVEIRO 1.6

06/05/2020

11:59:13

Dirigir veículo segurando telefone celular

53

AG04594835

GSJ1000

VW/PARATI CLUB

54

AG04592916

GSJ1000

VW/PARATI CLUB

55

AG04594586

56

AG04589598

Estacionar
emSEXTA-FEIRA,
local/horário
proibido E I R A, 08
BARBACENA,
12 D
DE
2021
B11/03/2020
A
R B11:59:07
ACEN
A, S
E X TA-F
E JMARÇO
A N E I R ODE
DE
2021
especificamente pela sinalização
11/03/2020

11:38:57

98
AG04593436
GKS9341 consumus
FORD/FIESTApes
1.6 am02/06/2020
Deixar o
condutor de usarperimus
o cinto
num
satiam
estiamdi
hilici in 15:01:59
intis. menit
adductum
laFLEX
segurança
bessa diusatusus estam et consuperum stati contium tantiam iam egitrudam adhuis
99
AG02112223 HNL6127
IVECO/DAILY
18/11/2019 09:59:06
Estacionar em desacordo com a
70C16HDCS
regulamentação
- vaga
de carga/descarga
omnerbit ingultorum sum
inte tat, sil viviriorume di pravolum
norei
consicultus
At
fauscris,
sedo, videnaturni
patum
ca; num
tandamd
iurate,
et;reserv
ego
etrum.
100
AG02111988
GVA2266
HONDA/CG
150 host20/10/2019
11:20:11
Estacionar
nas vagas
às pess
c/
ESD
s/ credencial
Gra depes horenati te oTITAN
intem
pon atquonsum it; num deficiência,
vid menatum
ius, condam
101
E100181412 HLZ5759
SEDAN 1.6 25/09/2019 17:33:38
Avançar o sinal vermelho do semáforo maionos
Ahala vivid nos VW/POLO
sus consuamdie
fur ublis, prei conver
locat. Hilin ta, senam
COMFOR
fiscalização eletrônica
non
dientem
adhum demGM/CORSA
rei is vereme
iu
ses? P. Abemo Estacionar
coendest
rei si is factorum
102
AG04593250 GXP2412
WIND
12/12/2019 16:00:59
local/horário de
parada proibidos pelaala
mactuide potatuus, urionsu nihilica; intem, nequonsilia estacionamento
resserum emoverfiriam
sinalização
L. Valicaut ponsum pos peri terbenatus, cauc ocae aucontus confeculla norem, veri
103
AG04591633 GVM4997
GM/VECTRA GLS
08/11/2019 16:42:27
Estacionar em desacordo com a
imus hostorestis depse nos, ut L. Ur aus, nem orunisqueregulamentação
contiqu onstem
mora mei
- vaga de carga/descarga
senatquide
tem.NYB7032
Senatus?
Ponsult orissi08/01/2020
te co is 17:44:07
hem nonsimp
raeti, deconferes?
Mus,
104
AG04594245
CHEVROLET/MONTA
Deixar o condutor
usar o cinto
NA LS
segurança
tebatquam tera? Batoremus
consunum Palis morterf ecupiemus?
quem none auci
105 fursum
AG04589249
NYB7032 qua
CHEVROLET/MONTA
02/01/2020
09:10:45
Deixar o condutor
usar o cintoulleger
pari
estrissedo,
cludactam niae
acturev
ilnemquam
mei de
ponsing
NA LS
segurança
raciemus, sedessi cote imoverum Romniam poenati fecient racturo, Cate te condit,
106
AG04593732 HBJ1614
VW/9.150E CUMMINS 07/01/2020 14:01:09
Deixar o condutor de usar o cinto
senatra voltum niqui sendierebem, que quem ina, num furox
nostissenit a ina, virte,
segurança

Deixar o condutor de usar o cinto

segurança
PODER EXECUTIVO

MTT1100
HONDA/CIVICAugusto
LXS
06/03/2020
10:09:45
Usar no veículo equip c/ som em
Prefeito:
Carlos
Soares
do Nascimento

volume/freqüência não autorizados pelo
Contran

NJL9761

DFIAT/UNO
E C RECONOMY
E TO21/11/2019
M U N09:37:48
I C I PA
L
Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

Paliuspi oraesto vil vesterum pero vir imillatiam pra avem it, se constio, pris larestra?
57
AG04591753 NJL9761
FIAT/UNO ECONOMY 09/11/2019 09:41:20
Estacionar em local/horário proibido
Ucit gra vigit, faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio
mortilipela
ntiacci
elut feco
especificamente
sinalização
erficon
se
cum
non
Itat,
terture
ntiamedica;
haliusq
uoditiae
ad cris?
num se,
58
AG04594437 GTH7305
FIAT/UNO
08/02/2020 16:10:07
Deixar o condutor
de usarEx
o cinto
ELECTRONIC
escienteat acitratum cuper
ut aut vistisqui fuemo essus,segurança
untem ad demus, noc fur
59
AG04591614
HNH6624 o HONDA/CG
150
30/10/2019
14:35:05
Dirigir sem
ou sem os hilinicae
cuidados
quidium
vidis hebatus
ut intemen
demus
etrum
te, unum
is atenção
aut publis
TITAN EX
indispensáveis à segurança
consci porterei iam, urnum est nitis An vervium re endam merena, fac oret iam is. O
60
E100190135 QOH1773
VW/POLO HL AD
03:37:17
Avançar o sinal vermelho do semáforo tus
nium
omaio Cast? Locae
non in dit; 01/12/2019
effre menteme
crest
in hinihicae norununte
fiscalização eletrônica
tum menti, noret; nines Ad aucieninata videes is cum ocuter haetis num accips,
61
AG04594062 QOH1773
VW/POLO HL AD
04/02/2020 11:45:27
Dirigir veículo segurando telefone celular
scervir inicae pessent ebatanterem pat. Catus; in rem itant novermaio enatien da62
AG04591607 GKS4936
FORD/FIESTA
29/10/2019 09:26:41
Deixar o condutor de usar o cinto
cerceris
a num sper auctudes
comanu vitam
horionfiritu cum,
confitus addumurnum
segurança
conclatuam
in
diur,
vivatum
escem
quam
ut
viverri
conferum
P. Opicaecerum tum
63
I000002101
PUC5443
VW/SAVEIRO CS TL
04/03/2021
Multa, por não identificação do condutor
MB is moripio, probunul unt con Itam,
infrator, imposta
pessoa jurídica
vir is ta, nessi turbis dum
tam àloccibus
estraed
pre,
sed
re avendic
ina, sentem
nunum
tabunum
teme
di,de viderte
64
AG04592179
HIH2789
VW/GOL 1.0 ta vicervit,
24/11/2019
15:34:11
Executar
operação
conversão à llatua
esquerda em local proibido pela
sinalização

65

AG04592872

QNY8266

FORD/KA SE 1.0 HA B 07/02/2020

17:21:04

Estacionar local/horário de
estacionamento e parada proibidos pela
sinalização

66

AG04589537

QQY5000

I/VOLVO XC40 T4

02/10/2019

14:16:53

Estacionar nas vagas reserv a idosos, s/
credencial

67

AG04591754

GRG6057

GM/CHEVETTE SL

09/11/2019

09:45:22

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

68

AG04593721

HFT0748

VW/GOL 1.0

07/01/2020

10:38:02

Usar no veículo equip c/ som em
volume/freqüência não autorizados pelo
Contran

69

E100184151

HNT0338

FIAT/PALIO WK
ADVEN DUAL

12/10/2019

07:57:10

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

70

AG04592448

GKS9567

VW/VOYAGE 1.0

06/06/2020

10:13:00

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

71

AG04593720

GKS6116

I/FORD FOCUS 1.6L
HA

07/01/2020

10:36:08

Usar no veículo equip c/ som em
volume/freqüência não autorizados pelo
Contran

72

AG04596215

PXU4086

I/FIAT SIENA EL 1.4
FLEX

12/06/2020

17:11:41

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

73

AG04595415 PXU4086

I/FIAT SIENA EL 1.4
FLEX

02/03/2020

12:02:46

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

FIAT/PALIO FIRE

04/03/2021

PXK1914

1

AG04592680

PZF6744

108

I000002126

HKE9955

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

109

AG04593716

HLD4863

HONDA/CG 125 FAN
KS

07/01/2020

110

I000002102

PVC1978

M.BENZ/NEOBUS
MEGA U

04/03/2021

Multa, por não identificação do condutor
infrator, imposta à pessoa jurídica

111

I000002093

HIJ6273

VW/MPOLO TORINO
U

04/03/2021

Multa, por não identificação do condutor
infrator, imposta à pessoa jurídica

112

AG04590751

GSF8313

FIAT/PALIO
WEEKEND

24/09/2019

13:26:54

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

113

AG04591630

QUX5560

FIAT/STRADA HD WK
CC E

08/11/2019

14:41:57

Usar no veículo equip c/ som em
volume/freqüência não autorizados pelo
Contran

114

AG04591332

GRG9800

GM/MONZA GL

25/10/2019

12:33:18

Estacionar nas vagas reserv às pess c/
deficiência, s/ credencial

115

E100186550

GPH8612

GM/CHEVETTE L

01/11/2019

16:11:49

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%

116

AG04593789

QQC2835

I/VW JETTA RL AF

28/01/2020

08:44:55

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

117

AG04592818

HKR3854

VW/FOX 1.0

18/12/2019

14:35:31

Dirigir veículo segurando telefone celular

118

E100192181

HAI9944

FORD/FIESTA FLEX

22/12/2019

07:49:38

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%

119

AG04592396

GWK2298

FORD/FIESTA FLEX

04/06/2020

17:28:19

Estacionar nas vagas reserv às pess c/
deficiência, s/ credencial

120

E100198671

GKS5482

FIAT/UNO MILLE
FIRE FLEX

13/03/2020

16:19:01

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

121

AG04592094

GKS0770

GM/VECTRA
EXPRESSION

17/02/2020

09:23:45

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

122

AG04592804

PVV3133

VW/NOVO FOX TL
MA

03/12/2019

13:57:12

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

11:53:20

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

Secretário
de Gabinete do Prefeito
HONDA/FITMunicipal
LX FLEX
09/03/2021
Multa, por não identificação do condutor
infrator, imposta à pessoa jurídica

09:49:37

Dirigir sem atenção ou sem os cuidados
indispensáveis à segurança

74

I000002105

75

AG04589325 OQQ1053

VW/NOVO GOL 1.0

03/12/2019

17:55:12

Dirigir veículo segurando telefone celular

76

AG04589227 ORC5790

FORD/FIESTA FLEX

30/09/2019

14:23:39

Estacionar no ponto de
embarque/desembarque de passageiros
transporte coletivo

123

AG04595412

PZV4394

HYUNDAI/HB20 1.0M
COMFOR

02/03/2020

77

AG02112162 QXA5044

FIAT/ARGO DRIVE
1.0

21/12/2019

12:07:02

Dirigir veículo segurando telefone celular

124

I000002094

OPH0873

VW/KOMBI LOTACAO

04/03/2021

Multa, por não identificação do condutor
infrator, imposta à pessoa jurídica

Dirigir veículo manuseando telefone
celular

125

I000002095

OPH0873

VW/KOMBI LOTAÇÃO

04/03/2021

Multa, por não identificação do condutor
infrator, imposta à pessoa jurídica

126

E100186340

QNN7614

HONDA/CG 125I FAN

30/10/2019

16:32:24

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%

127

AG04590794

PYL9456

FORD/KA SE 1.0 SD B

18/10/2019

15:02:04

Dirigir veículo manuseando telefone
celular

08:22:38

Deixar o passageiro de usar o cinto
segurança

78

AG04591446 OQO2492

I/FIAT PALIO
ATTRACT 1.0

24/04/2020

79

I000002123

FIAT/STRADA TREK
CE FLEX

09/03/2021

HHF9528

Multa, por não identificação do condutor
infrator, imposta à pessoa jurídica

Publique-se29/11/2019
na forma15:03:52
da lei
M.BENZ/ACCELO
1016
Gustavo Ferreira de Souza

107

09:40:35

Multa, por não identificação do condutor
infrator, imposta à pessoa jurídica

80

AG04595458 MPF5320

GM/CORSA SUPER

08/03/2020

15:09:01

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

128

AG04593754

QPB9163

E100190608

CITROEN/C3 GLX 14
FLEX

05/12/2019

21:20:13

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

FIAT/FIORINO 1.4
FLEX

16/01/2020

81

129

I000002124

HHK4748

FIAT/STRADA

09/03/2021

03/10/2019

Dirigir veículo manuseando telefone
celular

HNN2836

82

AG04591543 OXD2895

I/FORD FOCUS TI AT
2.0 H

83

I000002103

PVE2194

VW/NEOBUS MEGA U 04/03/2021

84

E100204457

PWD7878

I/VW GOLF VARIANT
HL AA

24/05/2020

85

AG04592257 PWD7878

I/VW GOLF VARIANT
HL AA

86

AG04591934 HBJ0738

I/VW SPACEFOX

87

I000002122

HFB9544

16:51:58

Multa, por não identificação do condutor
infrator, imposta à pessoa jurídica

130

AG02110962

HFM9913

CITROEN/C3 EXCL 14
FLEX

24/12/2019

15:12:10

Multa, por não identificação do condutor
infrator, imposta à pessoa jurídica

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

131

AG04590818

HFM9913

CITROEN/C3 EXCL 14
FLEX

24/12/2019

11:16:30

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

12:16:07

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

132

AG04591295

GSG4500

FIAT/TEMPRA SX

05/11/2019

15:48:48

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

05/06/2020

11:01:29

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

133

E100191686

HNT0060

FORD/FIESTA 1.6
FLEX

18/12/2019

17:47:05

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

30/10/2019

17:57:25

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

134

AG04590214

HDF7763

FORD/KA FLEX

12/09/2019

13:33:54

Dirigir veículo segurando telefone celular

135

AG04594843

OWL6901

HYUNDAI/HB20 1.0M
COMFOR

14/03/2020

10:46:10

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

136

AG04589552

QOO4562

TOYOTA/ETIOS HB X
VSC MT

17/10/2019

09:18:25

Deixar de dar preferência a pedestre/veic
ñ motorizado na faixa a ele destinada

137

AG04591050

GSJ3686

I/FORD ESCORT GL
1.6 H

30/09/2019

11:40:35

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

138

E100181600

GWU1483

HONDA/CG 125
TITAN KS

27/09/2019

13:12:20

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

FIAT/UNO VIVACE 1.0 09/03/2021

Multa, por não identificação do condutor
infrator, imposta à pessoa jurídica

88

AG04590432 HJT9024

FORD/KA FLEX

16/10/2019

16:23:06

Dirigir veículo segurando telefone celular

89

AG04590930 GWK2228

FIAT/STRADA

11/09/2019

08:19:29

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

90

AG04593738 GKS2710

FORD/KA GL

07/01/2020

15:20:28

Estacionar nas esquinas e a menos de 5m
do alinhamento da via transversal

139

E100189046

QQH3128

05:01:55

AG04593740 GKS2710

FORD/KA GL

07/01/2020

15:25:29

Deixar o passageiro de usar o cinto
segurança

HYUNDAI/HB20 1.0M
UNIQUE

23/11/2019

91

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

140

E100196163

OXH8536

HYUNDAI/HB20 1.6M
COMF

09/02/2020

05:20:57

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

92

AG04593739 GKS2710

FORD/KA GL

07/01/2020

15:25:03

Desobedecer às ordens emanadas da
autorid compet de trânsito ou de seus
agentes

141

AG04592666

FQR4210

I/FIAT PALIO
ATTRACT 1.0

29/11/2019

08:01:58

Dirigir veículo manuseando telefone
celular

142

AG04591063

HKE8775

FORD/KA FLEX

16/12/2019

19:38:03

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

143

AG04591195

PUB5191

VW/NOVO GOL 1.0
TRACK

22/12/2019

16:55:19

Dirigir veículo manuseando telefone
celular

93

AG02112213 NYC9214

VW/FOX 1.6 GII

06/11/2019

18:12:42

Estacionar local/horário de
estacionamento e parada proibidos pela
sinalização

94

AG04591945 OWU6238

TOYOTA/COROLLA
XEI20FLEX

05/11/2019

08:39:48

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

144

AG04593457

HIW2804

HONDA/XR 250
TORNADO

08/06/2020

16:28:15

Dirigir sem atenção ou sem os cuidados
indispensáveis à segurança

95

AG02112314 QQW7110

CHEVROLET/ONIX
1.4MT LTZ

14/02/2020

15:57:35

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

145

E100184448

HJT1079

FIAT/LINEA 16V

13/10/2019

01:12:21

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

96

AG04590750 GQO9027

VW/GOL CLI

24/09/2019

13:25:00

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

146

AG04590265

GKS7577

VW/FOX 1.0

14/11/2019

09:54:42

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

147

AG04592805

HIF0002

FIAT/STRADA TREK
FLEX

06/12/2019

07:44:54

Estacionar local/horário de
estacionamento e parada proibidos pela
sinalização

97

AG04589526 HNT0487

FIAT/PALIO FIRE
ECONOMY

17/09/2019

08:30:17

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

3

BARBACENA,
12 D
DE
2021
BA
R B A C E N A, SSEXTA-FEIRA,
E X TA-F E I R A, 08
E JMARÇO
A N E I R ODE
DE
2021
148

AG04590769

GKS7789

149

E100194425

150

AG04592827

OLO6239

151

AG04591282

OPT1627

I/FORD FOCUS 1.6
FLEX HA

30/09/2019

14:41:46

198
E100194238 QUQ8798
CHEVROLET/ONIX
Avançar o sinal vermelho do semáforo num
satiam
estiamdi consumus
pes am11/01/2020
hilici in 11:30:13
intis. menit
adductum perimus la10MT JOYE
fiscalização eletrônica
bessa
diusatusus
estam
et
consuperum
stati
contium
tantiam
iam egitrudam adhuis
199
AG04594093 GKS4807
FIAT/PALIO ELX FLEX 13/02/2020 17:42:46
Avançar o sinal de parada obrigatória
omnerbit ingultorum sum inte tat, sil viviriorume di pravolum norei consicultus At
200
AG04594095 GKS4807
FIAT/PALIO ELX FLEX 13/02/2020 17:42:40
Transportar criança sem observância das
fauscris, sedo, videnaturni patum host ca; num tandamd
et;estabelecidas
ego etrum.
normasiurate,
de segurança
p/
CTB
Gra depes horenati te o intem pon atquonsum it; num vid menatum ius, condam
201
AG04591619 GQQ0512
1.8 GL
05/11/2019 08:37:24
Deixar o condutor de usar o cinto
maionos
Ahala vivid nos FORD/PAMPA
sus consuamdie
fur ublis, prei conver
locat. Hilin ta, senam
segurança
non
demFORD/FIESTA
rei is vereme iu
ses? P. Abemo Multa,
coendest
rei si isdofactorum
202 dientem
I000002127adhum
HKG3500
09/03/2021
por não identificação
condutor
SEDAN1.6FLEX
imposta àmoverfiriam
pessoa jurídica
mactuide potatuus, urionsu
nihilica; intem, nequonsilia infrator,
resserum
ala
203
E100192467
QOB1595
FORD/ECOSPORT
23/12/2019
08:01:11
Transitar
em
velocidade
superior
à
L. Valicaut ponsum pos peri
terbenatus, cauc ocae aucontus
confeculla norem,
veri
TITNAT 2.0
máxima permitida em até 20%
imus hostorestis depse nos, ut L. Ur aus, nem orunisque contiqu onstem mora mei
204
AG04590232 HEF3890
FIAT/PALIO FIRE
09/10/2019 09:42:04
Estacionar ao lado ou sobre marcas de
senatquide tem. Senatus?
Ponsult orissi te co is hem nonsimp
raeti, conferes? Mus,
FLEX
canalização
tebatquam
tera?PXR1762
Batoremus
consunum 22/01/2020
Palis morterf
quemdenone
auci
205
AG04593781
HONDA/NXR160
14:48:52 ecupiemus?
Transitar pela contramão
direção em
BROS ESDD
via c/ sinalização de regul sentido único
pari fursum estrissedo, qua cludactam niae acturev ilnemquam mei ponsing ulleger
206
E100198088 KWQ5832
FIAT/DOBLO
07/03/2020 19:11:47
Transitar em velocidade superior à
raciemus,
sedessi cote imoverum
Romniam
poenati fecient
racturo, Cate te condit,
ATTRACTIV 1.4
máxima permitida em até 20%
senatra
voltum niqui sendierebem,
que quem
ina, num furox
nostissenit a ina, virte,
207
AG04594514 HMG2885
IVECOFIAT/DAILY
03/02/2020 10:31:15
Deixar o condutor de usar o cinto

Deixar o passageiro de usar o cinto

segurança
PODER EXECUTIVO

OWI6993
VW/NOVO VOYAGE
14/01/2020 08:55:53
Avançar o sinal vermelho do semáforo Prefeito:
Carlos
Augusto
Soares do Nascimento
1.6
fiscalização eletrônica
Estacionar ao lado de outro veículo em fila
DFIAT/UNO
E C RMILLE
E TO30/12/2019
M U N18:22:11
I C I PA
L
ECONOMY
dupla
I/MMC LANCER 2.0

30/10/2019

16:25:34

Dirigir veículo utilizando-se de telefone

Paliuspi oraesto vil vesterum pero vir imillatiam pra avem celular
it, se constio, pris larestra?
Ucit
vigit, faceride
pribus
ere te mentercerio
mortili
ntiacci
elut feco
152 gra
E100187088
OPT1627 esimus
I/MMC LANCER
2.0 Mae
04/11/2019
08:38:12
Avançar
o sinal vermelho
do semáforo
fiscalização eletrônica
erficon se cum non Itat, terture ntiamedica; haliusq uoditiae ad cris? Ex num se,
153
AG04594420 OLC8809
FORD FOCUS HC
07/02/2020 12:13:14
o condutor de usar o cinto
escienteat
acitratum cuper
ut aut vistisqui
fuemo essus,Deixar
untem
ad demus, noc fur
FLEX
segurança
quidium
vidis hebatus oYAMAHA/FACTOR
ut intemen demus
etrum te, unum
is aut publis hilinicae
154
AG04594546 HMX7062
18/02/2020 11:33:18
Dirigir sem atenção ou sem os cuidados
YBR125
segurança
consci porterei iam, urnum
estEDnitis An vervium re endamindispensáveis
merena, àfac
oret iam is. O
tus
omaio GKS0380
Cast? Locae
non
in dit; 04/04/2020
effre menteme
ino sinal
hinihicae
norununte
155 nium
E100200794
FIAT/UNO
MILLE
17:37:48 crest
Avançar
vermelho do
semáforo FIRE
fiscalização eletrônica
tum menti, noret; nines Ad aucieninata videes is cum ocuter haetis num accips,
156
AG04589546 GVP4986
M.BENZ/712 C
14/10/2019 14:28:52
Estacionar em desacordo com a
scervir inicae pessent ebatanterem pat. Catus; in rem itant
novermaio
enatien
daregulamentação
- vaga de
carga/descarga
cerceris
a num sper auctudes
comanu vitam
horionfiritu cum,
confitus addumurnum
157
E100196119 GKS5617
FIAT/SIENA FIRE
07/02/2020 05:28:22
Avançar o sinal vermelho do semáforo FLEX escem quam ut viverri conferum
fiscalização
conclatuam in diur, vivatum
P.eletrônica
Opicaecerum tum
158 is ta,
AG04591225
DMQ2573
VW/SAVEIRO
1.8
30/09/2019 unt
11:30:11
Deixar o condutor
de usar o cinto
vir
nessi turbis
dum
is moripio,
probunul
con Itam,
tam loccibus
estraed
SPORTLINE
segurança
pre, sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua
159
160
161

AG02112312
AG04592687
AG04589224

HAG0871
HBN5612
GKS9984

FIAT/PALIO EX

14/02/2020

I/M.BENZ313CDI
REVESCAP

26/12/2019

FIAT/PALIO FIRE
ECONOMY

20/09/2019

15:37:07
05:55:53
17:38:38

CORTEZI1
Publique-se

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

Avançar o sinal vermelho do semáforo
Estacionar nas vagas reserv a idosos, s/
credencial

1

segurança
na forma da lei
Ferreira
de Souza
14/12/2019
22:36:48
Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Gustavo
VW/NOVO
GOL 1.0

208

E100191400

OQL2800

209

AG04589258

JPE1693

GM/CELTA

02/01/2020

11:40:30

Dirigir veículo utilizando-se de telefone
celular

210

AG04590295

HNT0881

GM/CELTA 2P LIFE

16/01/2020

12:05:50

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

211

AG04590417

HNT0881

GM/CELTA 2P LIFE

05/10/2019

13:17:12

Deixar o passageiro de usar o cinto
segurança

212

AG04590257

OWS9935

VW/NOVO GOL 1.6
HIGHLINE

08/11/2019

11:13:52

Estacionar local/horário de
estacionamento e parada proibidos pela
sinalização

162

E100191720

HBH6091

FIAT/PALIO FIRE

18/12/2019

13:46:27

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%

163

AG02112060

KMY9702

FORD/FIESTA GL

04/10/2019

16:50:26

Deixar de dar preferência a pedestre/veic
ñ motorizado na faixa a ele destinada

213

AG04591354

GPI4101

FORD/ESCORT L

06/11/2019

16:59:32

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

164

AG04590753

HBJ1857

FORD/F350 G

24/09/2019

13:36:04

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

214

E100184680

QNR5587

FIAT/TORO
VOLCANO AT D4

16/10/2019

07:45:27

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

165

AG04592921

HCK4738

FORD/FIESTA
SEDAN1.6FLEX

11/03/2020

15:36:56

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

215

AG02112203

HKE7958

FIAT/UNO MILLE
ECONOMY

31/10/2019

15:05:55

Dirigir veículo segurando telefone celular

166

AG04592843

HDR2280

FIAT/PUNTO ELX 1.4

20/01/2020

09:39:03

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

216

E100203808

GNH4532

GM/MONZA SL/E 2.0

17/05/2020

02:31:15

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

167

AG04594551

QXM2479

TOYOTA/COROLLA
APREMIUMH

18/02/2020

14:24:04

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

217

AG04591901

HKE7617

FIAT/DOBLO 1.4

21/10/2019

14:35:18

Estacionar nas vagas reserv às pess c/
deficiência, s/ credencial

168

E100185174

GKS1216

GM/CELTA 3 PORTAS
SUPER

20/10/2019

04:16:16

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

218

AG04590764

HMX6179

JTA/SUZUKI EN125
YES

30/09/2019

14:28:29

Dirigir sem atenção ou sem os cuidados
indispensáveis à segurança

169

I000002100

PUC0030

VW/CROSSFOX GII

04/03/2021

Multa, por não identificação do condutor
infrator, imposta à pessoa jurídica

219

E100186505

HDK9663

FIAT/PALIO ELX FLEX

31/10/2019

12:54:34

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

170

I000002116

GVQ1030

VW/COMIL
CAMPIONE R

09/03/2021

Multa, por não identificação do condutor
infrator, imposta à pessoa jurídica

220

AG04591395

QNC2588

I/CHEV CRUZE LT NB
AT

21/11/2019

09:01:42

171

I000002106

PZF6581

I/M.BENZ
515CDISPRINTERM

04/03/2021

Estacionar local/horário de
estacionamento e parada proibidos pela
sinalização

221

AG04590252

OWZ1159

16:13:21

Dirigir veículo segurando telefone celular

AG04589221

HNK9798

GM/CELTA 4P SPIRIT

19/09/2019

16:56:37

Estacionar em desacordo com a
regulamentação especificada pela
sinalização

TOYOTA/COROLLA
XEI20FLEX

07/11/2019

172

222

AG04591163

HRK6105

HONDA/CG 125
TITAN KS

02/10/2019

16:37:33

Dirigir sem atenção ou sem os cuidados
indispensáveis à segurança

173

AG04592224

GVZ1980

I/FORD FOCUS GH
2LHCFLEX

25/04/2020

11:47:11

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

223

AG04589539

NYF0766

FORD/KA FLEX

08/10/2019

17:29:33

Estacionar ao lado ou sobre marcas de
canalização

174

E100181225

EBN5213

VW/CROSSFOX

23/09/2019

11:53:43

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

224

AG04590987

HKO2257

VW/FOX 1.0

24/09/2019

10:38:48

175

E100182303

HFN0734

VW/GOL 1.0

30/09/2019

17:25:20

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

Estacionar local/horário de
estacionamento e parada proibidos pela
sinalização

225

AG02109665

HKO2257

VW/FOX 1.0

23/09/2019

15:05:13

176

AG04591216

GVE4480

FORD/ECOSPORT
FSL1.6FLEX

16/09/2019

17:00:48

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

Estacionar local/horário de
estacionamento e parada proibidos pela
sinalização

177

AG04592644

GVE4480

FORD/ECOSPORT
FSL1.6FLEX

20/11/2019

09:41:33

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

226

E100201003

GZT1493

FIAT/BRAVA SX

06/04/2020

13:43:03

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

227

AG04592129

QNJ1840

TOYOTA/COROLLA
XEI20FLEX

12/11/2019

17:00:48

Avançar o sinal vermelho do semáforo

228

AG04595480

OXA9223

CHEVROLET/CELTA
1.0L LT

11/03/2020

11:44:11

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

229

AG04590949

HMX7580

YAMAHA/FACTOR
YBR125 K

12/09/2019

12:20:47

Dirigir sem atenção ou sem os cuidados
indispensáveis à segurança

230

AG04591027

HLG1419

CHEVROLET/MONTA
NA SPORT

16/09/2019

11:46:19

Estacionar local/horário de
estacionamento e parada proibidos pela
sinalização

178

I000002096

OPV8475

M.BENZ/MPOLO
TORINO U

04/03/2021

179

AG04593755

EKR5819

FORD/FIESTA
SEDAN1.6FLEX

16/01/2020

Multa, por não identificação do condutor
infrator, imposta à pessoa jurídica

Multa, por não identificação do condutor
infrator, imposta à pessoa jurídica
08:25:27

Deixar o passageiro de usar o cinto
segurança

180

AG04591691

HBJ0778

VW/FOX 1.0 GII

26/12/2019

15:25:14

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

181

AG04589580

DXF0314

FORD/FIESTA SEDAN
FLEX

01/11/2019

18:08:13

Dirigir veículo manuseando telefone
celular

182

AG04592256

HOD6671

FIAT/PALIO FIRE
ECONOMY

05/06/2020

10:41:18

Dirigir veículo utilizando-se de telefone
celular

231

AG04592933

PWP5632

HYUNDAI/HB20 1.0M
COMFOR

26/03/2020

16:24:37

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

183

AG04592920

OMB2026

CITROEN/C3
PICASSO

11/03/2020

14:55:22

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

232

AG04592345

HLH0765

VW/FOX 1.0 GII

15/01/2020

15:31:24

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

233

AG04591365

JNE5040

FIAT/UNO MILLE

09/11/2019

10:48:41

Estacionar nas vagas reserv às pess c/
deficiência, s/ credencial

234

AG04589589

HLD3411

FORD/FIESTA 1.6
FLEX

10/11/2019

13:25:06

Avançar o sinal vermelho do semáforo

235

AG04591505

QND2638

VW/NOVO VOYAGE
CL MBV

24/09/2019

17:30:28

Estacionar ao lado de outro veículo em fila
dupla

236

I000002107

BJS7900

MMC/PAJERO TR4

09/03/2021

237

AG04593234

HLT0357

VW/CROSSFOX

12/12/2019

09:55:24

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

238

AG04592093

GZM4721

FIAT/PALIO ELX

17/02/2020

09:12:48

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

239

AG04594474

GRG5661

VW/PASSAT

22/02/2020

12:50:20

Dirigir veículo utilizando-se de telefone
celular

240

AG04590443

PYK5051

HYUNDAI/HB20 1.6A
COMF

23/10/2019

17:09:58

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

241

AG04595518

PVL1865

FORD/FIESTA HA
1.5L S

05/05/2020

16:32:45

Dirigir veículo manuseando telefone
celular

242

AG04591441

GKA4970

CHEVROLET/MONTA
NA LS1

23/03/2020

13:04:02

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

243

E100190729

QUQ0529

VW/VIRTUS MF

06/12/2019

22:37:20

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

244

E100185801

HFV9788

YAMAHA/FAZER
YS250

26/10/2019

13:36:28

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

245

AG04596205

OWI5558

FORD/KA FLEX

12/06/2020

09:25:05

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

246

AG04593639

PXD0572

HYUNDAI/HB20 1.0M
COMFOR

28/01/2020

07:05:32

Estacionar no ponto de
embarque/desembarque de passageiros
transporte coletivo

184

AG04589764

PUY0650

I/VW AMAROK CD
4X4 HIGH

17/02/2020

14:06:22

185

AG04589713

LRE3762

CITROEN/C3 90M
TENDANCE

25/11/2019

15:10:43

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

186

E100184481

GOU0437

VW/FUSCA 1300

13/10/2019

17:36:41

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

187

AG04590994

PUL1099

VW/GOL CITY MB

24/09/2019

13:33:33

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

188

AG02109679

GKS8479

GM/PRISMA JOY

24/10/2019

12:06:46

Avançar o sinal vermelho do semáforo

189

AG04590887

QMX7199

RENAULT/SANDERO
EXPR 10

15/02/2020

11:34:15

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

190

AG04593794

EZP0822

VW/SAVEIRO 1.6 CE
CROSS

28/01/2020

18:00:22

Usar no veículo equip c/ som em
volume/freqüência não autorizados pelo
Contran

191

AG04593795

EZP0822

VW/SAVEIRO 1.6 CE
CROSS

28/01/2020

18:10:48

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

192

E100196933

OMD1392

FIAT/PALIO
ATTRACTIV 1.4

16/02/2020

00:20:09

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

193

AG04591687

HMG2479

FIAT/UNO MILLE
FIRE

26/12/2019

14:59:28

Dirigir veículo utilizando-se de telefone
celular

194

AG04592696

HMG2479

FIAT/UNO MILLE
FIRE

26/12/2019

14:56:26

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

195

AG04589405

EBX4115

HONDA/FIT EX

24/01/2020

16:52:00

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

196

AG04594419

HOK7860

FORD FOCUS HC
FLEX

07/02/2020

12:08:36

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

HONDA/CIVIC LXL
FLEX

09/05/2020

197

E100203126

GSP8850

23:57:39

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

4

Multa, por não identificação do condutor
infrator, imposta à pessoa jurídica

BARBACENA,
12 D
DE
2021
BA
R B A C E N A, SSEXTA-FEIRA,
E X TA-F E I R A, 08
E JMARÇO
A N E I R ODE
DE
2021
247

AG04593422

HIR3302

248

AG04589489

249

AG02112209

QWR3253

250

E100189013

QNB2773

FIAT/IDEA
ADVENTURE FLEX

13/03/2020

18:10:05

296
AG04592665
OQR5836consumus
HONDA/CB 300R
Avançaradductum
o sinal vermelhoperimus
do semáforo lanum
satiam
estiamdi
pes am26/11/2019
hilici in 08:57:55
intis. menit
297
AG04589783 FLV2164
FIAT/UNO
MILLE
08/03/2020
10:51:40tantiam
Estacionar
nas egitrudam
vagas reserv às pess
c/
bessa
diusatusus
estam et
consuperum
stati contium
iam
adhuis
WAY ECON
deficiência, s/ credencial
omnerbit ingultorum sum inte tat, sil viviriorume di pravolum norei consicultus At
298
AG04594829 FLV2164
FIAT/UNO MILLE
08/03/2020 11:08:31
Deixar o condutor de usar o cinto
fauscris, sedo, videnaturni
patum host ca; num tandamd
iurate, et; ego etrum.
WAY ECON
segurança
Gra
horenati
te oFIAT/STRADA
intem pon atquonsum
it; num Dirigir
vid menatum
ius,
condam
299 depes
AG02112281
PWE0304
17/01/2020 08:35:59
veículo segurando
telefone
celular
CD
maionos Ahala vivid nos ADVENTURE
sus consuamdie
fur ublis, prei conver locat. Hilin ta, senam
300
E100187671 OMA6879
VW/FOX 1.6 BLUEM
11/11/2019 12:25:50
Transitar em velocidade superior à
non dientem adhum demGIIrei is vereme iu ses? P. Abemo máxima
coendest
rei si is factorum
permitida em até 20%
mactuide
potatuus, urionsu
nihilica; intem,
nequonsilia Dirigir
resserum
moverfiriam ala
301
AG04592870 OMB9533
FIAT/SIENA
07/02/2020 11:35:13
veículo segurando telefone celular
ATTRACTIV
1.4
L. Valicaut ponsum pos peri
terbenatus,
cauc ocae aucontus confeculla norem, veri
imus
hostorestis
depse nos,
ut L. Ur aus,
nem orunisque
contiqu
onstem
mora mei
302
AG04594082 NXX6786
FIAT/PALIO
10/02/2020
09:47:54
Deixar
o condutor
de usar o cinto
ATTRACTIV 1.0
segurança
senatquide tem. Senatus?
Ponsult orissi te co is hem nonsimp
raeti, conferes? Mus,
303
AG04590952 OLS5891
RENAULT/DUSTER
12/09/2019 14:30:16
Deixar o condutor de usar o cinto
tebatquam tera? Batoremus
consunum Palis morterf ecupiemus?
quem none auci
20 D 4X2A
segurança
pari
fursum
estrissedo, qua
cludactam niae
acturev ilnemquam
mei ponsing ulleger
304
AG04589317 HEF3820
FIAT/PALIO FIRE
27/11/2019 18:11:08
Usar no veículo equip c/ som em
FLEX
volume/freqüência
autorizados
pelo
raciemus, sedessi cote imoverum
Romniam poenati fecient
racturo, não
Cate
te condit,
Contran
senatra voltum niqui sendierebem, que quem ina, num furox nostissenit a ina, virte,

Estacionar nas esquinas e a menos de 5m

do alinhamento da via transversal
PODER EXECUTIVO

GKS5604
VW/FOX 1.0
06/03/2020 09:03:59
Estacionar nas vagas reserv a idosos, s/
Prefeito:
Carlos
Augusto
Soares do Nascimento
credencial
AMAROK V6
Dirigir veículo segurando telefone celular
DI/VW
EC
R E TO04/11/2019
M U N14:48:00
I C I PA
L
HIGH
AC4
FIAT/TORO

23/11/2019

14:26:18

Avançar o sinal vermelho do semáforo -

Paliuspi oraesto vil vesterum
pero
it, se constio,
FREEDOM
AT vir imillatiam pra avem fiscalização
eletrônica pris larestra?
Ucit
vigit, faceride
pribus
ere te mentercerio
mortili
ntiaccideelut
feco
251 gra
AG04592252
LNG9222 esimus
FIAT/UNO
MILLE Mae
01/06/2020
17:40:52
Dirigir veículo
utilizando-se
telefone
SMART
celular
erficon se cum non Itat, terture ntiamedica; haliusq uoditiae ad cris? Ex num se,
252
AG04590825 LQI4490
FORD FOCUS HC
02/01/2020 11:09:02
veículo manuseando telefone
escienteat
acitratum cuper
ut aut vistisqui
fuemo essus,Dirigir
untem
ad demus, noc fur
FLEX
celular
quidium
vidis hebatus oPEUGEOT/206
ut intemen
demus
etrum te, unum
is aut publis hilinicae
253
AG04590233 LUW0495
16
09/10/2019 12:38:49
Usar no veículo equip c/ som em
FELINE
nãooret
autorizados
consci porterei iam, urnum
est nitis An vervium re endamvolume/freqüência
merena, fac
iampelo
is. O
Contran
tus nium omaio Cast? Locae non in dit; effre menteme crest in hinihicae norununte
254
AG04590765 OLT0954
TOYOTA/COROLLA
30/09/2019 14:29:13
Deixar o condutor de usar o cinto
tum menti, noret; ninesXEI20FLEX
Ad aucieninata videes is cum segurança
ocuter haetis num accips,
scervir
inicae pessent
pat.14/11/2019
Catus; in
rem itant
novermaio
255
E100187979
HLD5637 ebatanterem
FORD/CARGO 1317
13:02:53
Avançar
o sinal vermelhoenatien
do semáforo daCN
fiscalização eletrônica
cerceris a num sper auctudes comanu vitam horionfiritu cum, confitus addumurnum
256
AG04589324
HCU7386
FIAT/SIENA
FIRE quam
03/12/2019
10:39:05
EstacionarP.
em Opicaecerum
desacordo com a
conclatuam
in diur,
vivatum
escem
ut viverri
conferum
tum
FLEX
regulamentação - vaga de carga/descarga
vir is ta, nessi turbis dum is moripio, probunul unt con Itam, tam loccibus estraed
257
AG04594076 HCU7386
FIAT/SIENA FIRE
08/02/2020 09:49:52
Deixar o condutor de usar o cinto
pre, sed re avendic ina, sentem
ta vicervit, nunum tabunum
teme di, viderte llatua
FLEX
segurança
258

AG04594518

NFY6420

FIAT/PALIO FIRE
FLEX

06/02/2020

08:56:09

Estacionar no passeio

259

AG04592232

PUN6920

VW/SAVEIRO CE
CROSS MA

06/05/2020

10:49:01

Dirigir veículo utilizando-se de telefone
celular

260

AG04589270

NQG2148

I/SUZUKI SX4 4WD

02/01/2020

17:14:45

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

261

E100182710

HLT4657

I/FORD FOCUS 2.0L
HA

03/10/2019

07:52:31

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

FIAT/PALIO FIRE
FLEX

05/01/2020

262

AG04594205

GKS7616

10:45:19

1

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

263

AG04592801

GUO9112

IMP/VW GOLF GL

30/11/2019

14:49:19

Estacionar nas vagas reserv a idosos, s/
credencial

264

AG04594577

LPF0343

VW/GOL 1.0

01/03/2020

17:36:31

Usar no veículo equip c/ som em
volume/freqüência não autorizados pelo
Contran

305

AG04593287

HNE0603

HONDA/FIT LX FLEX

27/12/2019

11:33:22

Deixar o condutor de usar o cinto

306

E100194865

307

E100203093

GUP1562

FIAT/PALIO ELX FLEX

08/05/2020

15:28:18

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%

308

AG04591418

OOV9257

FORD FIESTA SE

09/03/2020

15:50:27

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

309

E100184020

FFX2067

CHEVROLET/S10 LTZ
FD2

11/10/2019

14:58:34

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

310

AG04591637

HMY8815

FIAT/UNO MILLE
ECONOMY

08/11/2019

17:00:55

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

311

AG04593229

QOA1728

CHEVROLET/ONIX
1.4AT ACT

11/12/2019

09:57:50

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

312

E100201267

OMB3559

M.BENZ/ACCELO
1016

08/04/2020

06:12:48

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

313

AG04595339

QON7826

I/AUDI Q3 180CV

05/06/2020

12:49:48

Estacionar sobre faixa destinada a
pedestre

314

E100187473

HML2441

VW/GOL 1.0

09/11/2019

10:53:24

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

Publique-se na forma da lei
segurança
Gustavo Ferreira
de Souza
MRF5590
VW/FUSCA 1300
22/01/2020 20:20:21
Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

265

AG04594576

LPF0343

VW/GOL 1.0

01/03/2020

17:36:54

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

315

E100190751

HLI4322

07:57:18

AG04591672

GWV4794

FIAT/UNO MILLE
SMART

29/11/2019

08:19:27

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

FIAT/STRADA FIRE
FLEX

06/12/2019

266

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

316

AG04590768

OOV0285

NISSAN/LIVINA 16S

30/09/2019

14:40:05

267

E100185537

PUJ5381

VW/GOL TL MB

23/10/2019

11:24:44

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

Deixar o passageiro de usar o cinto
segurança

317

AG04593276

GKS8671

VW/POLO 1.6

21/12/2019

11:25:39

268

AG04590468

GKS2220

FIAT/MAREA SX

13/11/2019

16:37:51

Parar na contramão de direção

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

269

AG04590296

DCX4199

GM/S10 DE LUXE 2.8
D

16/01/2020

12:10:10

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

318

AG04593719

GKS8671

VW/POLO 1.6

07/01/2020

10:17:22

Usar no veículo equip c/ som em
volume/freqüência não autorizados pelo
Contran

270

AG04591953

HBJ0305

VW/FOX 1.0

05/11/2019

15:01:52

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

319

AG02110233

OWS9383

VW/UP BLACK WHITE 29/02/2020
RED MA

11:11:17

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - ponto ou vaga de táxi

271

AG04593745

GMM8215

VW/GOL MI

09/01/2020

15:40:46

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

320

AG04594579

QUW0283

YAMAHA/YBR150
FACTOR ED

04/03/2020

12:29:41

Dirigir sem atenção ou sem os cuidados
indispensáveis à segurança

272

E100191191

PUD5215

FORD/FIESTA
SEDAN1.6FLEX

12/12/2019

06:05:12

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

321

AG04591079

OPY2069

HYUNDAI/HB20 1.0M
1.0 M

10/02/2020

14:35:12

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

273

AG04595502

QUU4124

JEEP/COMPASS
LONGITUDE F

06/04/2020

11:03:21

Estacionar em desacordo com a
regulamentação especificada pela
sinalização

322

E100189002

DIY5905

FIAT/PALIO FIRE

23/11/2019

06:57:01

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

323

E100183777

MSG2091

FIAT/PALIO ELX FLEX

10/10/2019

15:48:19

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

324

AG04591305

OWU6336

FIAT/FIORINO 1.4
FLEX

01/10/2019

15:40:55

Estacionar ao lado de outro veículo em fila
dupla

325

AG04589473

HHG6707

FIAT/PALIO FIRE
ECONOMY

24/02/2020

20:07:39

Executar operação de retorno em locais
proibidos pela sinalização

326

AG04593767

HDI8185

HONDA/XL 700V
TRANSALP

16/01/2020

10:44:58

Dirigir sem atenção ou sem os cuidados
indispensáveis à segurança

327

AG04592030

QUK4248

FIAT/ARGO DRIVE
1.0

21/01/2020

17:58:15

Parar afastado da guia da calçada (meiofio) a mais de 1m

328

E100197263

QUW3388

CHEV/ONIX JOY

23/02/2020

16:53:09

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%

329

E100196823

QUW3388

CHEV/ONIX JOY

15/02/2020

15:05:35

Parar sobre faixa de pedestres na
mudança de sinal luminoso (fisc
eletrônica)

274

AG04594893

QUU4124

JEEP/COMPASS
LONGITUDE F

06/06/2020

19:40:12

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

275

AG04590273

PWG3594

CHEVROLET/ONIX
1.0MT SEL

20/11/2019

10:58:31

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

VW/T CROSS TSI AD

17/05/2020

276

AG04592941

QUZ4061

16:09:18

Transpor bloqueio viário com ou sem
sinalização ou dispositivos auxiliares

277

AG04592811

LQF3827

VW/SAVEIRO 1.6 CE
CROSS

09/12/2019

09:58:42

Estacionar no passeio

278

AG04591379

GLE8441

GM/D 20 CUSTOM S

12/11/2019

15:16:56

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

279

AG04590859

PVE5344

VW/SAVEIRO CS TL
MB

13/01/2020

15:07:41

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

280

E100191675

GSZ3793

FIAT/UNO MILLE
WAY ECON

18/12/2019

17:11:48

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

281

E100189211

CAI3279

GM/MONZA SL/E

24/11/2019

02:22:34

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

330

AG04595407

QUF3961

JEEP/COMPASS
LONGITUDE F

02/03/2020

11:09:47

Parar em local/horário proibidos
especificamente pela sinalização

331

AG04589575

QOL1079

YAMAHA/YBR150
FACTOR ED

30/10/2019

16:16:31

Dirigir veículo utilizando-se de telefone
celular

332

AG04593439

LSX0516

FIAT/UNO MILLE
FIRE

03/06/2020

09:25:57

Estacionar nas vagas reserv às pess c/
deficiência, s/ credencial

333

E100187385

QNR0885

JEEP/RENEGADE
LNGTD AT

08/11/2019

09:15:46

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%

334

AG04590445

MSM3885

FORD/FIESTA FLEX

23/10/2019

09:38:28

Estacionar nas vagas reserv às pess c/
deficiência, s/ credencial

282

AG04595372

HGR9010

I/FORD FUSION

08/06/2020

17:34:35

Usar no veículo equip c/ som em
volume/freqüência não autorizados pelo
Contran

283

AG04592432

HNH6804

HONDA/CG 125 FAN
ES

10/03/2020

16:30:57

Estacionar nas vagas reserv às pess c/
deficiência, s/ credencial

HONDA/CBX 250
TWISTER

08/01/2020

284

AG04592830

HCE0587

17:53:08

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

285

AG04594087

GKZ9099

GM/D 20 CUSTOM S

12/02/2020

12:01:13

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

335

I000002110

EVO8760

VW/GOL 1.0 GIV

09/03/2021

286

AG04594311

OQG1290

VW/GOL 1.0 GIV

26/05/2020

10:00:36

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

336

AG04592867

HKC9129

HONDA/CIVIC LXS
FLEX

07/02/2020

17:37:05

Usar no veículo equip c/ som em
volume/freqüência não autorizados pelo
Contran

337

AG04595334

HLN8920

FIAT/UNO WAY 1.4

02/06/2020

16:24:12

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

338

AG04591258

HBJ0241

I/VW SPACEFOX

21/10/2019

17:55:39

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

339

AG04590760

GKS5837

I/VW BORA

24/09/2019

17:16:27

Estacionar nas vagas reserv a idosos, s/
credencial

340

AG04591539

HMY4360

VW/FOX 1.0 GII

03/10/2019

15:41:59

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

341

E100191565

DQO5356

VW/GOL 1.0

17/12/2019

10:06:26

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

342

AG04592424

LRP6479

TOYOTA/ETIOS SD
XS

03/03/2020

07:23:14

Dirigir veículo manuseando telefone
celular

287

AG04591098

HAK0222

FIAT/SIENA FIRE

05/03/2020

15:11:42

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

288

AG04590944

GPG5552

VW/PARATI CL 1.8

12/09/2019

11:32:15

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

289

E100204743

MSQ7724

I/TOYOTA HILUX
CD4X4 SRV

27/05/2020

17:08:50

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

290

E100192841

OWU4410

VW/NOVO GOL 1.0

26/12/2019

15:11:34

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

291

E100206173

QXE2101

M.BENZ/C180FF

07/06/2020

14:41:38

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em mais de 20% até
50%

292

AG04594566

GKS3397

FORD/FIESTA
SEDAN1.6FLEX

21/02/2020

18:50:10

Estacionar em desacordo com a
regulamentação especificada pela
sinalização

Multa, por não identificação do condutor
infrator, imposta à pessoa jurídica

293

AG04594214

LAC0506

VW/PARATI CL

05/01/2020

11:55:59

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

343

AG02112086

OQR9848

VW/NOVA SAVEIRO
CS

25/10/2019

17:20:35

Dirigir veículo manuseando telefone
celular

294

AG04592446

LPD3039

FORD/KA FLEX

05/06/2020

17:54:10

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

344

AG02112087

OQR9848

VW/NOVA SAVEIRO
CS

25/10/2019

17:20:42

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

295

AG04591363

GKY6729

VW/FUSCA 1500

09/11/2019

09:52:43

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

345

E100190840

OOV0077

VW/NOVO GOL 1.0

07/12/2019

12:43:39

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

5

BARBACENA,
12 D
DE
2021
BA
R B A C E N A, SSEXTA-FEIRA,
E X TA-F E I R A, 08
E JMARÇO
A N E I R ODE
DE
2021
346

AG04593646

347

AG04589268

348

AG04590926

GWU2020

HONDA/CG 125
TITAN ES

28/01/2020

15:25:33

394
AG04592660
QUS2223 consumus
HYUNDAI/HB20
1.0Mam23/11/2019
Deixar o
condutor de usarperimus
o cinto
num
satiam
estiamdi
pes
hilici in 10:45:06
intis. menit
adductum
laUNIQUE
segurança
bessa diusatusus estam et consuperum stati contium tantiam iam egitrudam adhuis
395
AG04592215 PYU3757
FIAT/SIENA
14/04/2020 15:38:56
Estacionar em local/horário proibido
omnerbit ingultorum sum
inte tat,
norei
At
ATTRACTIV
1.4 sil viviriorume di pravolum
especificamente
pelaconsicultus
sinalização
fauscris,
sedo, videnaturni
patum
host10/02/2020
ca; num
tandamd
iurate,
ego
etrum.
396
AG04594450
HMJ0850
VW/GOL
1.0
11:04:29
Estacionar
ao lado et;
de outro
veículo
em fila
Gra depes horenati te o intem pon atquonsum it; num dupla
vid menatum ius, condam
397
AG02110965
GSJ4722
XTR 14
24/12/2019
15:00:22
Deixar o condutor
usar ota,
cinto senam
maionos
Ahala vivid
nos CITROEN/C3
sus consuamdie
fur ublis,
prei conver
locat.deHilin
FLEX
segurança
non dientem adhum dem rei is vereme iu ses? P. Abemo coendest rei si is factorum
398
AG02110966 GSJ4722
CITROEN/C3 XTR 14
24/12/2019 15:00:49
Dirigir veículo manuseando telefone
mactuide potatuus, urionsu
resserum moverfiriam ala
FLEX nihilica; intem, nequonsilia celular
L.
ponsum
pos peri
terbenatus,
cauc ocae
aucontus
confeculla
veri
399Valicaut
AG04594454
OPE5503
CHEVROLET
AGILE
10/02/2020
16:39:26
Deixar o
condutor de usarnorem,
o cinto
LT
segurança
imus hostorestis depse nos, ut L. Ur aus, nem orunisque contiqu onstem mora mei
400
AG04595319
OPE5503
CHEVROLET
AGILE
30/05/2020
09:52:53
Estacionar
em
desacordo
com
a
senatquide tem. Senatus?
Ponsult orissi te co is hem nonsimp
raeti, conferes? Mus,
LT
regulamentação - vaga de carga/descarga
tebatquam tera? Batoremus consunum Palis morterf ecupiemus? quem none auci
401
AG04595320 OPE5503
CHEVROLET AGILE
30/05/2020 10:02:51
Deixar o passageiro de usar o cinto
pari fursum estrissedo, qua
cludactam niae acturev ilnemquam
LT
segurança mei ponsing ulleger
raciemus,
sedessi
cote imoverum
Romniam
poenati
fecient
Cate
te condit,
402
AG04592144
LST0035
FIAT/UNO MILLE
14/11/2019
16:20:58
Deixarracturo,
o condutor de
usar o cinto
FIRE
segurança
senatra voltum niqui sendierebem,
que quem ina, num furox
nostissenit a ina, virte,

Dirigir ameaçando os pedestres que

estejam atravessando a via pública
PODER EXECUTIVO

GWU0006
FORD/KA GLAugusto
02/01/2020
17:11:37
Deixar o condutor de usar o cinto
Prefeito:
Carlos
Soares
do Nascimento
segurança
GUF7833

1000I
Deixar o condutor de usar o cinto
DVW/GOL
ECR
E TO11/09/2019
M U N08:13:05
I C I PA
L
segurança

FIAT/SIENA FIRE
16/09/2019 17:20:36
Estacionar em desacordo com a
Paliuspi oraesto vil vesterum
it, se constio,
pris pela
larestra?
FLEX pero vir imillatiam pra avem regulamentação
especificada
sinalização
Ucit gra vigit, faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio
mortili ntiacci elut feco
350
AG04590885
11/02/2020haliusq
15:36:18 uoditiae
Estacionarad
nas vagas
idosos, s/se,
erficon
se cum OXK8974
non Itat,FIAT/PALIO
tertureFIRE
ntiamedica;
cris?reserv
Exa num
credencial
escienteat acitratum cuper ut aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur
351
AG04591047 OQS2761
VW/NOVA SAVEIRO
30/09/2019 11:20:09
Deixar o condutor de usar o cinto
quidium vidis hebatus oCEut intemen demus etrum te, unum
is aut publis hilinicae
segurança
consci
porterei iam, urnum
est nitis An vervium
re endamAvançar
merena,
fac oret iam is. O
352
E100182897 GTB3134
GM/OMEGA
06/10/2019 03:02:44
o sinal vermelho do semáforo DIAMOND
fiscalização
eletrônica
tus nium omaio Cast? Locae
non in dit; effre menteme crest
in hinihicae
norununte
353
AG04594224
GVA2264
veículo
manuseando
telefone
tum
menti,
noret;
ninesHONDA/125
Ad aucieninata08/01/2020
videes 09:15:14
is cum Dirigir
ocuter
haetis
num
accips,
celular
scervir inicae pessent ebatanterem pat. Catus; in rem itant novermaio enatien da354
AG04595370 HDX7511
YAMAHA/XTZ 125XK
08/06/2020 16:35:30
Dirigir sem atenção ou sem os cuidados
cerceris a num sper auctudes comanu vitam horionfiritu cum,
confitus
addumurnum
indispensáveis
à segurança
conclatuam
in diur,
vivatum
escem quam
ut viverri conferum
P. Opicaecerum tum
355
I000002119
HBG0088
VW/POLO 1.6
09/03/2021
Multa, por não identificação do condutor
infrator, imposta
pessoa jurídica
vir is ta, nessi turbis dum is moripio, probunul unt con Itam,
tam àloccibus
estraed
pre,
re avendic
ina, sentem
nunum
tabunum
temesegurando
di, viderte
llatua
356 sed
AG02109682
HKM6948
VW/SAVEIROta
1.6vicervit,
CS
05/11/2019
10:23:48
Dirigir veículo
telefone celular
349

AG04591122

HFX7038

I/PEUGEOT 307SD
Publique-se16/09/2019
na forma17:18:40
da lei
PRES PK

403

AG04589218

GZL1951

404

AG04594496

HEL5213

Dirigir veículo manuseando telefone
celular

405

AG02100379

HNN8853

VW/GOLF 1.6
SPORTLINE

13/09/2019

10:51:15

Dirigir veículo segurando telefone celular

406

AG04591237

LUR4850

CHEVROLET/MONTA
NA LS

03/10/2019

11:32:25

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

407

AG04595524

HOJ5871

I/KIA SOUL EX 1.6 FF
AT

23/05/2020

02:50:53

Avançar o sinal vermelho do semáforo

408

AG04590224

OXG8790

FORD/FIESTA FLEX

24/09/2019

16:38:10

Estacionar em desacordo com a
regulamentação especificada pela
sinalização

07/05/2020

21:57:28

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

Gustavo Ferreira de Souza
11:43:05
Executar operação de conversão à
Secretário Municipal28/02/2020
de Gabinete
do Prefeito
esquerda em local proibido pela
FIAT/PUNTO ELX 1.4

sinalização

357

AG04594516

NYF9453

VW/GOL 1.0 GIV

03/02/2020

16:57:10

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

358

AG04594573

PXS4141

VW/UP MOVE MB

27/02/2020

11:19:14

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

359

AG04594846

LCF1750

IMP/FIAT UNO MILLE
SX

14/03/2020

09:58:06

Usar no veículo equip c/ som em
volume/freqüência não autorizados pelo
Contran

360

AG04593060

QOO4569

I/VW AMAROK V6
HIGH AC4

21/02/2020

11:33:55

Dirigir veículo utilizando-se de telefone
celular

361

AG02109690

HNL6162

VW/GOL 1.0

08/11/2019

17:31:33

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

409

E100203005

GSX2525

I/GM CAPTIVA
SPORT FWD

362

AG02112321

DPA3200

TOYOTA/FIELDER

23/02/2020

23:57:52

Usar no veículo equip c/ som em
volume/freqüência não autorizados pelo
Contran

410

I000002130

HLO2302

FIAT/PALIO ELX FLEX 09/03/2021

411

AG04594539

HNB2566

I/TOYOTA HILUX
CD4X4 SRV

15/02/2020

09:25:22

Usar no veículo equip c/ som em
volume/freqüência não autorizados pelo
Contran

1

Multa, por não identificação do condutor
infrator, imposta à pessoa jurídica

363

E100186912

LMT0G33

FORD/ECOSPORT
FSL AT 1.5

03/11/2019

02:14:08

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

364

AG04591658

GPJ0214

VW/VOYAGE CL

20/11/2019

10:05:14

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

412

AG04594540

HNB2566

I/TOYOTA HILUX
CD4X4 SRV

15/02/2020

09:25:30

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

365

AG02112116

GYM6142

FIAT/PALIO ELX

21/11/2019

15:58:16

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

413

AG04594541

HNB2566

I/TOYOTA HILUX
CD4X4 SRV

15/02/2020

09:25:39

Transitar pela contramão de direção em
via c/ sinalização de regul sentido único

366

AG04589706

QOK4786

CHEVROLET/COBAL
T 18A LTZ

23/11/2019

18:55:03

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

414

AG04589442

HNT0608

FIAT/UNO MILLE
WAY ECON

08/02/2020

10:01:00

Dirigir veículo segurando telefone celular

367

AG04591432

HBJ1718

GM/CELTA 4P SPIRIT

17/03/2020

12:30:26

Dirigir veículo manuseando telefone
celular

415

AG04589564

OMC1274

PRISMA 1.4L LT

28/10/2019

14:06:34

Dirigir veículo utilizando-se de telefone
celular

368

E100188276

NYR5893

FIAT/UNO VIVACE 1.0

17/11/2019

04:47:54

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

416

AG04595443

GUA4430

GM/CORSA SUPER

05/03/2020

15:48:01

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

369

AG02112287

HOA2147

FIAT/DOBLO ADV 1.8
FLEX

18/01/2020

09:39:31

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

417

I000002128

HLF4535

FIAT/DOBLO 1.4

09/03/2021

370

AG04591233

NYA6377

HONDA/CIVIC LXL

01/10/2019

17:40:46

Estacionar em desacordo com a
regulamentação especificada pela
sinalização

418

AG04594521

PXY1177

YAMAHA/YBR150
FACTOR ED

06/02/2020

10:03:05

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

419

AG04594852

HBL1803

FIAT/PALIO ELX FLEX

17/03/2020

10:54:07

Transportar criança sem observância das
normas de segurança estabelecidas p/
CTB

Multa, por não identificação do condutor
infrator, imposta à pessoa jurídica

371

E100194403

JQV5178

FIAT/SIENA FIRE
FLEX

14/01/2020

14:07:35

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%

372

AG04592213

QNA5551

HONDA/CG 160 FAN

18/03/2020

15:00:00

Dirigir veículo manuseando telefone
celular

420

AG04591447

HHL0446

JTA/SUZUKI EN125
YES

05/05/2020

16:24:44

373

AG04590872

OPZ7462

FIAT/PUNTO
ESSENCE 1.6

21/01/2020

18:35:50

Estacionar nas vagas reserv a idosos, s/
credencial

Desobedecer às ordens emanadas da
autorid compet de trânsito ou de seus
agentes

421

AG04592376

OWR7943

11:28:40

AG04594482

GWU2211

PEUGEOT/206
SOLEIL 16

25/02/2020

09:25:10

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

I/FORD FIESTA SD
1.6LSE

28/02/2020

374

Estacionar ao lado ou sobre marcas de
canalização

422

AG04591380

QPT2970

11:20:50

AG04592938

HNN2410

I/KIA SOUL EX 1.6L

17/05/2020

15:40:12

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

JEEP/RENEGADE 1.8
AT

13/11/2019

375

Estacionar sobre faixa destinada a
pedestre

423

AG02110261

OPB7869

CITROEN/C3 90M
TENDANCE

17/04/2020

18:46:16

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

376

AG02112148

HBJ1659

ECOSPORT
XLT2.0FLEX

16/12/2019

14:58:53

Transportar criança sem observância das
normas de segurança estabelecidas p/
CTB

424

AG04595463

HJI7716

VW/GOL 1.0

08/03/2020

17:20:22

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

377

AG04591412

OWN5454

VW/NOVA SAVEIRO
CE CROSS

06/03/2020

06:00:32

Avançar o sinal vermelho do semáforo

425

AG04592465

HEC9492

YAMAHA/LANDER
XTZ250

12/06/2020

15:24:04

Estacionar local/horário de
estacionamento e parada proibidos pela
sinalização

378

I000002088

DSI1503

FIAT/UNO MILLE
FIRE FLEX

04/03/2021

Multa, por não identificação do condutor
infrator, imposta à pessoa jurídica

426

AG04589441

QPE4888

JEEP/COMPASS
SPORT F

08/02/2020

09:49:14

Dirigir veículo segurando telefone celular

379

E100185262

GKS8814

GM/VECTRA HATCH
4P GT

20/10/2019

11:27:49

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

427

AG04589557

LPD5243

FIAT/SIENA FIRE
FLEX

23/10/2019

09:00:41

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

380

E100184470

GKS7217

VW/FOX 1.0

13/10/2019

04:23:02

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

428

AG04592021

CDW5888

VW/SAVEIRO CL

18/01/2020

09:54:55

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

381

AG04593280

PVI4256

VW/GOL SPECIAL MB

27/12/2019

10:27:49

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

429

AG04593762

HDD3399

MMC/PAJERO TR4

16/01/2020

09:06:55

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

382

AG04591646

GKS8991

VW/FOX 1.0

14/11/2019

10:09:53

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

430

AG04591740

HDD3399

MMC/PAJERO TR4

04/11/2019

15:45:09

383

AG02109569

NYE3136

FIAT/PUNTO
ATTRACTIVE

12/03/2020

11:45:20

Dirigir veículo segurando telefone celular

Usar no veículo equip c/ som em
volume/freqüência não autorizados pelo
Contran

431

AG02112299

HKE7513

VW/FOX 1.0 GII

26/01/2020

16:50:45

384

AG02109570

NYE3136

FIAT/PUNTO
ATTRACTIVE

12/03/2020

11:46:52

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

432

AG02112315

HNT0344

16/02/2020

16:46:35

CHEVROLET/ONIX
1.4MT ACT

16/02/2020

Transportar criança sem observância das
normas de segurança estabelecidas p/
CTB

VW/FOX 1.6 PRIME
GII

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

433

AG04591932

GSZ9131

VW/GOL 1.0

30/10/2019

14:48:21

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

385

AG02112316

PYU9209

18:30:23

386

E100183051

ODH8A38

CHEVROLET/PRISMA
1.4L LT

06/10/2019

13:41:02

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%

434

E100190322

HDN3106

PEUGEOT/207PASSI
ON XR S

03/12/2019

14:12:35

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

387

E100183140

ODH8A38

CHEVROLET/PRISMA
1.4L LT

06/10/2019

12:03:25

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%

435

AG04591525

GKS1225

FIAT/DOBLO CARGO

03/10/2019

08:09:44

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

388

AG04592134

HKE7058

VW/FOX 1.6 PRIME
GII

14/11/2019

11:00:46

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

436

AG04591526

GKS1225

FIAT/DOBLO CARGO

03/10/2019

08:11:03

Dirigir sem atenção ou sem os cuidados
indispensáveis à segurança

389

AG02112179

QQN5239

HYUNDAI/HB20X 1.6A
PREMI

28/12/2019

17:33:35

Estacionar em guia de calçada rebaixada
destinada à entrada/saída de veículos

437

I000002089

GKS1225

FIAT/DOBLO CARGO

04/03/2021

390

AG04592841

QQN5239

HYUNDAI/HB20X 1.6A
PREMI

17/01/2020

15:20:48

Estacionar nas vagas reserv às pess c/
deficiência, s/ credencial

438

AG04594502

GKS1225

FIAT/DOBLO CARGO

31/01/2020

08:10:47

Dirigir veículo manuseando telefone
celular

391

AG02110245

PYK7716

FIAT/SIENA
ATTRACTIV 1.4

12/03/2020

11:25:03

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

439

AG04594503

GKS1225

FIAT/DOBLO CARGO

31/01/2020

08:10:36

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

392

E100194436

QNR3324

HONDA/CG 160
TITAN

15/01/2020

10:38:24

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%

440

AG04591998

QOM0867

FORD/ECOSPORT
TITNAT 2.0

11/11/2019

17:41:36

Transitar com o veículo em marcas de
canalização

393

AG04590247

HLV1733

CITROEN/C3 GLX 14
FLEX

05/11/2019

10:02:26

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

441

AG04594402

OWH4318

FORD/FIESTA FLEX

04/02/2020

12:00:28

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

6

Multa, por não identificação do condutor
infrator, imposta à pessoa jurídica

BARBACENA,
12 D
DE
2021
BA
R B A C E N A, SSEXTA-FEIRA,
E X TA-F E I R A, 08
E JMARÇO
A N E I R ODE
DE
2021
442

E100185240

PUU0572

443

AG04591211

444

AG04592177

OQO9475

445

AG04592236

PVS8125

CHEVROLET/ONIX
1.4MT LTZ

20/10/2019

02:21:48

491
E100199815
HBL0346 consumus
VW/GOL 1.0 pes am22/03/2020
Transitar
em velocidade superior
à
num
satiam
estiamdi
hilici in 16:48:57
intis. menit
adductum
perimus
lamáxima permitida em mais de 50%
bessa diusatusus estam et consuperum stati contium tantiam iam egitrudam adhuis
492
AG04589486 HBJ0077
VW/POLO SEDAN 1.6 04/03/2020 17:35:55
Estacionar em desacordo com a
COMFOR
regulamentação
especificada
pela
omnerbit ingultorum sum
inte tat, sil viviriorume di pravolum
norei
consicultus
At
sinalização
fauscris, sedo, videnaturni patum host ca; num tandamd iurate, et; ego etrum.
493
E100187704 QUC6128
RANCH
11/11/2019 19:47:30
o sinal vermelho do semáforo Gra
depes
horenati te oFIAT/TORO
intem
pon
atquonsum
it; num Avançar
vid menatum
AT
D4
fiscalização
eletrônica ius, condam
maionos
Ahala vivid nos YAMAHA/YBR125
sus consuamdie20/09/2019
fur ublis,
prei conver
locat. Hilin ta, senam
494
AG04589529 OQV3361
10:18:52
Estacionar em local/horário proibido
pela sinalização
non dientem adhum demFACTOR
rei isEDvereme iu ses? P. Abemo especificamente
coendest rei
si is factorum
495
E100195030
KQB4529
FIAT/PUNTO
25/01/2020
23:31:06
Transitar
em velocidade
superior à
mactuide
potatuus,
urionsu
nihilica; intem,
nequonsilia
resserum
moverfiriam
ala
BLACKMOTIN
máxima permitida em até 20%
L. Valicaut ponsum pos peri terbenatus, cauc ocae aucontus confeculla norem, veri
496
E100204237 HEB0901
VW/GOL 1.0
22/05/2020 18:08:20
Avançar o sinal vermelho do semáforo imus hostorestis depse nos, ut L. Ur aus, nem orunisquefiscalização
contiqueletrônica
onstem mora mei
senatquide
tem.OPO1103
Senatus?
Ponsult
te co is 16:04:29
hem nonsimp
raeti,
conferes?
Mus,
497
AG02112085
CHEV/SPIN
1.8Lorissi
MT
25/10/2019
Dirigir veículo
utilizando-se
de telefone
LT
celular
tebatquam tera? Batoremus consunum Palis morterf ecupiemus? quem none auci
498 fursum
AG04595416
OMH9149 qua
VW/NOVO
GOL 1.0
02/03/2020
12:06:27
Deixar o condutor
usar o cintoulleger
pari
estrissedo,
cludactam
niae
acturev
ilnemquam
mei de
ponsing
segurança
raciemus, sedessi cote imoverum Romniam poenati fecient racturo, Cate te condit,
499
AG04592884 OPF3428
VW/FOX 1.6 GII
11/03/2020 17:37:20
Dirigir veículo utilizando-se de telefone
senatra voltum niqui sendierebem, que quem ina, num furox
celular nostissenit a ina, virte,

Avançar o sinal vermelho do semáforo -

fiscalização eletrônica
PODER EXECUTIVO

PZV4611
FORD/ECOSPORT
13/09/2019 11:05:22
Dirigir veículo segurando telefone celular
Prefeito:
Carlos
Augusto
Soares do Nascimento
TIT AT2.0B
Dirigir veículo utilizando-se de telefone
DFORD
E CFOCUS
R EHCTO23/11/2019
M U N17:30:20
I C I PA
L
FLEX
celular
VW/NOVO FOX

09/05/2020

10:38:17

Dirigir veículo manuseando telefone

Paliuspi oraesto vil vesterum
pero
it, se constio, pris larestra?
PEPPER
MD vir imillatiam pra avem celular
Ucit
vigit, faceride
pribus
ere te mentercerio
mortili
ntiacci
feco
446 gra
AG04593230
JNT3221 esimus
FIAT/UNO
MILLE EXMae
11/12/2019
17:00:59
Estacionar
em desacordo
comelut
a
regulamentação - vaga de carga/descarga
erficon se cum non Itat, terture ntiamedica; haliusq uoditiae ad cris? Ex num se,
447
E100183667 HHX3729
FIAT/PALIO FIRE
09/10/2019 07:17:54
o sinal vermelho do semáforo escienteat
acitratum cuper
ut aut vistisqui
fuemo essus,Avançar
untem
ad demus, noc fur
FLEX
fiscalização eletrônica
quidium
vidis hebatus oFORD/KA
ut intemen
demus
etrum te, unum
is aut publis hilinicae
448
E100182688 HMJ9261
FLEX
03/10/2019 09:48:00
Transitar em velocidade superior à
permitida
em oret
até 20%iam is. O
consci porterei iam, urnum est nitis An vervium re endammáxima
merena,
fac
tus
omaio GKS6310
Cast? Locae
in XLT
dit; 11/09/2019
effre menteme
hinihicae
449 nium
AG04590927
I/FORDnon
RANGER
08:14:09 crest
Deixar in
o condutor
de usar onorununte
cinto
tum menti, noret; nines13P
Ad aucieninata videes is cum segurança
ocuter haetis num accips,
450
AG04593275 EYO4716
FIAT/UNO MILLE
21/12/2019 11:25:00
Deixar o condutor de usar o cinto
scervir inicae pessent ebatanterem
pat. Catus; in rem itant
novermaio enatien daWAY ECON
segurança
cerceris
a num sper auctudes
comanu vitam
horionfiritu cum,
confitus addumurnum
451
E100184107 NML1994
I/KIA SORENTO EX2
12/10/2019 01:46:54
Transitar em velocidade superior à
2.4G25escem quam ut viverri conferum
máxima permitida
em até 20%
conclatuam in diur, vivatum
P. Opicaecerum
tum
452 is ta,
AG04589352
PUM2933dum
VW/POLO
SEDAN 1.6probunul
18/12/2019 unt
11:07:53
Estacionartam
em guia
de calçada rebaixada
vir
nessi turbis
is moripio,
con Itam,
loccibus
estraed
COMFOR
destinada à entrada/saída de veículos
pre, sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua

OWJ3608

E100181698

OPJ8766

502

AG04589331

503

E100187231

504
505

Multa, por não identificação do condutor
infrator, imposta à pessoa jurídica

Publique-se
na forma10:07:06
da lei
HONDA/CG150
FAN
01/06/2020
ESDI
Gustavo Ferreira de Souza

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em mais de 20% até
50%

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
VW/SAVEIRO 1.6 CS

27/09/2019

10:59:35

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%

OPJ8766

VW/SAVEIRO 1.6 CS

03/12/2019

19:03:21

Estacionar nas esquinas e a menos de 5m
do alinhamento da via transversal

PZX1199

BMW/320I ACTIVE
FLEX

29/10/2019

20:26:57

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%

AG04594232

GKS6742

FIAT/PALIO FIRE
FLEX

08/01/2020

11:56:36

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

E100185625

QMQ2513

VW/FOX CL MBV

25/10/2019

15:15:47

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

506

E100194051

GYF8255

09/01/2020

16:13:46

Transpor bloqueio viário com ou sem
sinalização ou dispositivos auxiliares

HONDA/CBX 250
TWISTER

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

507

AG04594487

PUR1283

VW/FOX 1.0 BLUEM.
GII

25/02/2020

10:40:35

Multa, por não identificação do condutor
infrator, imposta à pessoa jurídica

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

508

AG04591059

MLB2993

FIAT/SIENA
ESSENCE 1.6

08/10/2019

11:55:09

Estacionar nas esquinas e a menos de 5m
do alinhamento da via transversal

509

AG04591054

LPS5875

FORD/ECOSPORT
FSL1.6FLEX

04/10/2019

11:38:10

Estacionar em desacordo com a
regulamentação especificada pela
sinalização

510

AG02112246

PUI6758

FORD/ECOSPORT SE
1.6

21/12/2019

18:29:37

Estacionar sobre faixa destinada a
pedestre

511

AG02112247

PUI6758

FORD/ECOSPORT SE
1.6

21/12/2019

18:30:27

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

512

AG04590245

QUX5221

HYUNDAI/HB20X 1.6A
STYLE

30/10/2019

16:18:49

Estacionar nas vagas reserv às pess c/
deficiência, s/ credencial

513

AG02112390

QPN4337

FIAT/TORO
FREEDOM AT9 D

12/06/2020

15:45:50

Estacionar local/horário de
estacionamento e parada proibidos pela
sinalização

AG02109883

HBZ1921

I/TOYOTA RAV4

05/12/2019

17:51:06

Dirigir veículo utilizando-se de telefone
celular

454

AG04591973

PDP6216

I/TOYOTA HILUX
CDSRV4FD

08/11/2019

17:20:17

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

455

AG04592251

PDP6216

I/TOYOTA HILUX
CDSRV4FD

01/06/2020

17:10:03

Estacionar nas vagas reserv às pess c/
deficiência, s/ credencial

456

E100186000

JQH9136

FORD/ECOSPORT
XLT

27/10/2019

13:21:26

Parar sobre faixa de pedestres na
mudança de sinal luminoso (fisc
eletrônica)

457

I000002091

HEQ5661

VW/GOLF 2.0 GT

04/03/2021

458

AG04590954

HLF0907

VW/POLO SEDAN 1.6

12/09/2019

459

I000002129

HLF9056

VW/KOMBI

09/03/2021

460

E100193919

QPU5281

FORD/KA SE 1.5 SD
C

07/01/2020

06:26:56

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%

461

AG04590869

HLF2882

FIAT/DOBLO HLX 1.8
FLEX

21/01/2020

17:22:53

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

462

I000002097

OQK1271

MMC/L200 TRITON
3.2 D

04/03/2021

Multa, por não identificação do condutor
infrator, imposta à pessoa jurídica

463

I000002111

EWF4280

FIAT/UNO
ATTRACTIVE 1.0

09/03/2021

Multa, por não identificação do condutor
infrator, imposta à pessoa jurídica
02:43:56

E100205337

501

453

15:07:50

500

1

464

E100191411

OQK7422

FORD/ECOSPORT
FSL 1.6

15/12/2019

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

465

I000002108

EDY1864

FIAT/IDEA ELX FLEX

09/03/2021

466

AG04591370

HJY2255

TOYOTA/COROLLA
XEI20FLEX

09/11/2019

16:03:25

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

514

AG04590723

QNF3994

FORD/FIESTA 16SEL

12/09/2019

11:03:33

Dirigir veículo utilizando-se de telefone
celular

467

AG04590959

GRG8008

FIAT/UNO
ELECTRONIC

18/09/2019

09:07:27

Dirigir veículo manuseando telefone
celular

515

AG02112083

HLP7679

FIAT/IDEA
ADVENTURE FLEX

25/10/2019

14:02:34

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

468

AG04593788

OXE4081

VW/NOVA SAVEIRO
CS

28/01/2020

08:43:26

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

516

AG02110195

QPK5902

I/VW AMAROK V6
HIGH AC4

11/10/2019

08:33:20

Estacionar no passeio

469

AG04595002

OPK1303

HYUNDAI/HB20 1.6M
1.6M

26/02/2020

20:22:18

Estacionar em guia de calçada rebaixada
destinada à entrada/saída de veículos

517

E100192643

KPA0108

GM/CHEVETTE DL1.6

25/12/2019

07:09:13

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%

470

AG02110275

NZO7563

FORD/FIESTA 1.6
FLEX

01/06/2020

11:37:05

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

518

AG04591699

HBJ0222

FIAT/STRADA TREK
CE FLEX

06/02/2020

09:51:43

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

471

AG04592153

PVW6493

FORD/KA SE 1.0 HA

20/11/2019

09:00:50

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

519

I000002099

OXJ5494

FIAT/STRADA
WORKING

04/03/2021

472

AG04590934

OXD3617

HONDA/LEAD 110

11/09/2019

08:27:50

Dirigir sem atenção ou sem os cuidados
indispensáveis à segurança

520

AG04590932

HMX7114

YAMAHA/FACTOR
YBR125 ED

11/09/2019

08:23:52

Dirigir sem atenção ou sem os cuidados
indispensáveis à segurança

473

AG04594417

OQA7414

RENAULT/DUSTER
20 D 4X2A

07/02/2020

11:57:24

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

521

E100200233

QOC9321

FORD/KA SE 1.0 HA B

28/03/2020

16:44:15

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%

474

AG04592103

OWP0770

FORD/FIESTA FLEX

06/11/2019

17:40:56

Executar operação de conversão à
esquerda em local proibido pela
sinalização

522

E100200453

QOC9321

FORD/KA SE 1.0 HA B

29/03/2020

14:51:57

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%

523

AG04590857

JNU7538

VW/KOMBI

13/01/2020

10:29:25

Estacionar nas vagas reserv a idosos, s/
credencial

524

AG04592344

PYJ1616

HYUNDAI/HB20 1.0M
COMFOR

15/01/2020

13:50:12

Dirigir veículo utilizando-se de telefone
celular

525

AG04591443

QXD7170

HONDA/NXR160
BROS ESDD

23/03/2020

16:44:46

Dirigir veículo manuseando telefone
celular

526

E100204754

QXD7154

HONDA/NXR160
BROS ESDD

27/05/2020

07:21:36

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em mais de 20% até
50%

Multa, por não identificação do condutor
infrator, imposta à pessoa jurídica

475

AG04592209

LSU8246

JEEP/RENEGADE 1.8
AT

16/03/2020

17:10:31

Dirigir veículo utilizando-se de telefone
celular

476

AG04595008

QOL7536

VW/POLO HL AD

09/03/2020

12:12:54

Estacionar nas vagas reserv às pess c/
deficiência, s/ credencial

Multa, por não identificação do condutor
infrator, imposta à pessoa jurídica

477

AG04594853

PVL4582

CHEVROLET/COBAL
T 1.8 LTZ

17/03/2020

13:59:43

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

478

E100204259

KQR9659

VW/SAVEIRO CE TL
MB

22/05/2020

08:13:05

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%

479

AG04594490

OWX0281

HONDA/NXR150
BROS ES

28/02/2020

08:31:43

Transitar pela contramão de direção em
via c/ sinalização de regul sentido único

527

AG04594499

PUJ8239

IVECO/VERTIS 90V18

28/02/2020

12:01:23

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

480

E100187407

HMS0350

GM/CORSA
MILENIUM

09/11/2019

17:10:09

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

528

AG04590975

GRG8670

FIAT/PALIO EDX

18/09/2019

18:08:41

481

AG04594077

GRG1798

GM/CHEVETTE
MARAJO

08/02/2020

09:35:45

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

Estacionar no ponto de
embarque/desembarque de passageiros
transporte coletivo

529

E100186890

QOC3325

21:45:15

AG02112161

HBR4547

FIAT/PALIO WEEK
TREKKING

21/12/2019

10:20:28

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

CHEVROLET/ONIX
1.4MT LT

03/11/2019

482

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

530

AG04590935

GQR2597

08:30:13

E100190982

GZT5682

FIAT/DOBLO EX

08/12/2019

13:08:35

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

FIAT/UNO MILLE
FIRE

11/09/2019

483

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

531

AG04591622

JQP4350

GM/CELTA 4P LIFE

05/11/2019

09:48:51

484

AG04592935

PUZ2481

VW/SAVEIRO CD HL
MB

31/03/2020

09:17:43

Dirigir veículo utilizando-se de telefone
celular

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

532

AG04591021

LRZ6276

11:27:16

AG02112211

OWY7483

FORD/FIESTA HA
1.5L SE

06/11/2019

16:46:41

Executar operação de conversão à
esquerda em local proibido pela
sinalização

FIAT/WEEKEND
ADVENTURE

13/09/2019

485

Dirigir veículo utilizando-se de telefone
celular

533

I000002131

HLT9661

FIAT/UNO MILLE
ECONOMY

09/03/2021

486

AG04591263

OWY7483

FORD/FIESTA HA
1.5L SE

24/10/2019

11:20:00

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

534

AG04595428

HBY6605

VW/FOX 1.6

02/03/2020

16:10:01

487

AG04593043

HBJ1716

FORD/KA FLEX

06/02/2020

10:01:06

Estacionar local/horário de
estacionamento e parada proibidos pela
sinalização

Executar operação de conversão à
esquerda em local proibido pela
sinalização

535

AG04592044

GWF2831

FIAT/FIORINO IE

24/01/2020

11:50:45

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

488

AG04592031

PWE7083

CHEVROLET/ONIX
1.0MT LT

21/01/2020

09:01:26

Dirigir veículo manuseando telefone
celular

536

AG04592222

LRR7846

I/FORD FOCUS TI AT
2.0 H

25/04/2020

11:29:45

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

489

AG04592341

PWE7083

CHEVROLET/ONIX
1.0MT LT

13/01/2020

11:04:31

Dirigir veículo utilizando-se de telefone
celular

537

AG02110180

HLQ6507

VW/GOL 1.0
ECOMOTION GIV

26/09/2019

15:05:41

Dirigir veículo utilizando-se de telefone
celular

490

AG04592001

OQQ7037

VW/GOL 1.0 GIV

09/01/2020

18:52:32

Dirigir veículo utilizando-se de telefone
celular

538

AG04591639

PWV3767

VW/NOVO FOX TL
ME

11/11/2019

08:32:45

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

7

Multa, por não identificação do condutor
infrator, imposta à pessoa jurídica

BARBACENA,
12 D
DE
2021
BA
R B A C E N A, SSEXTA-FEIRA,
E X TA-F E I R A, 08
E JMARÇO
A N E I R ODE
DE
2021
539

E100196120

540

AG02112335

541

AG04594259

OQI9120

I/FIAT SIENA EL 1.4
FLEX

08/02/2020

08:50:57

Avançar o sinal vermelho do semáforo -

fiscalização eletrônica
PODER EXECUTIVO

GTT7834
VW/SAVEIROAugusto
CL 1.8
07/03/2020
15:25:25
Dirigir veículo manuseando telefone
Prefeito:
Carlos
Soares
do Nascimento
MI

HFV9000

celular

GL E TO11/01/2020
Deixar
DFORD/KA
ECR
M U N11:25:26
I C I PA
Lo condutor de usar o cinto
segurança

542
AG04594554
FIAT/PUNTO
18/02/2020 pra
17:15:05
no veículo
equip c/pris
som em
Paliuspi
oraesto HNK0313
vil vesterum
peroELX
vir1.4imillatiam
avem Usar
it, se
constio,
larestra?
volume/freqüência não autorizados pelo
Ucit gra vigit, faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio
mortili ntiacci elut feco
Contran
erficon
se cum HNK0313
non Itat,FIAT/PUNTO
terture ELX
ntiamedica;
ad cris?
num se,
543
AG04594555
1.4
18/02/2020haliusq
17:15:57 uoditiae
Deixar o condutor
de usarEx
o cinto
escienteat acitratum cuper ut aut vistisqui fuemo essus,segurança
untem ad demus, noc fur
544
AG04595305
HNK0313 o FIAT/PUNTO
ELX 1.4demus
26/04/2020
16:17:13
Usar no veículo
c/ som em
quidium
vidis hebatus
ut intemen
etrum
te, unum
is autequip
publis
hilinicae
volume/freqüência não autorizados pelo
consci porterei iam, urnum est nitis An vervium re endamContran
merena, fac oret iam is. O
tus
nium
omaio Cast? Locae
non in dit; 26/04/2020
effre menteme
crest
in hinihicae norununte
545
AG04595306 HNK0313
FIAT/PUNTO ELX 1.4
16:17:05
Deixar o condutor de usar o cinto
tum menti, noret; nines Ad aucieninata videes is cum segurança
ocuter haetis num accips,
546
AG04594881
LTZ2453 ebatanterem
I/VW BORA
11:27:42
Deixarnovermaio
o condutor de usarenatien
o cinto
scervir
inicae pessent
pat.05/06/2020
Catus; in
rem itant
dasegurança
cerceris a num sper auctudes comanu vitam horionfiritu cum,
confitus addumurnum
547
I000002120
HBJ1595
VW/FOX 1.0
09/03/2021
Multa, por não identificação do condutor
conclatuam in diur, vivatum escem quam ut viverri conferum
P. Opicaecerum tum
infrator, imposta à pessoa jurídica
vir is ta, nessi turbis dum is moripio, probunul unt con Itam, tam loccibus estraed
548
I000002112
GKS1713
CITROEN/XSARA
09/03/2021
Multa, por não identificação do condutor
pre, sed re avendic ina, sentem
viderte
PICASSO EXta vicervit, nunum tabunum
infrator,teme
imposta àdi,
pessoa
jurídica llatua
549

AG04589333

EUX2911

CHEVROLET/CLASSI
C LS

06/12/2019

18:34:31

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

550

AG04592249

GKS0713

GM/CORSA
MILENIUM

01/06/2020

10:04:42

Dirigir veículo segurando telefone celular

551

AG04592459

QXH6929

YAMAHA/YBR150
FACTOR ED

09/06/2020

18:17:00

Estacionar local/horário de
estacionamento e parada proibidos pela
sinalização

552

AG04596201

HBJ6977

VW/SAVEIRO 1.6
SUPERSURF

09/06/2020

16:04:11

Usar no veículo equip c/ som em
volume/freqüência não autorizados pelo
Contran

553

AG04592302

GSY4120

IMP/FIAT PALIO
EL1600SPI

14/11/2019

12:16:35

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

554

E100199892

HKV4012

VW/GOL 1.0 GIV

24/03/2020

15:24:13

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%

555

AG04591902

GKS8510

FORD/KA FLEX

21/10/2019

14:53:00

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

556

E100187198

AYN3645

VW/GOL CITY MB

07/11/2019

05:36:55

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

557

E100191444

LMW2F24

NISSAN/VERSA 10

15/12/2019

04:11:07

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

558

AG04591097

HIJ8725

FIAT/STRADA

05/03/2020

10:16:41

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

559

E100201510

HCO8090

VW/GOL 1.0

11/04/2020

11:32:48

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%

560

AG02112204

EFV0756

HYUNDAI/HR HDB

31/10/2019

15:18:11

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

561

AG04591187

GTH7847

VW/GOL CL

21/12/2019

10:41:10

Estacionar nas vagas reserv às pess c/
deficiência, s/ credencial

562

E100193370

GXP7552

GM/CORSA GLS

30/12/2019

15:56:07

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%

563

AG02112288

HBJ0751

VW/GOL 1.0

18/01/2020

11:13:35

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

564

AG04591574

OLS3503

FORD FIESTA SE

12/10/2019

14:13:52

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

565

AG02110976

IHH0715

FIAT/PALIO ED

11/01/2020

09:26:12

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

566

AG04595206

LVG4257

FORD/ESCORT 1.0
HOBBY

09/06/2020

09:31:56

Estacionar no passeio

567

AG04592015

ELS5337

VW/POLO 1.6
SPORTLINE

15/01/2020

10:26:10

Avançar o sinal vermelho do semáforo

568

E100200299

HAV7998

FIAT/PALIO FIRE
FLEX

29/03/2020

03:31:43

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

569

AG04590972

HMI0040

HONDA/CIVIC LXS
FLEX

18/09/2019

16:34:52

Usar no veículo equip c/ som em
volume/freqüência não autorizados pelo
Contran

570

AG04592630

GVP8356

IMP/FIAT DUCATO
MINIBUS

14/11/2019

10:15:17

Estacionar ao lado ou sobre marcas de
canalização

571

AG04589240

MQZ2151

FIAT/STILO FLEX

24/12/2019

17:33:58

Estacionar em desacordo com a
regulamentação - vaga de carga/descarga

572

AG02110982

OQZ2948

CHEVROLET/MONTA
NA LS

17/01/2020

09:47:48

Dirigir veículo utilizando-se de telefone
celular

573

AG04591982

HAB1367

VW/GOL 16V POWER

11/11/2019

13:30:02

Transitar com o veículo em calçadas,
passeios

574

E100182204

OQZ7563

VW/NOVO GOL 1.0
TRACK

29/09/2019

11:39:55

Transitar em velocidade superior à
máxima permitida em até 20%

575

AG04595413

GVQ2842

FIAT/DUCATO
MINIBUS

02/03/2020

11:57:55

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

576

AG04594415

DTT1304

FIAT/PALIO FIRE
FLEX

07/02/2020

11:40:19

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

577

AG04594436

GVQ5406

RENAULT/MASTER
BUS16 DCI

08/02/2020

16:01:07

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

578

AG04591903

QOF6999

TROLLER/T4 XLT 3.2

21/10/2019

15:02:29

Deixar o condutor de usar o cinto
segurança

579

E100205634

GRG4441

VW/GOL CL

04/06/2020

09:01:06

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
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INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL
DEna
BARBACENA
Gustavoque
Ferreira
de Souza
OBJETO: contratação de empresa
realiza
serviço de streaming profissional
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
(transmissão de sessões da Câmara Municipal de Barbacena ao vivo e em tempo
real)
DATA DA ABERTURA: 19/03/2021 às 14:00 hs
TIPO: MENOR PREÇO
1
PREÇO MÁXIMO: R$ 39.000,00
A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA/MG, estabelecida na Praça dos Andradas,
112, Centro, CNPJ 20.289.385/0001-66, Barbacena/MG, CEP 36201-004, neste ato
representada pelo seu Presidente Ewerton José Duarte Horta Júnior, brasileiro, casado, portador do RG nº MG 15.723-254, inscrito no CPF sob o nº 091.352.256-29,
através de sua Comissão Permanente de Licitação – CPL, devidamente nomeada
por seu Presidente através da Portaria Nº100/21, de 26/01/2021, torna público,
para conhecimento dos interessados, de acordo com a Lei Nº 8.666/93 (com as
alterações da Lei N.º 8883/94 e da Lei N.º 9.648/98)que realizará Licitação Pública,
na Modalidade Carta Convite, Tipo Menor Preço para contratação de empresa que
realiza serviço de streaming profissional (transmissão de sessões da Câmara Municipal de Barbacena ao vivo e em tempo real), conforme especificações constantes
do ANEXO I deste Edital de Licitação Carta Convite Nº00001/2021.
01 – DA CARTA CONVITE:
Este Edital e seus Anexos encontram-se à disposição das empresas interessadas
na Comissão Permanente de Licitação na sede da Câmara Municipal de Barbacena/
MG, e serão fornecidos no horário das 12hrs às 17hrs, à exceção do dia 18/03/2021
fornecidos até às 14:00 hs, ou seja, até 24 horas antes da data e hora da celebração
do certame e ainda disponibilizado no site www.camarabarbacena.mg.gov.br.
2.0 – OBJETO DA LICITAÇÃO:
O Objeto da presente licitação consiste na contratação de empresa que realiza
serviço de streaming profissional (transmissão de sessões da Câmara Municipal de
Barbacena ao vivo e em tempo real), conforme especificações constantes do ANEXO
I deste Edital de Licitação Carta Convite nº 00001/2021 do tipo Menor Preço.
3.0 Os interessados deverão protocolizar os envelopes com a Documentação de Habilitação e com a Proposta de Preço direcionados à Comissão Permanente de Licitação, até às 14:00 horas do dia 18/03/2021 na sede do prédio da Câmara Municipal
de Barbacena/MG na Praça dos Andradas, nº 112, Centro. Não haverá tolerância
de horário. Separadamente, deverá ser protocolizada a Carta de Credenciamento
de acordo com o Anexo II.
3.0 – DO PAGAMENTO E PRAZO DE ENTREGA:
3.1. O pagamento será efetuado em 10(dez) parcelas, após a prestação dos serviços, com apresentação da respectiva Nota Fiscal através de depósito na conta
bancária ou cheque nominal em nome da vencedora. Reservando-se à CÂMARA
MUNICIPAL DE BARBACENA/MG, o direito de reter o pagamento até ser SANADA
quaisquer dúvidas/irregularidades relacionadas com as condições estabelecidas no
presente certame ou ser paga ou relevada multa que porventura tenha sido aplicada.
3.2. O objeto desta licitação deverá ser realizado semanalmente, por sessão,
imediatamente após a data de assinatura do contrato, na sede da Câmara Municipal de Barbacena/MG, situado na Praça dos Andradas, nº 112, Centro, CNPJ
20.289.385/0001-66, CEP 36201-004, Barbacena/MG.
4.0 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos para a realização do objeto deste instrumento são oriundos da seguinte
previsão orçamentária:
010310047 2188 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
339039 Outros Serviços de Terceiro PJ
5.0 – DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTO
Caberá aos componentes da Comissão Permanente de Licitação/CPL, fornecer todas as informações inerentes ao processo licitatório em comum acordo aos editados
na Carta Convite.
6.0 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1 – Poderão participar da Licitação supra, os Convidados, bem como também,
outros interessados, desde que atuem no ramo do objeto licitado. Para tanto, todos
os convidados e os não convidados deverão manifestar seu interesse no certame
com antecedência de até 24 horas da data de abertura das propostas. Para se
credenciar no certame, deverão protocolizar à Comissão de Licitações na sede da
Câmara Municipal de Barbacena todos os documentos constantes do item 7.0, e a
proposta de preço, conforme especificação a seguir:
6.2 - Os documentos para HABILITAÇÃO e a PROPOSTA DE PREÇO deverão ser entregues em ENVELOPES separados, e identificados, respectivamente como de N.°1
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6.5 – Não será considerada a proposta encaminhada via e-mail. Entretanto, em
8.11- Serão desconsideradas as propostas que apresentarem preços unitários simcaso de impossibilidade de comparecimento do representante legal, será aceita
bólicos, irrisórios ou de valor zero.
a proposta encaminhada via POSTAL (SEDEX) com AR, recebida até o dia 18 de
9.0 – DA ABERTURA E JULGAMENTO
1
março às 14:00 horas.
9.1. A Licitação será processada e julgada, na data e horário estabelecido neste
6.4 – A empresa licitante custeará a sua proposta e a participação de seu represenEdital, observando os seguintes procedimentos:
tante nas reuniões que serão realizadas.
a) - Juntar Prospecto do equipamento solicitado no convite, ou seja, do veículo
6.5 – É vedada a participação de empresas reunidas em consórcio.
descrito neste edital;
7.0 – DA HABILITAÇÃO
b) - Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios constantes
Para que seja habilitada na licitação, a empresa deverá apresentar à Comissão Perdo Edital;
manente de Licitação a documentação discriminada a seguir, a qual poderá ser no
c) - Deliberação da CPL (Comissão Permanente de Licitação), quanto aos resultados
original ou por qualquer processo de cópia devidamente autenticada em cartório,
aferidos e indicação do vencedor;
ou apresentar no ato da abertura dos envelopes, os originais para autenticação
d) - Encerrada a fase de julgamento a Comissão juntará o processo vencedor para
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.
que seja encaminhado ao Presidente do Poder Legislativo Municipal, para sua hoA) Contrato Social ou Ato Constitutivo acompanhado da última alteração contratual;
mologação e adjudicação ao vencedor.
B) Prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ);
9.2. O julgamento e classificação das propostas serão realizados em função do
C)Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes, ICMS/ISS: Inscrição Estadual
menor preço do item cotado, classificando-se a empresa que cotar o menor preço
ou Municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
Ocorrendo empate, adotar-se-á o critério do parágrafo segundo do art. 45, § 2o.
atividade e compatível com o objeto da licitação. D) Cópia da cédula de identidade,
da Lei Federal N.º 8.666/93.
CPF e Comprovante de Endereço, se o proponente for pessoa física ou for titular,
9.3. Serão recebidos os envelopes, abrindo-se, previamente, os que contêm os
sócio ou procurador da empresa, no caso de pessoa jurídica;
documentos relacionados no item 7.0. Constatando-se a habilitação das empresas
E) Certidão negativa de débitos tributários conjunta, expedida pela Secretaria da
candidatas, serão abertos os envelopes contendo as propostas, as quais serão diReceita Federal acompanhada da Certidão negativa da Dívida Ativa da União, na
vulgadas e, obrigatoriamente, rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação e,
forma da lei, sendo a proponente pessoa jurídica ou pessoa física; Prova de regulafacultativamente, pelos representantes das licitantes presentes.
ridade com a Fazenda Federal: Receita Federal / Seguridade Social – INSS / PGFN
9.4. Não tendo havido qualquer impugnação ao teor das propostas apresentadas,
Divida Ativa;
realizar-se-á a classificação das licitantes.
F) Certidão negativa de débitos tributários, expedida pela Fazenda Pública Estadual
9.5. Fica ressalvado à CONTRATANTE o direito de rejeitar todas as propostas, revodo domicílio ou sede da firma interessada, ou outra equivalente, na forma da Lei,
gar ou anular a licitação, obedecidos os ditames da Lei. Na hipótese de rejeição de
sendo a proponente pessoa jurídica ou pessoa física;
todas as propostas a Comissão poderá valer-se da prerrogativa contida no art. 48,
G) Certidão negativa de débitos tributários, expedida pela Fazenda Pública Municiparágrafo único, da Lei n.º 8.666, de 21.6.1993.
pal do domicílio ou sede da firma interessada, ou outra equivalente, na forma da
10.0 – DA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA
Lei, sendo a proponente pessoa jurídica ou pessoa física;
Será desclassificada a proposta que:
H) Prova de regularidade junto à Justiça do Trabalho (CNDT), expedida pelo Poder
a) Não atenda às exigências e requisitos estabelecidos neste convite;
Judiciário - Justiça do Trabalho, certificando que a empresa licitante Não Consta
b) Contenham preços excessivos (acima do limite de mercado) ou manifestamente
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, certidão emitida com base no art.
inexequíveis;
642-A da Consolidação das Leis Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de
c) Seja omissa, vaga, apresente irregularidades ou defeitos capazes de dificultar/
julho de 2011, e na resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
impedir o julgamento.
Trabalho, de 24 de agosto de 2011;
11.0 – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO
I) Certidão Negativa de Falência, Concordata e de execução patrimonial.
ATO
7.1 - Além dos documentos acima, a empresa deverá anexar também:
11.1 – O resultado da Licitação será divulgado ao final do processo de abertura
a) Carta de Credenciamento de acordo com o Anexo II protocolizado independente
das propostas.
dos envelopes;
11.2 – Caso não haja a interposição de recursos no prazo previsto no item 12.1, a
b) Carta de manifestação de interesse no processo licitatório de acordo com o
Comissão encaminhará ao Presidente da Câmara o resultado do processo para sua
Anexo III;
posterior Homologação e Adjudicação do bem licitado ao vencedor do certame.
c) Declaração das exigências para Habilitação, de acordo com o Anexo IV;
12.0 – DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
d) Declaração de menores e não nepotismo, de acordo com o Anexo VI;
12.1 – Os recursos eventualmente interpostos contra atos praticados na presente lie) Declaração de Ciência do Termo de Referência de acordo com o Anexo VI
citação serão encaminhados ao Presidente da Câmara Municipal de Barbacena/MG,
8.0 – DA ELABORAÇÃO E DO CONTEÚDO DA PROPOSTA
por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, que poderá reconsiderar sua
8.1 - A proposta deverá, obrigatoriamente:
decisão, no prazo de 02 (dois) dias úteis na forma do art. 109, § 6º da Lei 8.666/93,
a) Ser digitada e impressa em 01 (uma) via, sem rasuras, emendas ou entrelinhas;
ou fazê-lo subir, informando devidamente à autoridade administrativa.
b) Ser assinada, bem como rubricada em todas as suas folhas adicionais;
12.2 – Não caberá recurso quando a licitante tendo aceitado os termos do convite,
c) Conter prazo de validade não inferior a 30 (trinta) dias, contados da data de sua
vier, após julgamento ou decisão que lhe sejam desfavoráveis, apontar falhas ou
abertura;
irregularidades que, a seu juízo, o tenham viciado.
d) Indicar, em reais, o valor do veículo, inclusos os custos diretos e indiretos.
12.3 – Entregue a proposta na forma requerida, fica subtendido que a licitante
8.2 As propostas serão apresentadas individualmente por cada participante, e deveaceita, irrestritamente, todas as condições estabelecidas na presente Carta Convite.
rão conter preço inserindo todos os custos diretos e indiretos, inseridos no formu12.4 - Exaurida a fase recursal, a autoridade competente deliberará sobre a homolário de convite Anexo IX deste Edital.
logação e a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor do certame.
8.3 As propostas deverão ainda conter:
13.0 PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
8.3.1 Nome, número do CNPJ e inscrição estadual, endereço, telefone/fax e/ou
13.1 – No prazo de até 05 (cinco) dias contados da publicação da homologação do
email da empresa proponente;
resultado da licitação, o licitante vencedor celebrará contrato nos termos da minuta
8.3.2. Especificação detalhada do objeto licitado;
que integra este edital.
8.3.3. Termo de compromisso em que o licitante declarará sua obrigação de forne13.2 - O contrato será celebrado entre o licitante vencedor e a Câmara Municipal de
cer o objeto da licitação conforme estipulado no edital;
Barbacena-MG, devendo seu extrato ser publicado no quadro de avisos localizado
8.3.4. Nome do banco, agência e número da conta corrente do licitante.
na sede da Câmara Municipal e no site oficial, no prazo de 20 (vinte) dias contados
8.4 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do
de sua assinatura, conforme disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei 8.666/93;

9

BARBACENA,
12 D
DE
2021
BA
R B A C E N A, SSEXTA-FEIRA,
E X TA-F E I R A, 08
E JMARÇO
A N E I R ODE
DE
2021
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EXECUTIVO
sula 13.2 deste edital caracterizará
o descumprimento
total da obrigação assumida,
Prefeito:
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13.4
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condições estabelecidos
nautleiaut
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edital,
a Câmara
Municipal
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escienteat
acitratum cuper
vistisqui
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ad demus,
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poderá revogar
a licitação
convocar
os licitantes
na ordem
de
quidium
vidis hebatus
o ut ou
intemen
demus
etrum te,remanescentes
unum is aut publis
hilinicae
classificação
para
prazo
e nasremesmas
condiçõesfacpropostas
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consci
porterei
iam,fazê-lo
urnumem
estigual
nitis An
vervium
endam merena,
oret iam is.
O
primeiro
prazo
e preço,crest
sujeitando
ao licitante
intus nium classificado,
omaio Cast? inclusive
Locae nonquanto
in dit; aeffre
menteme
in hinihicae
norununte
frator
as penalidades
previstas
em lei, conforme
no art.
81, caput
da Lei
tum menti,
noret; nines
Ad aucieninata
videes isdisposto
cum ocuter
haetis
num accips,
nº
8.666/93.
scervir
inicae pessent ebatanterem pat. Catus; in rem itant novermaio enatien da13.5
- No
ato da
assinatura
instrumento
contratual acum,
empresa
deverá
apresencerceris
a num
sper
auctudesdo
comanu
vitam horionfiritu
confitus
addumurnum
tar:
conclatuam in diur, vivatum escem quam ut viverri conferum P. Opicaecerum tum
13.5.1
Prova turbis
de regularidade
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perante ount
Instituto
Nacional
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13.5.2 - Prova de quitação com o FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
(Lei 9042, de 30/03/95);
13.5.3 - O descumprimento do disposto nos subitens 13.5.1 e 13.5.2 impedirá a
1
assinatura do contrato, sujeitando a empresa às penalidades previstas na lei.
14.0 – DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO
A CÂMARA MUNICPAL DE BARBACENA/MG, observada as razões de conveniência
e oportunidade, devidamente justificadas, poderá revogar a qualquer momento, o
presente procedimento ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado.
15.0 DA GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A Câmara Municipal de Barbacena/MG poderá exigir prestação de garantia na conformidade do disposto no artigo 56, § 5º da Lei nº 8.666/93, cabendo ao contratado
optar por uma das modalidades aludidas nos incisos I a III do referido artigo.
16.0 – DAS SANÇÕES
16.1 – O descumprimento pela licitante vencedora dos prazos previstos, assim
como de quaisquer cláusulas do contrato, será considerado inadimplência e a sujeitará às seguintes cominações:
a) Multa de 0,5% (zero ponto cinco por cento) por dia do valor adjudicado.
b) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com
a Câmara Municipal de Barbacena/MG, pelo prazo de 02 (dois) anos;
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos;
d) Aos Licitantes, Adjudicatários ou Contratados inadimplentes, serão aplicadas
sanções administrativas elencadas nas Seções I e II do Capítulo IV da Lei nº
8.666/93 (artigos 86 a 88).
e) Perderá a garantia ofertada em favor da Câmara Municipal de Barbacena, sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas na lei, dando ainda ensejo à rescisão
do contrato e convocação dos licitantes remanescentes observadas a ordem de
classificação.
16.2 - A Câmara Municipal de Barbacena/MG poderá rescindir o contrato unilateralmente, independentemente de prévia notificação ou aviso, na ocorrência das
hipóteses previstas no artigo 78, I a XII e XVII da Lei nº 8.666/93
16.3 – As penalidades mencionadas no item anterior dar-se-ão sem prejuízo das
mencionadas na Seção III do referido Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 (artigos 89 a 98).
17.0 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 – A LICITAÇÃO DE QUE TRATA ESSE CONVITE SERÁ REALIZADA NO DIA
19/03/2021, às 14:00 HORAS.
LOCAL: PALÁCIO DA REVOLUÇÃO LIBERAL - SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA/MG ENDEREÇO: Praça dos Andradas, 112, Centro, CNPJ 20.289.385/000166, Barbacena/MG, CEP 36201-004
17.2 – Todas as operações e decisões deste processo serão supervisionadas pelo
Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, com o apoio direto da sua Procuradoria Jurídica Geral, a quem compete supervisionar todos os procedimentos e
avaliar a prestação de serviços objeto desta licitação, podendo intervir a qualquer
momento solicitando mudanças e adequações aos princípios legais.
17.3 – A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA poderá adiar a abertura desta licitação e alterar as condições da Carta Convite, com fixação de novo prazo para a sua
realização, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização.
17.4 – Não se permitirá a qualquer das licitantes solicitar a retirada de envelopes ou
o cancelamento de propostas após a sua entrega.
18.0 – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão solucionados diretamente pela Comissão Permanente de
Licitação, observados os preceitos de direito público e as disposições da Lei Nº
8.666/93.
BARBACENA/MG, 12 de Março de 2021.
Jacqueline Fonseca de Paula
Presidente da CPL
ANEXOS A ESTE EDITAL
Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO LICITADO
Anexo II - CARTA DE CREDENCIAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Anexo III – CARTA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NO PROCESSO LICITATÓRIO
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EDITAL
DE LICITAÇÃO
CONVITE
Nº contiqu
00001/2021
imus hostorestis
depse
nos, ut L. Ur– CARTA
aus, nem
orunisque
onstem mora mei
OBJETO:
contratação
de
empresa
que
deraeti,
streaming
senatquide tem. Senatus? Ponsult orissi te co realize
is hem serviço
nonsimp
conferes? Mus,
profissional
(transmissão
de
sessões
da
Câmara
Municipal
de
Barbacena
ao auci
tebatquam tera? Batoremus consunum Palis morterf ecupiemus? quem none
vivo e em tempo real)
pari fursum estrissedo, qua cludactam niae acturev ilnemquam mei ponsing ulleger
TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
raciemus,
sedessi
cote imoverum
Romniam
fecient
racturo,deCate
te condit,
01 - Objeto:
O Objeto
da presente
licitaçãopoenati
consiste:
contratação
empresa
senatra
voltum
niqui sendierebem,
quem ina,(transmissão
num furox nostissenit
a ina,
que realize serviço
de streamingque
profissional
de sessões
da virte,
Publique-se
formaedaem
lei tempo real) conforme
Câmara Municipal de Barbacena
aonavivo
Gustavo Ferreira de Souza
especificações mínimas a seguir:
Secretáriodo
Municipal
Gabinete dopara
Prefeito
02 – Motivação: A aquisição
objeto édenecessária
transmitir as sessões
da Câmara Municipal de Barbacena estando disponível, para toda a
coletividade, vereadores e servidores da área administrativa. Fortalece a
transparência do trabalho dos parlamentares.
03 – Especificações Técnicas: contratação de empresa que realize serviço de
streaming profissional (transmissão de sessões da Câmara Municipal de
Barbacena ao vivo e em tempo real)
04 - Prazo, local e Condições da prestação de serviços: O objeto desta
licitação deverá ser entregue, preferencialmente de forma imediata, ou em no
máximo, 02 dias corridos da data de assinatura do contrato, na sede da
Câmara Municipal de Barbacena/MG, situado na Praça dos Andradas, nº 112,
Centro, CNPJ 20.289.385/0001-66, CEP 36201-004, Barbacena/MG.
05 – Condições de pagamento: Contra Nota de Empenho de Despesa, em
parcelas mensais contados da efetiva realização do objeto com a apresentação
da respectiva Nota Fiscal.
06 – Da Prestação de Serviços - O objeto desta licitação será realizado nas
dependências da Câmara Municipal onde são realizadas as sessões do
Plenário
08 – Valores Referenciais de mercado: O preço máximo indicado fora
definido por média aritmética simples, baseado em orçamentos obtidos em
sítios oficiais, assim como pesquisa direta de mercado realizada por servidores
da Câmara Municipal de Barbacena.
09 – Das Sanções: O descumprimento pela licitante vencedora dos prazos
previstos, será considerado inadimplência e sujeitará às seguintes cominações:
a) Multa de 0,5% (zero cinco) por dia do valor adjudicado. b) Suspensão
temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Câmara
Municipal de Barbacena/MG, pelo prazo de 02 (dois) anos; c) Declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos; d) Aos Licitantes, Adjudicatários ou Contratados
inadimplentes, serão aplicadas sanções administrativas elencadas nas Seções
I e II do Capítulo IV da Lei nº 8.666/93 (artigos 86 a 88).
9.1 – As penalidades mencionadas no item anterior dar-se-ão sem prejuízo das
mencionadas na Seção III do referido Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93
(artigos 89 a 98).
10 – Das Condições Gerais:
10.1 - Compete à Comissão Permanente de Licitação decidir sobre casos
omissos e dirimir dúvidas de interpretação do Edital;
10.2 - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente edital,
que não forem resolvidas administrativamente, fica eleito o foro da cidade de
Barbacena/MG, com exceção de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

ESPECIFICAÇÕES RESUMIDA DO OBJETO E VALOR TOTAL

contratação de empresa que realize
serviço de streaming profissional
(transmissão de sessões da Câmara
Municipal de Barbacena ao vivo e em
tempo real, com gravação automática)
através do site da Câmara, com
divulgação em todas as mídias sociais e
através de aplicativos (FACEBOOK E
YOUTUBE – Live simultânea nas redes
sociais)
empresa dotada de equipe própria, com
equipamento
adequado
para
transmissão de qualidade e estável.

R$ 39.000,00

ANEXO II
EDITAL DE LICITAÇÃO – CARTA CONVITE Nº 00001/2021
OBJETO: contratação de empresa que realize serviço de streaming profissional
(transmissão de sessões da Câmara Municipal de Barbacena ao vivo e em
tempo real)
CARTA DE CREDENCIAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO (MODELO)
CONVITE Nº00001/2021
A empresa.................................................................., inscrita no CNPJ sob o
nº......................................., com sede em................................., na Rua/Av.........
................................,
nº...........
Bairro
..............................................,
representada pelo(a) Sr.(a)...............................................(citar a função),
CREDENCIA o(a) Sr.(a)..............................................................., portador da
Carteira de Identidade nº.............................., CPF nº ..........................., a
representá-la perante a Câmara Municipal de Barbacena - MG, no Processo de
Licitação nº .............., por Carta Convite nº .............., podendo se manifestar,
interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias, rubricar propostas
e assinar atas.

0001/21, Processo nº 00044/2021, por seu(s) representante(s) credenciado(s)

ANEXO II
EDITAL DE LICITAÇÃO – CARTA CONVITE Nº 00001/2021
OBJETO: contratação de empresa que realize serviço de streaming profissional
(transmissão de sessões da Câmara Municipal de Barbacena ao vivo e em
tempo real)
CARTA DE CREDENCIAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO (MODELO)
CONVITE Nº00001/2021

perante a CPL, declara(m), na forma expressa e nos termos da Lei Federal em
epígrafe, que não pretende(m) recorrer da decisão da Comissão que julgou os
documentos de habilitação e preços, RENUNCIANDO ao direito de recurso e
ao prazo respectivo, concordando, em conseqüência, com o curso do

procedimento licitatório, e sua conclusão, diante da transparência do processo.
A empresa.................................................................., inscrita no CNPJ sob o
nº......................................., com sede em................................., na Rua/Av.........
Barbacena, ___ de Março de 2021.
................................,
nº...........
Bairro
..............................................,
representada pelo(a) Sr.(a)...............................................(citar a função),
CREDENCIA o(a) Sr.(a)...............................................................,
portador
da E I R A, 08
BARBACENA,
12 D
DE
2021
BA
R B A C E N A, SSEXTA-FEIRA,
E
X TA-F
E JMARÇO
A N E I R ODE
DE
2021
Carteira de Identidade nº.............................., CPF nº ..........................., a
_____________________________
num satiam estiamdi consumus pesLicitante
am hilici in intis. menit adductum perimus larepresentá-la perante a Câmara Municipal de Barbacena - MG, no Processo de
PODER
EXECUTIVO
Licitação nº .............., por
Carta Convite
nº .............., podendo se manifestar,
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Carlos
Augusto
Soares
do
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interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias, rubricar propostas
omnerbit ingultorum sum inte tat, ANEXO
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VI
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________________,___de__________de 2021.
DECLARAÇÃO
(MODELO)
Gra
pon atquonsum
it; num vid menatum ius, condam
. depes horenati te o intem
___________________________________
maionos Ahala vivid nos sus consuamdie fur ublis, prei conver locat. Hilin ta, senam
Paliuspi
oraesto
vil vesterum pero
vir imillatiam pra avem it, se constio, pris larestra?
Assinatura
do Representante
Legal
Empresa
nºAbemo
________________,
non
dientem_____________________,
adhum dem rei is veremeC.N.P.J.
iu ses? P.
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is factorum
Ucit
gra vigit,
faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio mortili ntiacci elut feco
Nome:
RG: Cargo:
para os potatuus,
devidos fins,
sob as
penas intem,
da Lei, nequonsilia
que: a) não resserum
utiliza a mão-de-obra
mactuide
urionsu
nihilica;
moverfiriam ala
erficon
se cumànon
Itat, licitante:
terture ntiamedica; haliusq uoditiae ad cris? Ex num se,
Com relação
empresa
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L. Valicaut ponsum pos peri terbenatus, cauc ocae aucontus confeculla norem, veri
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acitratum cuper ut aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur
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depse
nos, ut L. Ur
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onstem
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Telefone:
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trabalho,
mão-de-obra
direta
indireta
de menores
dezesseis
Endereço
eletrônico:
senatquide
Senatus?
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orissi
te co isa hem
raeti, (14)
conferes?
(16) anos,tem.
exceto
na condição
aprendiz
partirnonsimp
de quatorze
anos, Mus,
consci
porterei
iam, urnum est nitis An vervium re endam merena, fac oret iam is. O
relação
este Representante
Legal:
tebatquam
Batoremus
consunum ePalis
ecupiemus?
quem
none
conforme tera?
determinação
Constitucional
Lei morterf
Federal 9.854/99;
b) que
não
irá auci
tusCom
nium
omaioaCast?
Locae non in dit;
effre menteme crest in hinihicae norununte
Endereço:
pari
fursum estrissedo,
qua cludactam
acturev
ilnemquam
ulleger
contratar
para prestação
do serviço,niae
objeto
deste
certame, mei
porponsing
meio de
tum
menti, noret; nines Ad aucieninata videes is cum ocuter haetis num accips,
Telefone:
empregados
quecote
sejam
cônjuges,
companheiros
parentes
em linha
raciemus,
sedessi
imoverum
Romniam
poenatiou
fecient
racturo,
Cate reta,
te condit,
scervir
inicaeeletrônico:
pessent ebatanterem pat. Catus; in rem itant novermaio enatien daEndereço
colateral
ou por
até oque
terceiro
inclusive,
de ocupantes
de virte,
senatra
voltum
niquiafinidade,
sendierebem,
quemgrau,
ina, num
furox nostissenit
a ina,
cerceris
a num sper
comanuser
vitam
horionfiritu
cum, ou
confitus
addumurnum
Observações:
1) Aauctudes
presente deverá
assinada
pelo Diretor
Representante
cargos políticos e de assessoramento,
membros
vinculados à Câmara
Publique-se nade
forma
da lei
conclatuam
in diur, vivatum
escem
quam ut viverri
conferum
P. Opicaecerum
Legal da Empresa,
desde que
a participação
não seja
pelo próprio
titular ou tum
Municipal de Barbacena/MG em
face Ferreira
das vedações
legais estabelecidas.
Gustavo
de Souza
virtitulares
is ta, nessi
turbis dum
is moripio,
probunul unt
con Itam,
tam
(Diretores),
comprovado
por instrumento
próprio
na data
da loccibus
Licitação;estraed
Em ______ de ________________________
2021. do Prefeito
Secretário Municipal de Gabinete
2) sed
É dever
do representante
zelar
pelo nunum
gerenciamento
e teme
manutenção
dosllatua
pre,
re avendic
ina, sentem ta
vicervit,
tabunum
di, viderte
registros dos endereços;
_______________________________
3) A validade do presente documento é de um (01) mês, contado da data de
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:
sua assinatura.
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
1
ENDEREÇO:
ANEXO III
TELEFONE /FAX:
EDITAL DE LICITAÇÃO – CARTA CONVITE Nº 00001/2021
Obs. A validade do presente documento é de 01 (um) mês, contado da data da
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STREAMING PROFISSIONAL
sua assinatura.

CARTA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NO PROCESSO LICITATÓRIO
Nº00044/2021

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA (MODELO)

A empresa.................................................................., inscrita no CNPJ sob o
Nº......................................., com sede em................................., na Rua/Av.........
................................,
nº...........
Bairro
..............................................,
representada pelo(a) Sr.(a)...............................................(citar a função),
manifesta expressamente o interesse em participar do certame cujo Processo
de Licitação é o de nº .............., por Carta Convite nº ................. Para tanto,
declara que cumpre todas as exigências legais.
Em ________________,___de__________de 2021.
___________________________________
Assinatura do Representante Legal
Nome: RG: Cargo:
Com relação à empresa licitante:
Endereço:
Telefone:
Endereço eletrônico:
Com relação a este Representante Legal:
Endereço:
Telefone:
Endereço eletrônico:
Observações: 1) A presente deverá ser assinada pelo Diretor ou Representante
Legal da Empresa, desde que a participação não seja pelo próprio titular ou
titulares (Diretores), comprovado por instrumento próprio na data da Licitação

Declaro que tomei conhecimento do Edital de Licitação, Carta
Convite nº00001/2021 e do Termo de Referência publicado em seu Anexo I
que apresenta o objeto, motivação, especificações técnicas, condições de
pagamento, critérios de avaliação das propostas, sanções, prazo, local e
condições de entrega do objeto licitado

Em ______________________________de 2021.
______________________________________________
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
ANEXO VIII

ANEXO IV
EDITAL DE LICITAÇÃO – CARTA CONVITE Nº 00001/2021
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STREAMING PROFISSIONAL
D E C L A R A Ç Ã O DE EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO (MODELO)
A Empresa _____________________, C.N.P.J. nº ________________, declara
para os devidos fins, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação.
Em ______ de ________________________ 2021.
_____________________________
Nome do representante legal:
Observação: 1. A validade do presente documento é de um (01) mês, contado
da data de sua assinatura.
ANEXO V
D E C L A R A Ç Ã O DE RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL (MODELO)

TERMO DE RENÚNCIA
LEI FEDERAL 8.666/93, Art. 43, III.
A(s) Firma(s) identificada(s), participante(s) da Licitação - Carta Convite nº
0001/21, Processo nº 00044/2021, por seu(s) representante(s) credenciado(s)
perante a CPL, declara(m), na forma expressa e nos termos da Lei Federal em
epígrafe, que não pretende(m) recorrer da decisão da Comissão que julgou os
documentos de habilitação e preços, RENUNCIANDO ao direito de recurso e
ao prazo respectivo, concordando, em conseqüência, com o curso do
procedimento licitatório, e sua conclusão, diante da transparência do processo.
Barbacena, ___ de Março de 2021.

_____________________________
Licitante

pela Câmara Municipal de

Barbacena/MG.
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CONTRATO
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
BARBACENA/MG PROCESSO Nº. 00044/2021
Minuta de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA E A
............................................................................
Pelo presente instrumento particular de contrato para Contratação de Empresa
para realização de Serviço de Streaming que celebram entre si, de um lado a
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA/MG, estabelecida na Praça dos
Andradas, 112, Centro, CNPJ 20.289.385/0001-66, Barbacena/MG, CEP
36201-004, neste ato representada pelo seu Presidente Ewerton José Duarte
Horta Júnior, brasileiro, casado, portador do RG nº MG. 15.723-254, inscrito
no CPF sob o nº 091.352.256-29, neste ato denominada CONTRATANTE, e do
outro a Empresa .............................., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda sob n.º ..........................................., neste ato
representada
pelo
seu
representante
legal,
o
Sr............................................................., residente e domiciliada na cidade de
..................., inscrita no CPF/MF sob n.º: ................................., doravante
denominado CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de
prestação de serviços mediante todos os termos, cláusulas e condições que
abaixo livremente estipulam, aceitam e mutuamente se obrigam a cumprir.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 – A presente licitação tem como objeto, a prestação de serviços de
streaming profissional – transmissões de sessões da Câmara Municipal de
Barbacena, ao vivo em tempo real, conforme especificações constantes do
ANEXO I deste Edital de Licitação, Carta Convite nº 00001/2021 do tipo Menor
Preço, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO..
CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO
O valor do presente instrumento de contrato é de R$ ..................
(...............................................................................)
que
será
pago
mensalmente a parcela de R$ (...........)
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 - A Câmara Municipal de Barbacena/MG efetuará o pagamento à
contratada, exclusivamente em conta corrente pessoa jurídica, contados da
prestação de serviço mensal efetivamente realizado, as sessões transmitidas
ao vivo e em tempo real, devidamente atestadas pelo setor competente..
3.2 - Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Câmara
Municipal de Barbacena/MG, a seu critério poderá devolvê-la, para as devidas
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida.
3.3 – Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não
apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS

1.1 – A presente licitação tem como objeto, a prestação de serviços de
justificadas pela autoridade máxima da esfera administrativa da
streaming profissional – transmissões de sessões da Câmara Municipal de
CONTRATANTE a que esta está subordinada, e exarada no processo
Barbacena, ao vivo em tempo real, conforme especificações constantes do
administrativo a que se refere o contrato.
ANEXO I deste Edital de Licitação, Carta Convite nº 00001/2021 do tipo Menor
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE
Preço, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO..
LICITAÇÃO
CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO
O Presente Contrato é oriundo do processo licitatório na modalidade CONVITE
O valor do presente instrumento de contrato é de R$ ..................
n° 00001/2021, fazendo parte integrante do mesmo, a proposta da
(...............................................................................)
que
será
pago
CONTRATADA constante no processo.
mensalmente a parcela de R$ (...........)
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO
Para dirimir qualquer dúvida decorrente deste instrumento é competente o foro
3.1 - A Câmara Municipal de Barbacena/MG efetuará o pagamento à
da Comarca de BARBACENA/MG, renunciando-se a qualquer outro por mais
contratada, exclusivamente em conta corrente pessoa jurídica, contados da
privilegiado que seja. E por estarem assim de acordo, foi lavrado o presente
prestação de serviço mensal efetivamente realizado, as sessões transmitidas
contrato, que depois de lido e aceito, conforme vai assinado pelas partes
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atestadas
pelo
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apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
CÂMARA
MUNICIPAL
DE BARBACENA
fauscris,
sedo,
videnaturni
patum host ca; num tandamd iurate, et; ego etrum.
CLÁUSULA QUARTAD
- DOS
E C PRAZOS
R E TO M U N I C I PA L
Gra depes horenati te o intem pon atquonsum it; num vid menatum ius, condam
4.1O objeto desta licitação deverá ser iniciada preferencialmente de forma
__________________________________
maionos Ahala vivid nos sus consuamdie fur ublis, prei conver locat. Hilin ta, senam
Paliuspi
oraesto
vilno
vesterum
vir imillatiam
pra avem
se de
constio,
pris larestra?
imediata,
ou em
máximo,pero
até 02(dois)
dias corridos
da it,
data
assinatura
do
EMPRESA CONTRATADA
non dientem adhum dem rei is vereme iu ses? P. Abemo coendest rei si is factorum
contrato,
nafaceride
sede daesimus
Câmarapribus
Municipal
de Barbacena/MG,
situadontiacci
na Praça
Ucit
gra vigit,
Mae ere
te mentercerio mortili
elut feco
mactuide
potatuus, urionsu nihilica; intem, nequonsilia resserum moverfiriam ala
dos Andradas,
nº Itat,
112, terture
Centro, ntiamedica;
CNPJ 20.289.385/0001-66,
36201-004,
erficon
se cum non
haliusq uoditiaeCEP
ad cris?
Ex num se,
TESTEMUNHAS:
Barbacena/MG.
L. _________________________________
Valicaut ponsum pos peri terbenatus, cauc ocae aucontus confeculla norem, veri
escienteat
acitratum cuper ut aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur
imus
hostorestis depse nos, ut L. Ur aus, nem orunisque contiqu onstem mora mei
Nome:
quidium
vidis hebatus
ut intemenademus
etrum
te, unum
autrefere
publiseste
hilinicae
4.2 A contratada
se ocompromete
fornecer
o objeto
a queis se
CPF:
senatquide
tem. Senatus? Ponsult orissi te co is hem nonsimp raeti, conferes? Mus,
contrato
de iam,
acordo
o Anespecificado
acima,merena,
assumindo
consci
porterei
urnum com
est nitis
vervium re endam
fac orettotal
iam is. O

tebatquam tera? Batoremus consunum Palis morterf ecupiemus? quem none auci
______________________________
pari
fursum estrissedo, qua cludactam niae acturev ilnemquam mei ponsing ulleger
Nome:
raciemus,
sedessi cote imoverum Romniam poenati fecient racturo, Cate te condit,
CPF:
senatra voltum niqui sendierebem, que quem ina, num furox nostissenit a ina, virte,

pelaLocae
qualidade
dos
e por eventuais
ocorridos
tusresponsabilidade
nium omaio Cast?
non in
dit;serviços
effre menteme
crest indanos
hinihicae
norununte
na menti,
sua prestação
serviços.
tum
noret; de
nines
Ad aucieninata videes is cum ocuter haetis num accips,
CLÁUSULA
QUINTA
DA
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
scervir inicae pessent ebatanterem pat. Catus; in rem itant novermaio enatien daA despesa com o objeto do presente contrato através de licitação sob a
cerceris a num sper auctudes comanu vitam horionfiritu cum, confitus addumurnum
modalidadeinCONVITE
será atendida
pela dotação
própria,
sendo:
conclatuam
diur, vivatum
escem quam
ut viverri
conferum
P. Opicaecerum tum
vir01.031.0047.2.188
is ta, nessi turbis dum
is moripio, probunul
unt con Itam, tam
estraed
MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES
DA loccibus
CÂMARA
pre,
sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua
MUNICIPAL
339039 Outros Serviços de Terceiro – PJ
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
Os preços serão fixos e não sofrerão reajustes no período do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITO E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
I - Caso ocorra erro ou omissão na Nota Fiscal, deverá a CONTRATADA
substituí- la, passando o prazo de pagamento pela CONTRATANTE a ser
contado da data da reapresentação. II - Nenhum pagamento efetuado isentará
a CONTRATADA das obrigações assumidas, principalmente quanto às
responsabilidades sobre as qualidades da sua prestação de serviços;. III - A
CONTRATANTE fiscalizará a prestação de serviços do objeto contratado e
solicitará à CONTRATADA a substituição do profissional técnico, caso não
tenha sido realizado satisfatoriamente pelo anteriormente indicado, sem que
advenha desse ato qualquer ônus para a primeira. IV - A CONTRATADA é
responsável por todos os encargos trabalhistas, securitários e previdenciários
relativos aos empregados utilizados na entrega do objeto desse contrato, como
também os resultantes de sentença judicial que condene a CONTRATANTE ao
pagamento de qualquer título em processos movidos por empregados da
primeira. V - É obrigação da CONTRATADA entregar sua prestação de
serviços, previamente indicado no Edital de Licitação, com rigorosa
observância na a qualidade, preço e prazos estabelecidos. VI - A
CONTRATADA deverá garantir a manutenção do objeto.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
No caso de descumprimento das obrigações constantes neste contrato, por
parte da CONTRATADA, a mesma está sujeita às seguintes penalidades:
I - A inexecução total ou parcial do Contrato acarretará a aplicação das
sanções previstas no artigo 87, da Lei nº 8.666/93, ficando o licitante sujeito à
multa de 5,0% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato;
II - Se ocorrer atraso ou falta na prestação de serviços, A CONTRATADA ficará
sujeita à multa de 0,02% (Dois centésimos por cento) para cada hora de atraso,
a qual será acrescida de multa de 05% (cinco por cento), quando for superior a
uma hora, ambas calculadas sobre o valor da prestação de serviços mensal
normal realizada, observando-se também neste caso, as demais sanções
especificadas no artigo 87, da Lei nº 8.666/93, assegurada a prévia defesa;
III - Na hipótese do item anterior, a CONTRATADA estará sujeita
cumulativamente, à multa no valor de 5% (cinco por cento) quando houver
falta, a ser calculada sobre o valor mensal devido.
CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO Fica a contratada
obrigada a manter as condições de habilitação apresentadas na licitação,
durante a execução deste contrato, comprovando-as sempre que solicitado
pela contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste contrato será de 10(dez) meses, a partir da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite
estabelecido na Lei 8.666/93
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE,
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que à
CONTRATADA caiba qualquer indenização nos seguintes casos: I - O não
cumprimento do objeto licitado sem justificação aceita pela CONTRATANTE; IIFalência e liquidação judicial ou extrajudiciais homologadas ou decretadas,
bem como estado de insolvência da CONTRATADA; III - O não cumprimento
de cláusulas contratuais; IV - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
V - A sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem
como a fusão ou incorporação, não admitidas no Edital e no contrato; VI Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas pela autoridade máxima da esfera administrativa da
CONTRATANTE a que esta está subordinada, e exarada no processo
administrativo a que se refere o contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE
LICITAÇÃO
O Presente Contrato é oriundo do processo licitatório na modalidade CONVITE
n° 00001/2021, fazendo parte integrante do mesmo, a proposta da
CONTRATADA constante no processo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Para dirimir qualquer dúvida decorrente deste instrumento é competente o foro
da Comarca de BARBACENA/MG, renunciando-se a qualquer outro por mais
privilegiado que seja. E por estarem assim de acordo, foi lavrado o presente
contrato, que depois de lido e aceito, conforme vai assinado pelas partes
contratantes e contratadas e testemunhas abaixo, em 03 (três) vias de igual
teor.
BARBACENA/MG.
de
de 2021.
_________________________________
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA

Publique-se
na forma
da lei
ANEXO
IX
Gustavo Ferreira de Souza
Municipal
de Gabinete
do Prefeito
EDITAL DESecretário
LICITAÇÃO
– CARTA
CONVITE
Nº 00001/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STREAMING PROFISSIONAL
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PROPOSTA COMERCIAL
Processo Administrativo Nº00044/2021
Modalidade: Convite Nº 00001/2021
Objeto: contratação de empresa que realize serviço de streaming profissional
(transmissão de sessões da Câmara Municipal de Barbacena ao vivo e em
tempo real)
À Câmara Municipal de Barbacena
A empresa............................................................................................... inscrita
no CNPJ sob o nº .....................................................................,estabelecida
Rua/Av..........................................................telefone:......................................
apresenta a proposta com preço(s) e condições seguintes :
.
.
.
Exigências complementares:
Condições de pagamento: ___________________________________
Validade de Proposta: (nunca inferior a 10 dias): __________________
Valor total por extenso: ______________________________________
Declaro estar ciente e de acordo com as cláusulas do Edital da Carta
Convite e seus anexos.
Local e data:
Nome do(a) representante legal e assinatura
ANEXO X
EDITAL DE LICITAÇÃO – CARTA CONVITE Nº 0001/2021
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STRAMING PROFISSIONAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Carta Convite nº 00001/2021.
Processo nº 00044/2021.
EMPRESA VENCEDORA
MENOR PREÇO.
1 - Empresa vencedora: contratação de empresa que realize serviço de
streaming profissional (transmissão de sessões da Câmara Municipal de
Barbacena ao vivo e em tempo real).
Valor: R$.......,00 (......................................... reais).
acima relacionado.

Homologo a presente licitação com a adjudicação do item
Fazer a publicação resumida.
Barbacena, ..... de Março de 2021.

______________________________________
Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior
Presidente da CMB

TERCEIROS
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA ÁREA
DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DA
MANTIQUEIRA - CODAMMA
Presidente: Manoel da Silva Ribeiro
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DISPENSA
DE LICITAÇÃO
PODER EXECUTIVO

Prefeito: Carlos
Augusto Soares DA
do ÁREA
Nascimento
CODAMMA – CONSÓRCIO
DE DESENVOLVIMENTO
DOS MUNICÍPIOS DA
MICRORREGIÃO DA MANTIQUEIRA - CNPJ: 20.885.172/0001-05
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contratação dos serviços especificados abaixo. OBJETO - Consiste na aquisição de
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021 – O CODAMMA informa que
CATRACAS DE FERRO para substituir as existentes na Escada Extensiva, Giratória
em obediência ao artigo 26, da Lei Federal Nº 8.666/93, torna público o processo de
Madeira. 5,10 X 9,00M, visto que houve o seu desgaste natural, após cinco anos
contratação dos serviços especificados abaixo. OBJETO - Consiste na aquisição de
1
de atendimento na manutenção da rede de iluminação pública nos municípios connovos jogos de Pneus, visto que os mesmos tiveram seus desgastes, para o veículo
sorciados do CODAMMA. VALOR – R$ 312,54 (trezentos e doze reais e cinquenta e
Ford Ranger XL 2.2 de Placa PXA 1788. VALOR – R$ 3.860,00 (três mil oitocentos e
quatro centavos). EMPRESA CONTRATADA – W BERTOLO INDUSTRIA E COMERCIO
sessenta reais). EMPRESA CONTRATADA – CATALÃO PEÇAS E SERVIÇOS DE BARDE ESCADAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 62.699.012/0001-03, com sede na
BACENA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 26.373.548/0001-70, com sede na
Rua das Araras Nº 54 Bairro: Industrial CEP: 14.955-000, Borborema - SP. FUNDARua. Bahia, 287 - São Sebastiao, Barbacena - MG, 36200-000. FUNDAMENTAÇÃO
MENTAÇÃO LEGAL: Conforme Artigo 23 §8º, 24 §1º, 25 e 26 da Lei Nº 8.666/93
LEGAL: Conforme Artigo 23 §8º, 24 §1º da Lei Nº 8.666/93 C/C decreto Nº 9.412
C/C decreto Nº 9.412 de 18 de Junho de 2018 e lei Nº 11.107/2005 em seu artigo
de 18 de Junho de 2018 e lei Nº 11.107/2005 em seu artigo 26.
26 e artigo 30 §3º da lei nº 13.303/2016.
Barbacena/MG 12 de Março de 2021
Publique-se na forma da lei
Manoel da Silva Ribeira - Prefeito Municipal, de Ressaquinha/MG - Presidente do CODAMMA

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 – O CODAMMA informa que
em obediência ao artigo 26, da Lei Federal Nº 8.666/93, torna público o processo
de contratação dos serviços especificados abaixo. OBJETO - Consiste na aquisição
13
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