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Secretaria Municipal 
de Planejamento, 
Orçamento e Gestão

COMUNICADO:

Tendo em vista a comunicação da SEMOBS/Departamento de Engenharia civil de corte de energia elétrica no prédio SEDE da Prefeitura Municipal de Contagem nas 
datas abaixo indicadas, solicitamos que TODOS os servidores deste prédio que deixem desligados da tomada, na véspera, seus equipamentos eletrônicos  para evitar 
quaisquer danos.

Dias de corte de luz:
19/05/2018 (sábado) e 20/05/2018 (domingo),
26/05/2018 (sábado) e 27/05/2018 (domingo),
31/05/2018 (quinta-feira / feriado de Corpus Christi) e
02/06/2018 (sábado).

Atenciosamente,

Victor Hugo Condrad
Superintendente de Planejamento de Tecnologia da Informação e Inovação

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano e Habitação 

RETIFICAÇÃO Nº 003 DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 01/2018 – SMDU

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no uso de suas atribuições, considerando a crise de desabastecimento e o extenso período de recesso, 
resolve retificar o Edital nº. 01/2018 – SMDU, publicado no DOC nº 4311, no dia 26/03/2018, referente à seleção pública para preenchimento de vagas na feira de artes, 
artesanato, comidas, flores e produtos de variedades do Eldorado no Município de Contagem / MG, que ocorre da seguinte forma:

1 – Onde lê-se:

“1. PREÂMBULO
[…]
1.5 O envelope contendo a DOCUMENTAÇÃO deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, no endereço Avenida João César de Oliveira, nº 
1410, Bairro Eldorado, Contagem, CEP: 32.310-000, entre os dias 08/05/2018 a 08/06/2018, no horário de 08:30 h às 16:30 h.”

Leia-se:

“1. PREÂMBULO
[…]
1.5 O envelope contendo a DOCUMENTAÇÃO deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, no endereço Avenida João César de Oliveira, nº 
1410, Bairro Eldorado, Contagem, CEP: 32.310-000, entre os dias 08/05/2018 a 22/06/2018, no horário de 08:30 h às 16:30 h.”
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2 – Onde lê-se:

“4. DAS INSCRIÇÕES
[...]
4.1 O Proponente interessado deverá se inscrever na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, localizada na Avenida João César de Oliveira, nº 1.410, Bairro 
Eldorado, Contagem, MG, no período de 08/05/2018 a 08/06/2018, no horário de 08:30 h às 16:30 h, de segunda a sexta-feira, mediante apresentação de documento 
de identidade e CPF e entrega do requerimento padrão, fornecido pelo site da Prefeitura de Contagem no seguinte endereço eletrônico: http://www.contagem.mg.gov.
br (anexo VI deste edital), devidamente preenchido e datado. No momento da inscrição deverão ser entregues os demais documentos listados neste edital conforme 
itens 5 e 9, sob pena de indeferimento da participação no certame.”

Leia-se:

“4. DAS INSCRIÇÕES
[...]
4.1 O Proponente interessado deverá se inscrever na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, localizada na Avenida João César de Oliveira, nº 1.410, Bairro 
Eldorado, Contagem, MG, no período de 08/05/2018 a 22/06/2018, no horário de 08:30 h às 16:30 h, de segunda a sexta-feira, mediante apresentação de documento 
de identidade e CPF e entrega do requerimento padrão, fornecido pelo site da Prefeitura de Contagem no seguinte endereço eletrônico: http://www.contagem.mg.gov.
br (anexo VI deste edital), devidamente preenchido e datado. No momento da inscrição deverão ser entregues os demais documentos listados neste edital conforme 
itens 5 e 9, sob pena de indeferimento da participação no certame.”

3 – Os demais itens e subitens constantes no Edital nº. 01/2018 – SMDU, permanecem inalterados.
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Ivayr Nunes Soalheiro
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