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Atos do Executivo

DECRETO n.º 037 , de 09 de março de 2017

Abre crédito adicional suplementar e anula 
dotações.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 7º, da Lei 
Municipal nº 4.877, de 30 de dezembro de 2016:

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$

1.10.3.08.243.0058.2362.33909300.210005 800,00

1.11.1.15.452.0062.2311.33909300.010000 12.280,88

1.12.1.12.361.0024.2211.33903000.010000 50.000,00

1.12.1.12.361.0024.2211.44504100.010100 50.000,00

1.12.1.12.365.0024.2210.33903000.010100 50.000,00

1.12.1.12.366.0024.2212.33903000.010100 154.308,50

1.13.1.10.302.0067.2363.33933900.214901 8.600.000,00

1.13.1.10.302.0067.2363.33909200.214901 1.400.000,00

1.13.1.10.122.0001.2305.33909200.214801 15.000,00

1.13.1.10.301.0056.2333.33903600.215201 21.600,00

1.13.1.10.302.0056.2326.33909300.010200 10.000,00

1.13.1.10.302.0056.2326.33903000.212322 11.000,00

1.18.1.04.122.0001.2022.33903600.010000 50.000,00

1.18.1.14.422.0060.2329.33903600.212431 567,16

1.11.2.15.122.0001.2127.33904800.010000 275,00

TOTAL 10.425.831,54

Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação 
parcial das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$

1.10.3.08.243.0058.2362.33504300.210005 800,00

1.11.1.15.452.0062.2311.33903700.010000 12.280,88
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1.12.1.12.361.0024.2211.33903900.010000 50.000,00

1.12.1.12.361.0024.2211.33903000.010100 254.308,50

1.13.1.10.302.0067.2364.33933900.214901 10.000.000,00

1.13.1.10.122.0001.2305.33903900.214801 15.000,00

1.13.1.10.302.0056.2326.33903900.215201 21.600,00

1.13.1.10.302.0056.2326.33503900.010200 10.000,00

1.13.1.10.122.0008.1129.44905200.212322 11.000,00

1.18.1.04.122.0001.2022.33903900.010000 50.000,00

1.18.1.14.422.0060.2329.33903900.212431 567,16

1.11.2.15.122.0001.2127.33903900.010000 275,00

TOTAL 10.425.831,54

Art.3º. Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$

1.12.1.12.122.0001.2298.33909300.010100 13.979,24

1.02.3.13.122.0001.2003.33909300.010000 1.699,20

1.13.1.10.302.0056.2326.33909300.010200 50.000,00

1.12.1.12.361.0024.2211.33903000.010100 9.117.163,93

1.12.1.12.361.0024.2211.44504100.010100 104.000,00

TOTAL 9.286.842,37

Art.4º. Para fazer face às suplementações constantes no art. 3º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação 
parcial das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$

1.12.1.12.126.0049.2274.33903000.010100 13.979,24

1.02.3.13.126.0049.2325.33903900.010000 1.699,20

1.13.1.10.122.0008.1129.44905200.010200 50.000,00

1.12.1.12.361.0045.2054.31901100.010100 9.221.163,93

TOTAL 9.286.842,37

Art.5º O valor suplementado no art. 1º deste Decreto não onera o limite estabelecido no art. 7º da Lei 4.877, de 30 de dezembro de 
2016, conforme parágrafo 1º e seus incisos.

Art.6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio do Registro, em Contagem, 09 de março de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO n.º 038 , de 09 de março de 2017

Abre crédito adicional suplementar.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 7º, da Lei 
Municipal nº 4.877, de 30 de dezembro de 2016:

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$

1.02.3.13.392.0064.2324.33903000.212474 6.454,00

1.02.3.13.392.0064.2324.33903900.212474 33.177,55

1.02.3.13.392.0064.2324.44905200.212474 13.546,00

TOTAL 53.177,55

Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de saldo finan-
ceiro em 31 de dezembro de 2016 da conta corrente 0332-3 - Agência 0893 da Caixa Econômica Federal e rendimento de aplicação 
financeira de acordo com extrato bancário. 

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 09 de março de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem
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MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 039, DE 09 DE MARÇO DE 2017

Altera o Decreto nº 490, de 23 de abril de 2015, que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR.

O Prefeito de Contagem, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Os incisos I e II do art. 1º, do Decreto nº 490, de 23 de abril de 2015, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (…)

I – representantes do Poder Executivo:

a) Titular: Igor Arnaldo Tameirão de Azevedo, Presidente do COMPUR;

b) Suplente: Rodrigo José da Silva;

c) Titular: José Roberto Garbazza Santos;

d) Suplente: Samantha Úrsula Sant’anna;

e) Titular: Marius Fernando Cunha de Carvalho;

f) Suplente: Beatriz de Oliveira Góes;

g) Titular: Reinaldo Alves Costa Neto; 

h) Suplente: Irineu Inácio da Silva;

i) Titular: René Mendes Vilela;

j) Suplente: Admilson Angelo de Moura;

k) Titular: Paulo Antônio de Costa Prado;

l) Suplente: Mário Fabiano da Silva Moreira;

m) Titular: Gilberto Silva Ramos;

n) Suplente: Camilo Candido Araújo Júnior;

o) Titular: Gustavo Gomes Peixoto;

p) Suplente: Claúdio Vanderly de Souza;

q) Titular: Ricardo Henrique Cabral Valente;

r) Suplente: Sérgio Mendes Pires;

s) Titular: Wagner Donato Rodrigues;

t) Suplente: João Batista de Lima Filho.

II – representantes do Poder Legislativo

a) Rogério Braz de Almeida, titular;
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b) José Carlos Gomes Carneiro, suplente;

c) Ivayr Nunes Soalheiro, titular;

d) João Bosco Câncio, suplente.”.(NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 09 de março de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS 
Prefeito de Contagem

Controladoria 
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria Nº 029, de 07 de março de 2017, da Corregedoria Geral.
Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Processado(a) : L.J.S., MATRÍCULA Nº. 1473642, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, Lotada no Departamento de Gestão de Pessoas. 
Comissão Processante: Presidente e Relatora Bel: Camila Garcia Ramos
Membros: Samuel Miranda Junior
Yasmine Luciane Maia Bernardes
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 07 de março de 2017.

Corregedoria 
Municipal

Pedido de Revisão – GLAYSSON GONÇALVES DAMASCENO.

INDEFERIDO – Decisão do Exmo. Prefeito – Ausentes os pressupostos de admissibilidade necessários para recurso em Processo Administrativo Disciplinar de N° 
02/021/2015.

Contagem, 10 de Março de 2017

KÁTIA GORETE LIMA
Corregedora Assistente

Pedido de Revisão – MAURO LUIZ VIEIRA.

INDEFERIDO – Decisão do Exmo. Prefeito – Ausentes os pressupostos de admissibilidade necessários para recurso em Processo Administrativo Disciplinar de N° 
02/049/2015.

Contagem, 10 de Março de 2017

KÁTIA GORETE LIMA
Corregedora Assistente
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Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 09/03/2017

1. EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2017 PAC. 089/2016 PP. 021/2016 ATA 035/2016
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PARQUES E ÁREAS VERDES DE CONTAGEM - CONPARQ
CONTRATADA: BOA ESPERANÇA PETRÓLEO LTDA
OBJETO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO – GASOLINA COMUM TIPO C
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1024.18.122.0001.2004 – 33903001 - 010000
VALOR GLOBAL: R$ 11.370,00
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES INICIANDO-SE EM 07/03/2017 ATÉ 06/03/2018
ASSINADO: 07/03/2017

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.509
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 148, de 28 de agosto de 2013, que altera a estrutura 
organizacional da Fundação de Ensino de Contagem; combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; NOMEIA para o cargo 
de provimento em comissão de Diretor de Comunicação, Nível VI, CPC-36, lotado na Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, entidade que compõe a Administração 
Indireta de Contagem, o Servidor LEONARDO MELO DINIZ, a partir de 09 de março de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.510
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 197, de 22 de dezembro de 2015; considerando, ainda, 
o Decreto nº. 641, de 05 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a Organização da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC; combinado 
com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; NOMEIA para os respectivos cargos de provimento em comissão os Servidores abaixo 
relacionados, lotados na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, a partir de 09 de março de 2017.

SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

KAREN MARIA ALVIM THEODORO Assessor de Gestão I IV 16

RUBIA MAGESTE DA SILVA Diretor de Controle e Participação Social VI 70
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.511
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
RESOLVE:
Art.1º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Gerente de Suporte de Informática, Nível III, CPC-233, o servidor DIOGENES PIERRE LOPES SALGADO, 
lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, a partir de 09 de março de 2017.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assessor II, Nível V, CPC-375, a servidora ALESSANDRA FIEL MARTINS, lotada na Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos, a partir de 09 de março de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.512
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
NOMEIA para os respectivos cargos de provimento em comissão os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Governo, a partir de 09 de março 
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de 2017, conforme descrito:

SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

EMERSON ALFEU RIBEIRO DA SILVA Gerente de Atendimento – Administração Regional Riacho III 335

LAIS DUARTE ALVES
Gerente dos Programas de Assistência e Inclusão Social e 
Cidadania – Administração Regional Riacho III 343

ERLEN CRISTINA DE MORA OLIVEIA
Gerente de Serviços de Saúde e Educação – Administração 
Regional Industrial III 344

ANDERSON GERONIMO FERREIRA Assessor II – Administração Regional Industrial V 376

ADRIANA ROUSSIN BRASIL Assessor II - – Administração Regional Riacho V 377

LUKAS PEREIRA DOS SANTOS Assessor IV VII 659

CLAUDIO MARCELO DOS SANTOS Assessor IV VII 660
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.513
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Gerente da Central de Atendimento Eldorado, Nível III, CPC-199, a servidora ELDA ADRIANA PERES DA COSTA 
MACHADO, lotada na Secretaria Municipal de Administração, a partir 09 de março de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.514
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
NOMEIA para os respectivos cargos de provimento em comissão os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 09 de 
março de 2017, conforme descrito:

SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

JOAO BATISTA ALVES TEIXEIRA Gerente de Elaboração e Controle da Folha de Pagamento III 190

CHARLES OZANAN FEITOSA Gerente de Apoio Operacional III 205

MARIA MARCIA REZENDE VIEIRA Assessor II V 378

SUELEN FERNANDES BICALHO Assessor II V 379

CLECILENE GOMES DE CARVALHO Gestor II IX 779
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.515
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNA, para o exercício da 
Função de Confiança de Supervisor, Referência FC-4, CFC-173, a servidora MARIZA MARIA LUCIA MENDES, matrícula 01127140, lotada na Secretaria Municipal de Ad-
ministração, a partir de 09 de março de 2017. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
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Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.516
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º DESIGNAR, para o exercício da Função de Confiança de Assessor Educacional, Referência FC-5, CFC-197, a servidora DAISY GABRIELA MARTINS, matrícula 
01396184, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 1º(primeiro) de fevereiro de 2017. 
Art.2º DESIGNAR, para o exercício da Função de Confiança de Coordenador de Unidade Técnica, Referência FC-2, CFC-10, o servidor TULIO MARIANO SILVA AFEITOS, 
matrícula 01448958, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, a partir de 09 de março de 2017. 
Art.3º DESIGNAR, para o exercício da Função de Confiança de Coordenador de Unidade Técnica, Referência FC-2, CFC-11, a servidora ERICA DO CARMO, matrícula 
01347213, lotada na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso, a partir de 09 de março de 2017. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.517
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
RESOLVE:
Art.1º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Gestor II, Nível IX, CPC-780, o servidor JOSE AUGUSTO LOURENÇO DOS SANTOS JUNIOR, lotado na Procu-
radoria Geral do Município, a partir de 09 de março de 2017.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Diretor Geral do Departamento de Controle Ambiental, Nível VIII, CPC-723, o servidor RENATO MARCIO DA 
SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a partir de 09 de março de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.518
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
NOMEIA para os respectivos cargos de provimento em comissão os servidores abaixo relacionados, lotados na Controladoria Geral do Município, a partir de 09 de 
março de 2017, conforme descrito:

SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

LUCENI LISANDRO DE FREITAS Gerente de Auditoria de Gestão III 234

MICHELLINE DE MOTAES Gerente de Auditoria de Contas III 235

JONATAS FERREIRA RAMOS DA SILVA Gerente de Auditorias Especiais III 236

ANTONIO CARLOS ASSIS SILVA Gerente de Coordenação das Unidades do Controle Interno III 238

FLAVIA SILVA ABREU Gerente de Auditoria Operacional III 239

ALEXANDER EMILIO LIMA LISBOA Assessor II V 380

VANIA MARCIA DE ASSIS Assessor de Controle Interno VI 424

ROBERTO DE JESUS ALVES FILHO Assessor de Controle Interno VI 425

MARCIO RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA Assessor de Controle Interno VI 426

PRISCILA AUGUSTA DE NORONHA CARDOSO Corregedor Geral VIII 692
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
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Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.519
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNA, para o exercício das res-
pectivas Funções de Confiança, os servidores abaixo relacionados, lotados na Controladoria Geral do Município, a partir de 09 de março de 2017, os servidores abaixo 
relacionados, conforme descrito:

Nome Matrícula Função de Confiança REF CFC

MARCELO MARTINS DA SILVA 1452122 Coordenador de Unidade Técnica FC - 2 12

GEOVANA HOENE SILVA 1356174 Supervisor FC - 4 174

PATRICIA PEREIRA DINIZ 1130699
Presidente de Comissão Disciplinar da Corregedoria 
Geral FC - 5 232

PHILIPPE AUGUSTO L. FERREIRA 1346837 Assessor Administrativo FC - 8 265
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.520
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
NOMEIA para os respectivos cargos de provimento em comissão os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Defesa Social, a partir de 09 de 
março de 2017, conforme descrito:

SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

RODRIGO ASSIS FERREIRA Assessor I IV 357

TALITA PIRES AMARAL ROCHA Secretária de Gabinete V 403

EDSON ESTEVAO LAGARES Diretor de Administração da Junta Militar VI 556
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.521
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º DESIGNAR, para o exercício das respectivas Funções de Confiança, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Defesa Social, a partir de 
09 de março de 2017, os servidores abaixo relacionados, conforme descrito:

Nome Matrícula Função de Confiança REF CFC

ROSELI MUNIZ DOS SANTOS LAGARES 1068640 Coordenador de Unidade Técnica FC - 2 13

FABRICIO AUGUSTO MAGALHAES LUIZ 1424013 Assessor Administrativo FC - 8 266

ELIANE DE FATIMA AZEVEDO DIAS 1097675 Assessor Administrativo FC - 8 267
Art.2º DESIGNAR, para o exercício da Função Especial de Encarregada, Referência FE-5, CFE-170, a servidora SONIA TEIXEIRA ANDRADE VALENTE, matrícula 01037605, 
lotada na Secretaria Municipal de Defesa Social, a partir de 09 de março de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.522
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O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
NOMEIA para os respectivos cargos de provimento em comissão os servidores abaixo relacionados, lotados no Gabinete do Prefeito, a partir de 09 de março de 2017, 
conforme descrito:

SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

AERCIO MARTINS DO CARMO Assessor IV VII 661

SANT CLAIR SCHMIETT TERRES Gestor Especial XI 822
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.523
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
NOMEIA para os respectivos cargos de provimento em comissão os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a 
partir de 09 de março de 2017, conforme descrito:

SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

SERGIO ROSA NEVES RIANI Gerente de Diversidade Sexual III 257

SARA ANI PEREIRA Assessor IV VII 662
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.524
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º DESIGNAR, para o exercício da Função Especial de Apoio Operacional, Referência FE-1, CFE-18, a servidora ANGELA MARIA DE LIMA, matrícula 01130796, lotada 
na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a partir de 09 de março de 2017.
Art.2º DESIGNAR, para o exercício da Função de Confiança de Assessor Administrativo, Referência FC-8, CFC-268, a servidora ANDREIA DA CONCEIÇAO DE SOUZA, 
matrícula 01430757, lotada na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a partir de 09 de março de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.525
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto no Artigo 32, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e o 
disposto na Lei Complementar nº 150, de 28 de agosto de 2013; combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de  1990; NOMEIA 
para os respectivos cargo de provimento em comissão os servidores abaixo relacionados, lotado no Instituto de Planejamento Urbano do Município de Contagem – 
IPUCON, a partir de 09 de março de 2017, conforme descrito:

SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

GUILHERME SAID RESENDE Assessor II 2

HENRIQUE AMIN SANTOS Diretor de Projetos e Infraestrutura III 7
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.526
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O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
NOMEIA para os respectivos cargos de provimento em comissão os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, a 
partir de 09 de março de 2017, conforme descrito:

SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

DIEGO LEANDRO ROSA DIAS Gerente de Equipamentos Esportivos III 270

JEFFERSON ANTONIO ROQUE DE PAULA Assessor II V 381
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.527
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º DESIGNAR, para o exercício das respectivas Funções de Confiança, os servidores abaixo relacionados, lotados na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de 
Contagem - FAMUC, a partir de 1º(primeiro) de março de 2017, os servidores, conforme descrito:

SERVIDOR FUNÇÃO DE CONFIANÇA REF CFC

ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 1

KATIA BATISTA DE OLIVEIRA Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 2

MARCIONILIA CALDEIRA LEITE N. BRITO Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 3

THAIS PAMELA MARTINS DA SILVA Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 4

FLAVIA CRISTINE JESUS CUNHA Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 5

SHIRLEY RODRIGUES DE SOUZA Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 6

JANDEIRE DOS SANTOS BRITO Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 7

JANUINA RODRIGUES COSTA Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 8

REGIANE DE FATIMA GONÇALVES Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 9

ROSILENE DA SILVA LEITAO Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 10

ANDRE DE ALMEIDA Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 11

BRUNO AUGUSTO DE ABREU Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 12

CRISLAINE LEANDRA ALVES SOUZA Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 13

ALESSANDRA APARECIDA CARDOSO SILVA Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 14

BERNADETE MARIA C. RIBEIRO Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 15

EDIRLEIA MARTINS DOS REIS Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 16

GRACIELLE DOS SANTOS Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 17

VALERIA DE ALMEIDA BORGES Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 18

WILLIAN ROBERTO DE OLIVEIRA Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 19

ANA PAULA MUNIZ PANTALEAO Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 20
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CRISTIANE APARECIDA ENI DA SILVA Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 21

IMACULADA CONCEIÇAO AGUIAR MORAIS Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 22

JOAO EVANGELISTA TEIXEIRA DE SOUZA Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 23

HEBER EVANGELISTA RIBEIRO Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 24

JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 25

LUCI LOPES DA SILVA Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 26

SILAS BATISTA LAGE Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 27

ANDERSON FERNANDO DA SILVA Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 28

CINTIA FERNANDA DOS SANTOS Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 29

EDIMEIA DIAS SANCHES Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 30

LENILDA APARECIDA MACHADO Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 31

MARIA JOSE SILVA Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 32

APARECIDA FIRMINO SILVA SANTOS Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 33

LEIDE CRISTINA ALVES Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 34

MARCELINA MATHIAS DA SILVA OLIVEIRA Supervisor de Campo de Combate às Endemias FC-1 35

PATRICIA APARECIDA ROCHA RODRIGUES Assistente Técnico Administrativo FC-2 41

SANDER COSTA GONÇALVES Assistente Técnico Administrativo FC-2 42

WLADINEY CERBINO FERREIRA Assistente Técnico Administrativo FC-2 43

SANDRA MARIA JULIO Assistente Técnico Administrativo FC-2 44

NUBIA SANTOS DA SILVA Assistente Técnico Administrativo FC-2 45

CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA Assistente Técnico Administrativo FC-2 46

JOSE EUSTAQUI BENTO Assistente Técnico Administrativo FC-2 47

GLAUCIA MARIA M. Q. DOS SANTOS Assistente Técnico Administrativo FC-2 48

ARIANE SILVA BRAGA Assistente Técnico Administrativo FC-2 49

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS Assistente Técnico Administrativo FC-2 50

WANDERSON GENELLU FAUSTINO Assistente Técnico Administrativo FC-2 51

TIAGO ALIPIO MORAIS MAIA Assistente Técnico Administrativo FC-2 52

JULIANO TENTE DE ALMEIDA Assistente Técnico Administrativo FC-2 53

CLAYSON MANOEL DA SILVA Assistente Técnico Administrativo FC-2 54

MARCIA HELENA ANACLETO TEIXEIRA Assistente Técnico Administrativo FC-2 55

RENATA LILIAN DE SOUZA Assistente Técnico Administrativo FC-2 56
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MARIA ALICE GONÇALVES Assistente Técnico Administrativo FC-2 57

REGIANE DE ALMEIDA SOUZA Assistente Técnico Administrativo FC-2 58

CLEUBER CRESCENCIO DA CUNHA Assistente Técnico Administrativo FC-2 59

ROSIMEIRE MARIA DA SILVA Assistente Técnico Administrativo FC-2 60

CINTIA MARIA MIRANDA Assistente de Gabinete FC-4 106

RAYANE SALES VIEIRA Assistente de Gabinete FC-4 107

RIANE RODRIGUES LIMA SILVA Assistente de Gabinete FC-4 107

ERNESTINA APARECIDA DINIZ Coordenador Técnico-Administrativo FC-5 109

FABIO GOMES DA SILVA Coordenador Técnico-Administrativo FC-5 110

LUIZ AUGUSTO B. R. SILVA Coordenador Técnico-Administrativo FC-5 111

LUIZ EVANGELISTA DOMINGOS Coordenador Técnico-Administrativo FC-5 112

HEBERT DE OLIVEIRA SANTOS Coordenador Técnico-Administrativo FC-5 113

MILTON APARECIDO DE CARVALHO Coordenador Técnico-Administrativo FC-5 114

PAULO ANTONIO MARTINHO Coordenador Técnico-Administrativo FC-5 115

JOSIANE GOMES MENEZES Coordenador Técnico-Administrativo FC-5 116

MARILZA MADALENA DOS SANTOS Coordenador Técnico-Administrativo FC-5 117

RENATA SILVEIRA DE MENEZES Coordenador Técnico-Administrativo FC-5 118

GRAZIELLE FERNANDA DA SILVA CARVALHO Presidente da Comissão Disciplinar de Empregados Públicos FC-6 121

FABIANA FRIAÇA SERPA CORREA Presidente da Junta de Julgamento da Vigilância Sanitária FC-7 122

ELIANA ALVES DA SILVA Presidente da Comissão Permanente de Licitação FC-8 123

MARCIO EUSTAQUIO DE REZENDE JUNIOR Pregoeiro FC-9 124

MARCOS ADRIANO COSTA Coordenador de Programas FC-10 127

ANGELICA ALVES DA SILVA Coordenador de Programas FC-10 128

HELBERT DA COSTA RUMAO Coordenador de Programas FC-10 129

ELVIRA ANGELICA R. CORDEIRO Coordenador de Programas FC-10 130

RENATA COSTA FELICISSIMO Coordenador de Programas FC-10 131

RAFAELA NOVAZIK DINIZ Coordenador de Programas FC-10 133

GEIZI FERREIRA DA SILVA Coordenador de Programas FC-10 134

JOANILSON SANTOS GUIMARAES Referência Técnica FC-12 143

MARTA APARECIDA DE PAULA MIRANDA Referência Técnica FC-12 144

SANDRA SAMPAIO VASCONCELLOS PEREIRA Referência Técnica FC-12 145
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FLAVIA FABIANNE DE BRITO E FREITAS Referência Técnica FC-12 146

SIBELE SALES NUNES Referência Técnica FC-12 147

SIMONE RODRIGUES DE SA Referência Técnica FC-12 148

JOSIANE MARTINS GONÇALVES GOMES Referência Técnica FC-12 149

FERNANDA CUNHA DE CARVALHO Diretor de Gestão FC-13 155

CAROLINA CASTRO SILVA Diretor de Gestão FC-13 156

FERNANDA CRISTINA DA SILVA LOPES FERREIRA Diretor de Gestão FC-13 157

JOSE RENATO DE REZENDE COSTA Assessor Médico FC-14 160

NELSON PALOMA DE ANDRADE Assessor Médico FC-14 161

LUCIANA XANFORLIN MARTINS Chefe de Clínica FC-15 163

SOLANGE PEREZ MARTINS Chefe de Clínica FC-15 164

RENATA VIEIRA FARIA COUTO Chefe de Clínica FC-15 165

ROUSE FABIANA LEITE DA ROCHA LEAL Diretor Médico I FC-16 175

YURI DA MOTA BLACK Diretor Médico I FC-16 176

ANA PAULA LOURES LINHARES GOYATA Diretor Médico I FC-16 177

ALEXANDRE LIMA CASTRO FERREIRA Diretor Médico III FC-18 182

Art.2º DESIGNAR, para o exercício das respectivas Funções Especiais, os servidores abaixo relacionados, lotados na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de 
Contagem - FAMUC, a partir de 1º(primeiro) de março de 2017, os servidores, conforme descrito:

SERVIDOR FUNÇÃO ESPECIAL REF CFE

TASSIA RAFAELA DE C. COUTINHO MEMBRO DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FE-2 3

FABIANA CRISTINA DA SILVA MEMBRO DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FE-2 4
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.528
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
NOMEIA para os respectivos cargos de provimento em comissão os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência, a 
partir de 10 de março de 2017, conforme descrito:

SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

RENATA COURA Assessor II V 382

NELSON AUGUSTO TEODORO ROSA Assessor II V 383

RAQUEL SAFAR BARAKAT TEIXEIRA PINTO Assessor II V 384

ANDERSON DE OLIVEIRA PENA Assessor II V 385

DANIEL DE PAIVA MORAIS Assessor II V 386
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MAURICIO BYLAARDT VOLKER Assessor II V 387

DESIREE DUTRA FAVERO DE RESENDE Assessor II V 388

MARLEYDE ALVES DOS SANTOS Assessor IV VII 663

MATHEUS DE OLIVEIRA RATTON
Diretor Geral do Departamento de Publicidade e 
Propaganda VIII 705

RODRIGO BRANDAO CRIVELLARI Gestor III X 809

Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.529
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º DESIGNAR, para o exercício das respectivas Funções de Especiais, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Comunicação e Transpar-
ência, a partir de 10 de março de 2017, conforme descrito:

Nome Matrícula Função de Confiança REF CFC

CAMILLA XAVIER SILVA 1357545 Apoio Operacional FE - 1 19

ELIAS RAMOS DE OLIVEIRA 1102768 Apoio Operacional FE - 1 20

RICARDO GONÇALVES DE LIMA 1129933 Apoio Operacional FE - 1 21

Art.2º DESIGNAR, para o exercício da Função de Confiança de Assistente de Direção, Referência FC-9, CFC-282, o servidor LUIZ CARLOS JUNQUEIRA, matrícula 
01099406, lotado na Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência, a partir de 10 de março de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM- MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Secretaria Municipal Adjunta da Receita

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL

O Gestor do Departamento de Tributação e Fiscalização, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no inciso III do artigo 269 e a menção constante do 
Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF nº 19.337-B-verso, de lavra do Fiscal de Tributos, A.F.S – matrícula 05.924-2 , prevista na alínea “a”, inciso I do artigo 269.B, ambos 
da Lei 1.611/83 - Código Tributário do Município de Contagem – CTMC, dando conta de que o contribuinte em questão está se esquivando do recebimento do TIAF, 
ou encontra-se em local ignorado, incerto ou ausente do território do Município e esgotadas ainda, todas as formas de dação do Termo, inclusive com envio de Aviso 
de Recebimento (AR) pelos Correios, faz publicar o presente edital para “INTIMAR/NOTIFICAR” o contribuinte: PAGANI LOCADORA DE VEICULOS VIP LTDA, CNPJ nº 
00.759.706/0001-31, Inscrição Municipal nº 59931019-0 e situado à Rua Paulo Pagani, Nº 130 – Bairro Arvoredo 2ª Seção – Contagem – MG, da lavratura do Termo 
de Início de Ação Fiscal retro, fixando o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a documentação constante do TIAF, 
restando cientificado que após este prazo serão adotadas as medidas cabíveis, inclusive aquelas previstas no art. 24 e inciso I do art. 91 do CTMC.

Contagem, 08 de março de 2017.

Ralf Raimundo Rosa
Auditor Fiscal - Matrícula 22.825-7
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Departamento de Tributação e Fiscalização
Gestor

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

A Secretária da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, no exercício das suas atribuições, faz publicar o(s) acórdão(s) abaixo indicado(s): 

ACÓRDÃO Nº 09/2017

PROCESSO Nº: 02. B.00134/2011
RECORRENTE: SS Assistência e Prestação de Serviços LTDA
ASSUNTO: ISSQN subitem 17.01
RELATOR: Marcelo Rodrigues do Carmo
DATA DO JULGAMENTO: 07de março de 2017

ISSQN –– RECURSO VOLUNTÁRIO –– LANÇAMENTOS DE ISSQN –– NÃO CONFIGURAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS –– SERVIÇOS DE CONSULTORIA –– PEDIDO DE DES-
CONSTITUIÇÃO –– ITEM 17.01 DA LISTA DE SERVIÇOS –– TABELA I, ANEXO II-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE CONTAGEM –– CTMC –– PEDIDO IMPROCEDENTE 
–– DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, mantendo a decisão 
de procedência parcial do pedido em primeira instância que determinou a desconstituição dos lançamentos de ISSQN e acréscimos legais relativos ao período de janeiro 
de 2006 a fevereiro de 2007 e a manutenção das demais exigências consignadas no TNF21. 609 série ‘B’ datado de 28/02/2011. Participaram do julgamento, além do 
Presidente Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e a Sra. Flávia de Aguiar Lage.

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), excepcionalmente às 14h (quatorze horas), por motivo de força maior no prédio da Secre-
taria Municipal Adjunta da Receita, situado à Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial, instalou-se a sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais de 
Segunda Instância Administrativa, sob a Presidência do Sr. José Carlos Carlini Pereira e secretariada pela Sra. Rosangela Ferreira da Silva com as presenças dos seguintes 
membros componentes da Câmara: Sra. Flávia de Aguiar Lage e Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, com ausência justificada do Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, 
ainda sem suplente imediato nomeado.  Aberta a sessão, procedeu-se à leitura e aprovação da Ata da última reunião. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 02. 
B.00392/2013 – AMÉRICO BARROS MASSOTE, Recurso voluntário contra o Termo de Notificação Fiscal- TNF Nº 23.854– “série B” de 08 de agosto de 2013, com relatório 
da Sra. Flávia de Aguiar Lage que conheceu do recurso voluntário e votou pela improcedência do pedido, confirmando a decisão proferida em primeira instância, fican-
do mantidas integralmente as exigências contidas no TNF nº 23.854. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, 
em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente ATA, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária titular 
e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais. Contagem, 22 de fevereiro de 2017. PARTICIPANTES DA SESSÃO: JOSÉ 
CARLOS CARLINI PEREIRA, PRESIDENTE; ROSANGELA FERREIRA DA SILVA, SECRETÁRIA; FLÁVIA DE AGUIAR LAGE E MARCELO RODRIGUES DO CARMO.     

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

EXTRATO DO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIO Nº: PAC-Nº092/2014 CP 011/2014 – CONTRATO 08/2015

ESPECIE: CONVENIO. CONVENENTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM, COM SEDE NA PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nº 200, BAIRRO CAMILO ALVES, CONTAGEM 
– MG, INSCRITO NO CNPJ Nº 18.715.508/0001-31; INTERVENIENTE: AMPLA- ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP, CNPJ: 09.377.564/0001-12, COM SEDE NA AV. 
HERCÍLIO LUZ, Nº 639, ED. ALPHA CENTAURI, SL.503, CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC, CEP- 88020-000, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 09.377.564/0001-12, REPRESENTA-
DO PELO SR. PAULO CÉSAR MÊNCIA, BRASILEIRO, ADVOGADO INSCRITO NA OAB SC SOB O Nº 12.816 E NO CPF/MF SOB O Nº 785.728.949-34. RESUMO DO OBJETO: 
CONSTITUÍ OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2015 QUE TEM POR OBJETIVO A 
ELABORAÇÃO DO PLANO DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, PARA ENTREGA E CONCLUSÃO DAS ETAPAS/PRODUTOS 3,4 E 5, QUE PASSARÁ E TER 
COMO TERMO FINAL A DATA DE 30 DE JUNHO DE 2017.
PREÇO GLOBAL: O PRESENTE TERMO DE ADITIVO NÃO ALTERA O VALOR DA EXECUÇÃO DO OBJETO INICIALMENTE CONTRATADO, PERMANECENDO ESTE INALTERADO. 
DATA DE ASSINATURA: 24 DE FEVEREIRO DE 2016.



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 10 de março de 2017 Página 17 de 32 Diário Oficial de Contagem - Edição 4064

Secretaria Municipal 
de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – ADITIVOS 13/03/2017

QUINTO  TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2014/FMS PAC. 328/2013 PP. 123/2013
CONTRATANTE: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA:  CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo de acréscimo de IGPM  2,49% referente ao período de 03 de janeiro de 2017 a 01 de julho de 2017, cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada para prestar serviços de transporte de pacientes no município de contagem e região, abrangendo os pacientes pré-hospitalar, 
inter-hospitalar, pronto-atendimento e domiciliar, incluindo veículos e motoristas
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1131.10.302.0056.2326;  Natureza da despesa: 339039-13 CR 830/831/832; Fonte de recurso 215001 / 214801 / 214901. 
VALOR: O valor a ser acrescido ao valor total do Contrato será de R$ 67.378,34 ( sessenta e sete mil, trezentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos)
  ASSINADO:   08 de março de 2017                                             VIGENCIA: 03/01/2017 a 01/07/2017

Famuc

Portaria nº 7.914, de 23 de fevereiro de 2017.

Dispõe sobre concessão de licença sem vencimento de servidor público.

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 197 
de 22 de dezembro de 2015, e especialmente a prevista no Artigo 90, caput da Lei Municipal n° 2.160, de 20 de Dezembro de 1990.                                      

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença sem Vencimentos, no período de 15/06/2015 a 14/06/2017, à servidora Luciana Marques Maia, matrícula de nº 187058, titular do cargo de 
provimento efetivo de Médico Clínico Geral. 

Art. 2º - A servidora deverá recolher a contribuição previdenciária nos termos do Artigo 16 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005, através de documento 
de arrecadação de contribuição previdenciária, a ser disponibilizado pelo Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de junho de 2015.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 23 de fevereiro de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 01/2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 041

O Presidente da Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca o(s) aprovado(s) no Processo Seletivo Simpli-
ficado – PSS 001/2015 do(s) cargo(s) e classificação (es) abaixo relacionado(s), a comparecer(em) ao setor de Admissão da FAMUC, de 08h30min às 11h30min ou de 
13h30min às 16h30min, localizada à Avenida General David Sarnoff, 3113 – Bairro Amazonas, Contagem/ MG, no período de 08/03/2017 a 15/03/2017 para contrata-
ção temporária, portando laudo médico pré-admissional, expedido pela medicina do trabalho credenciada pelo Município de Contagem, e toda documentação necessá-
ria para admissão e início de exercício imediato.

Enfermeiro 20 horas –3º Classificado

Contagem, 07 de março de 2017.

Bruno Diniz Pinto



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 10 de março de 2017 Página 18 de 32 Diário Oficial de Contagem - Edição 4064

Presidente da Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
 ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 206

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplifica-
do – PSS 01/2014 – 206º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da FAMUC, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 
horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de 08/03/2017 a 20/03/2017:

Médico Clinico Geral - 1º  ao 3º Classificado 

Contagem, 03 de março de 2017.

Bruno Diniz Pinto
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
 ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 208

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplifica-
do – PSS 01/2014 – 202º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da FAMUC, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 
horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de 09/03/2017 a 20/03/2017:

Médico da Família - 1º  ao 3º Classificado 

Contagem, 08 de março de 2017.

Bruno Diniz Pinto
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
 ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 209

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplifica-
do – PSS 01/2014 – 207º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da FAMUC, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 
horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de 09/03/2017 a 20/03/2017:

Médico Ginecologista/Obstetra - 1º Classificado 

Contagem, 08 de março de 2017.

Bruno Diniz Pinto
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM
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A Comissão de Avaliação dos Títulos da FAMUC, constituída através da Portaria 7893, de 18 de janeiro de 2017 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do 
Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 001/2014, segue abaixo a classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2014, após julgamento 
realizado pela Comissão, conforme os critérios definidos no referido edital:

207º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2014

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 1º CAMILA SANTOS COSTA SOUZA 42,00 APROVADO

Comissão de Avaliação de Títulos:
Nelson Paloma de Andrade
Jose Carlos Matos
Giulliana  de Aguiar Cantoni

Contagem, 08 de março de 2017

Fundac

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017

SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC
PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS

O Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem – Fundac, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, com esteio na Lei nº 
13.019, de 31 de julho de 2014, comunica a todos os interessados que estão abertas as inscrições visando à seleção de organização da sociedade civil interessada em 
celebrar termo de colaboração que tenha por objeto a execução de ações culturais no âmbito do município a seguir detalhadas, no período de 10 de março de 2017 a 
10 de abril de 2017, em conformidade com as condições a seguir estabelecidas:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E CONCEITOS ELEMENTARES

1.1. O presente edital se aplica ao chamamento público voltado para a seleção de organização da sociedade civil (OSC), com vistas à celebração de termo de colabora-
ção, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014.

1.2. Cabe ressaltar que a Lei nº 8.666/1993 e o Decreto nº 788/2007, não se aplicam ao termo de colaboração, objeto deste edital, que é regido pela Lei nº 
13.019/2014.

1.3. O Termo de Colaboração será utilizado para a execução de políticas públicas nas mais diferentes áreas, nos casos em que a administração pública tenha clareza dos 
resultados que pretende alcançar, ou seja, quando a política pública em questão já tem parâmetros consolidados, com indicadores e formas de avaliação conhecidos, 
integrando muitas vezes sistemas orgânicos. O termo de colaboração será adotado para a consecução de planos de trabalho cuja concepção seja da administração 
pública indireta municipal, com o objetivo de executar projetos ou atividades parametrizados pela Fundação Cultural do Município de Contagem – Fundac.

1.4. Importante ressaltar que, na prática, a OSC sempre apresentará o plano de trabalho à administração pública. A diferença está na concepção e na liberdade para 
construí-lo. Nos termos de colaboração, é necessário que a administração pública apresente, no Edital de Chamamento Público, o documento Referências para Co-
laboração, com definição prévia de objetivos, ações e indicadores, que orientarão detalhadamente a elaboração da proposta e posterior preenchimento do plano de 
trabalho pela OSC.

2. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

2.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a celebração de parceria com a Fundação Cultural do Município de Contagem – 
Fundac, por meio da formalização de termo de colaboração, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos 
financeiros à organização da sociedade civil (OSC), conforme condições estabelecidas neste Edital.

2.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital.

2.3. Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de classificação e a disponibilidade orçamentária para a celebração do termo de colaboração.

3. OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

3.1. O termo de colaboração terá por objeto a concessão de apoio da administração pública municipal indireta para a execução de eventos culturais, bem como para 
contratações de professores e funcionários, e desenvolvimento das ações necessárias para o devido funcionamento do Espaço das Artes, no qual são oferecidos cursos 
extracurriculares gratuitos para os munícipes, nos termos art. 2º, III-A e III-B, da Lei nº 13.019/2014.
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3.2. Objetivos específicos da parceria:

a) Realizar contratações de interesse da Fundação Cultural do Município de Contagem – Fundac, para realização de eventos culturais relacionados a projetos a serem 
desenvolvidos pela Fundação, nas áreas de música, dança, teatro, artesanato, gastronomia, patrimônio cultural material e imaterial, e outros.

b) Contratar professores, oficineiros e funcionários que viabilizem o devido funcionamento do Espaço das Artes, responsáveis por garantir a manutenção de todos os 
cursos extracurriculares gratuitos oferecidos à população, quais sejam:
1) Balet infantil;   7) Violino;    13) Pintura em tela;  
2) Balet adulto   8) Teclado;    14) Desenho;
3) Dança de salão;   9) Flauta doce;   15) Artesanato;
4) Jazz;    10) Canto e coral;   16) Teatro;
5) Aeróbica;    11) Musicalização;   17) Fotografia;
6) Violão;    12) Técnicas vocais;  18) Informática.

4. JUSTIFICATIVA

4.1. A atuação de OSC no desenvolvimento dos projetos alhures citados no item 3.2 deste edital, possuem um caráter regional e setorizado que abrange a circunscrição 
do município de Contagem e de suas manifestações artísticas e culturais, bem como tenha em seu estatuto finalidades e atividades compatíveis com o objeto deste 
edital. Para o bom desempenho dos projetos, torna-se necessário que as OSCs que participem deste processo de chamamento público possuam experiência na área e 
atuação no município de Contagem a pelo menos 03 anos, para aferir a capacidade técnica para atuar no setor público, assim como os resultados de suas ações nos 
diversos segmentos sociais que tenha exercido suas atividades, com fulcro na agilidade, economicidade e na eficácia das ações.

5. PARTICIPAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO

5.1. Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil (OSCs), assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei 
nº 13.019, de 2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015):

a) entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores 
ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu pa-
trimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio 
da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;
b) as OSCs deverão possuir em seu estatuto atividades e finalidades compatíveis com o objeto deste edital, além de comprovar capacidade técnica para à consecussão 
das atividades propostas nos objetivos específicos da parceria presentes no item 3.2 deste edital, através da execução de outros projetos desenvolvidos com o poder 
público ou em atividade privada no município de Contagem.

5.2. Para participar deste Edital, a OSC deverá cumprir as seguintes exigências:

a) declarar, conforme modelo constante no Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância, que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e seus 
anexos, bem como que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.

5.3. Não é permitida a atuação de OSCs em rede.

6. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

6.1. Para a celebração do termo de colaboração, a OSC deverá atender aos seguintes requisitos:

a) ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do 
instrumento a ser pactuado (art. 33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014), nos termos do item 4 deste Edital. Estão dispensadas desta 
exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014);

b) ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferi-
do a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei nº 13.019, de 2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade 
extinta (art. 33, caput, inciso III, Lei nº 13.019, de 2014) Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, 
Lei nº 13.019, de 2014);

c) ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Nor-
mas Brasileiras de Contabilidade (art. 33, caput, inciso IV, Lei nº 13.019, de 2014);

d) possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 05 (cinco) anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação 
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (art. 33, caput, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 
2014);

e) possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, a ser comprovada 
no momento da apresentação do plano de trabalho e na forma do art. 26, caput, inciso III, do Decreto nº 8.726, de 2016 (art. 33, caput, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 
13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso III, do Decreto nº 8.726, de 2016);

f) possuir as condições materiais necessárias para o desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas ou, alternativamente, prever a sua 
contratação ou aquisição com recursos da parceria, a ser atestado mediante declaração do representante legal da OSC, conforme Anexo II – Declaração sobre Condições 
Materiais. Não será necessária a demonstração de capacidade prévia, sendo admitida a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação 
para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso X e §1º, do Decreto nº 8.726, de 
2016);
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g) deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovada na forma do art. 
26, caput, inciso III, do Decreto nº 8.726, de 2016. Não será necessária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a contratação de profissionais, 
a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação necessária para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” 
e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso III e §1º, do Decreto nº 8.726, de 2016);

h) apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de dívida ativa e trabalhista, na forma do art. 26, caput, incisos IV a VI e §§ 2º 
a 4º, do Decreto nº 8.726, de 2016 (art. 34, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, incisos IV a VI e §§ 2º a 4º, do Decreto nº 8.726, de 2016);

i) apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade 
cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial (art. 34, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014);

j) apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto, com endereço, 
telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um 
deles, conforme Anexo III – Declaração do Art. 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, e Relação dos Dirigentes da Entidade (art. 34, caput, incisos V e VI, da Lei nº 13.019, 
de 2014, e art. 26, caput, inciso VII, do Decreto nº 8.726, de 2016);

k) comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia de documento hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de locação (art. 
34, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso VIII, do Decreto nº 8.726, de 2016);

l) atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a OSC se tratar de sociedade cooperativa (art. 2º, inciso I, alínea “b”, e art. 33, §3º, Lei nº 
13.019, de 2014); e

m) comprovar que possui certificado de entidade beneficente de assistência social concedido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome que permita 
a redução ou isenção de impostos, com a finalidade de promover economicidade nas ações  desenvolvidas ao longo da parceria.

6.2. Ficará impedida de celebrar o termo de colaboração a OSC que:

a) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014);

b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014);

c) tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal, estendendo-
se a vedação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, exceto em relação às entidades que, por 
sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas 
públicas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 27, caput, inciso I e §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726, de 2016);

d) tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 05 (cinco) anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os 
débitos eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso 
com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei nº 13.019, de 2014);

e) tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, com decla-
ração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, ou com a sanção 
prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso V, da Lei nº 13.019, de 2014);

f) tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 
últimos 08 (oito) anos (art. 39, caput, inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014); ou

g) tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer 
esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 08 (oito) anos; que tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014).

7. COMISSÃO DE SELEÇÃO

7.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente chamamento público, que será constituída até o término do prazo de inscri-
ções, na forma da Portaria Fundac nº 004/2017.

7.2. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha participado, nos últimos 05 (cinco) anos, contados da publicação do presente Edital, 
como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer OSC participante do chamamento público, ou cuja atuação no processo de seleção 
configure conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 (art. 27, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 14, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 
8.726/2016).

7.3. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a continuidade do processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro 
impedido deverá ser imediatamente substituído por membro que possua qualificação equivalente à do substituído, sem necessidade de divulgação de novo Edital (art. 
27, §§ 1º a 3º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 14, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726/2016).

7.4. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.

7.5. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades 
concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.
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8. DA FASE DE SELEÇÃO

8.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas:

Tabela 1

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 10/03/2017

2 Envio das propostas pelas OSCs. 10/03/2017 à 10/04/2017   

3 Habilitação 11/04/2017 à 13/04/2017

4 Divulgação dos projetos habilitados 13/04/17

5 Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção. 17/04/2017 à 24/04/2017

6 Divulgação do resultado preliminar. 24/04/2017

7 Interposição de recursos contra o resultado preliminar. 24/04/2017 à 02/05/2017

8 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 03/05/2017 à 05/05/2017

9 Divulgação do resultado dos recursos 05/05/2017

10 Homologação e publicação do resultado definitivo. 08/05/2017

8.2. Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração da parceria (arts. 33 e 34 da Lei nº 13.019, de 2014) e a não ocorrência 
de impedimento para a celebração da parceria (art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014) é posterior à etapa competitiva de julgamento das propostas, sendo exigível apenas 
da(s) OSC(s) selecionada(s) (mais bem classificadas), nos termos do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014.

8.3. Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs

8.3.1. As propostas serão encaminhadas pelas OSCs em envelope fechado e com identificação da instituição proponente e meios de contato, com a inscrição “Proposta 
– Edital de Chamamento Público nº 01/2017”, e entregues via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente para a Fundação Cultural 
do Município de Contagem – Fundac, no seguinte endereço: Rua Doutor Cassiano, nº 120, bairro Centro, Contagem/MG, CEP: 32.017-230.

8.3.2. A proposta, em duas vias impressas, deverá ter todas as folhas rubricadas e numeradas sequencialmente e assinadas pelo representante legal da OSC proponen-
te.

8.3.3. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem 
explícita e formalmente solicitados pela administração pública.

8.3.4. Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a apresentar mais de uma proposta dentro do prazo, será automaticamente desclassificada, 
sendo considerada inabilitada.

8.3.5. As propostas deverão conter as seguintes informações:

a) a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto;

b) as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas;

c) os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e

d) o valor global.

8.3.5.1 Junto às propostas deverá ser apresentado o plano de trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre 
nos impedimentos (vedações) legais. Para a celebração da parceria, a OSC deverá apresentar o seu plano de trabalho e a documentação exigida para comprovação dos 
requisitos para a celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos legais (arts. 28, caput, 33, 34 e 39 da Lei nº 13.019, de 2014).

8.3.5.2. Por meio do plano de trabalho, a OSC selecionada deverá apresentar o detalhamento da proposta submetida e aprovada no processo de seleção, com todos 
os pormenores exigidos pela legislação (em especial o art. 22 da Lei nº 13.019, de 2014, e o art. 25 do Decreto nº 8.726, de 2016), observado o Anexo V – Modelo de 
Plano de Trabalho.

8.3.5.3. O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

a) a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas;

b) a forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que demandarão atuação em rede;

c) a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;

d) a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas;

e) a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos 
diretos e indiretos necessários à execução do objeto;
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f) os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; e

g) as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso.

8.3.6. A previsão de receitas e despesas de que trata a alínea “e” do item 8.3.5.3. deste Edital deverá incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade 
dos custos apresentados com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, para cada item, podendo ser utilizadas cotações, tabelas 
de preços de associações profissionais, publicações especializadas, atas de registro de preços vigentes ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público. 
No caso de cotações, a OSC deverá apresentar a cotação de preços de, no mínimo, 03 (três) fornecedores, sendo admitidas cotações de sítios eletrônicos, desde que 
identifique a data da cotação e o fornecedor específico.

8.3.7. Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC deverá comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do caput do art. 2º, nos incisos I a V do 
caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei nº 13.019, de 2014, e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que trata o art. 39 
da referida Lei, que serão verificados por meio da apresentação dos seguintes documentos:

I – cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei nº 13.019, de 2014;

II – comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demons-
trar que a OSC existe há, no mínimo, cinco anos com cadastro ativo;

III – comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza semelhante de, no mínimo, três anos de capacidade técnica e 
operacional, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:

a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;

b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;

c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela OSC ou a respeito dela;

d) currículos profissionais de integrantes da OSC, sejam dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;

e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza seme-
lhante, emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, 
comissões ou comitês de políticas públicas; ou

f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela OSC;

IV – Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

V – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – CRF/FGTS;

VI – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

VII – relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da 
carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles, conforme Anexo III – Declaração do Art. 27 do Decreto nº 8.726, de 
2016, e Relação dos Dirigentes da Entidade;

VIII – cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação;

IX – declaração do representante legal da OSC com informação de que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da 
Lei nº 13.019, de 2014, as quais deverão estar descritas no documento, conforme modelo no Anexo IV – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos;

X – declaração do representante legal da OSC sobre a existência de condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir com recursos da 
parceria, conforme Anexo II – Declaração sobre Condições Materiais;

XI – declaração do representante legal da OSC de que trata o art. 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, conforme Anexo III – Declaração do Art. 27 do Decreto nº 8.726, de 
2016, e Relação dos Dirigentes da Entidade; e

8.3.7.1. Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de negativas, no caso das certidões previstas nos incisos IV, V e VI logo acima.

8.3.7.1. As OSCs ficarão dispensadas de reapresentar as certidões previstas nos incisos IV, V e VI logo acima que estiverem vencidas no momento da análise, desde que 
estejam disponíveis eletronicamente (art. 26, §4º, do Decreto nº 8.726, de 2016).

8.4. Etapa 3: Habilitação

8.4.1.  Nesta etapa, de caráter eliminatório será verificada a documentação apresentada nos projetos, caso não esteja de acordo com os itens a seguir, o projeto será 
imediatamente desclassificado, sendo considerado inabilitado.

8.5. Etapa 4: Divulgação dos projetos habilitados. A administração pública divulgará o resultado do processo de habilitação no Diário Oficial do Município, Edição do 
dia 13 de Abril de 2017, bem como na página do sítio oficial da Fundação Cultural do Município de Contagem – Fundac na internet (www.fundaccontagem.com.br) e 
na página do sítio oficial da Prefeitura Municipal de Contagem na internet (www.contagem.mg.gov.br), não havendo possíbilidade de recurso.

8.6. Etapa 5: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.
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8.6.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará as propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e julgamento 
de cada proposta serão realizados pela Comissão de Seleção, que terá total independência técnica para exercer seu julgamento.

8.6.2. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 para conclusão do julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de 
seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada, por até mais 05 (cinco) dias.

8.6.3. As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento estabelecidos na Tabela 2 abaixo, observado o contido no Anexo V – Modelo 
de Plano de Trabalho.

8.6.4. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de julgamento apresentados no quadro a seguir:

Tabela 2

Critérios de Julgamento Metodologia de Pontuação
Pontuação
Máxima por Item

(A) Informações sobre ações a serem executadas, metas a serem 
atingidas, indicadores que aferirão o cumprimento das metas e 
prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas

- Grau pleno de atendimento (4,0)
- Grau satisfatório de atendimento (2,0)
- Não atendimento ou atendimento insatisfatório (0,0). 4,0 pontos

(B) Adequação da proposta aos objetivos da política, do plano, do 
programa ou da ação em que se insere a parceria

- Grau pleno de adequação (2,0)
- Grau satisfatório de adequação (1,0)
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório do requisito 
de adequação (0,0). 2,0 pontos

(C) Descrição da realidade objeto da parceria e do nexo entre essa 
realidade e a atividade ou projeto proposto

- Grau pleno da descrição (2,0)
- Grau satisfatório da descrição (1,0)
- Não atendimento ou atendimento insatisfatório (0,0). 2,0 pontos

(D) Capacidade técnico-operacional da instituição proponente, por 
meio de experiência comprovada no portfólio de realizações na 
gestão de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria 
ou de natureza semelhante

- Grau pleno de capacidade técnico-operacional (2,0).
- Grau satisfatório de capacidade técnico-operacional (1,0).
- Não atendimento ou atendimento insatisfatório (0,0). 2,0 pontos

Pontuação Máxima Global 10,0 pontos

8.6.5. A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério de julgamento (D), deverá acarretar a eliminação da proposta, podendo ensejar, ain-
da, a aplicação de sanção administrativa contra a instituição proponente e comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento 
de eventual crime.

8.6.6. O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao critério de julgamento (D), informando as atividades ou projetos desenvolvidos, sua 
duração, financiador(es), local ou abrangência, beneficiários, resultados alcançados, dentre outras informações que julgar relevantes. A comprovação documental de 
tais experiências dar-se-á nas Etapas 1 a 3 da fase de celebração, sendo que qualquer falsidade ou fraude na descrição das experiências ensejará as providências indica-
das no subitem anterior.

8.6.7. Serão eliminadas aquelas propostas:

a) cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos;

b) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C) ou (D); ou ainda que não contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da rea-
lidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto; as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cum-
primento das metas; os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e o valor global proposto (art. 16, §2º, incisos I a IV, do Decreto nº 8.726, 
de 2016);

c) que estejam em desacordo com o Edital (art. 16, §2º, do Decreto nº 8.726, de 2016); ou

d) cujo valor global estiver acima do teto previsto no item 10.2 deste Edital.

8.6.8. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo com a pontuação total obtida com base na Tabela 2, assim considerada a 
média aritmética das notas lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção, em relação a cada um dos critérios de julgamento.

8.6.9. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida no critério de julgamento (A). Persistindo a 
situação de igualdade, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de julgamento (B), (D) e (C). Caso essas regras não 
solucionem o empate, será considerada vencedora a entidade com mais tempo de constituição e, em último caso, a questão será decidida por sorteio.

8.7. Etapa 6: Divulgação do resultado preliminar. A administração pública divulgará o resultado do processo de seleção no Diário Oficial do Município, Edição do dia 
24 de Abril de 2017, bem como na página do sítio oficial da Fundação Cultural do Município de Contagem – Fundac na internet (www.fundaccontagem.com.br) e na 
página do sítio oficial da Prefeitura Municipal de Contagem na internet (www.contagem.mg.gov.br), iniciando-se o prazo para recurso.

8.8. Etapa 7: Interposição de recursos contra o resultado preliminar.

8.8.1. Nos termos do art. 18 do Decreto nº 8.726, de 2016, os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar recurso adminis-
trativo, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contado da publicação da decisão, ao colegiado que a proferiu, sob pena de preclusão (art. 59 da Lei nº 9.784, de 1999). 
Não será conhecido recurso interposto fora do prazo.
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8.8.2. Os recursos serão apresentados por meio de ofício encaminhado à Comissão de Sleção do Edital 01/2017/FUNDAC, devendo conter pedido fundamentado, a ser 
entregue na Fundação Cultural do Município de Contagem – Fundac, com sede à Rua Doutor Cassiano, nº 120, bairro Centro, Contagem/MG, CEP: 32.017-230.

8.9. Etapa 8: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.

8.9.1. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará.

8.9.2. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão..

8.9.3. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo previsto na Tabela 1. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, poden-
do consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do 
ato decisório. Não caberá novo recurso contra esta decisão.

8.10. Etapa 9: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver). Após o julgamento 
dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, a Fundação Cultural do Município de Contagem – Fundac, homologará e divulgará, no Diário Oficial 
do Município, Edição do dia 08 de maio de 2017, bem como na página do sítio oficial da Fundação Cultural do Município de Contagem – Fundac na internet (www.
fundaccontagem.com.br) e na página do sítio oficial da Prefeitura Municipal de Contagem na internet (www.contagem.mg.gov.br), as decisões recursais proferidas e o 
resultado definitivo do processo de seleção.

8.10.1. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da Lei nº 13.019, de 2014).

8.10.2. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade com proposta classificada (não eliminada), e desde que atendidas as exigências 
deste Edital, a administração pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para iniciar o processo de celebração.

9. DA FASE DE CELEBRAÇÃO

9.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de parceria:

Tabela 3

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA

1
Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. 
Análise do plano de trabalho.

2 Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário.

3 Parecer de órgão técnico e assinatura do termo de colaboração.

4 Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário Oficial de Contagem.

9.2. Etapa 1: Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise do plano de 
trabalho. Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela administração pública, do atendimento, pela OSC selecionada, dos requisitos para a celebração da 
parceria, de que não incorre nos impedimentos legais e cumprimento de demais exigências descritas na Etapa anterior. Esta Etapa 2 engloba, ainda, a análise do plano 
de trabalho.

9.2.1. No momento da verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração de parcerias, a administração pública municipal deverá consultar o Cadastro de 
Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas – CEPIM, o SICONV, o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, o Sistema de Ca-
dastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN, o Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas – CEIS, o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos – CADICON e o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, para verificar se há informação sobre ocorrência impeditiva à referida celebração.

9.2.2. A administração pública municipal examinará o plano de trabalho apresentado pela OSC selecionada ou, se for o caso, pela OSC imediatamente mais bem classi-
ficada que tenha sido convocada.

9.2.3. Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as informações já apresentadas na proposta apresentada pela OSC, observados os termos 
e as condições constantes neste Edital e em seus anexos (art. 25, §2º, do Decreto nº 8.726, de 2016). Para tanto, a administração pública municipal poderá solicitar a 
realização de ajustes no plano de trabalho, nos termos do §3º do art. 25 do mesmo Decreto.

9.2.4. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na hipótese de a OSC selecionada não atender aos requisitos previstos na Etapa 1 da fase de celebração, 
incluindo os exigidos nos arts. 33 e 34 da referida Lei, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos 
da proposta por ela apresentada.

9.2.5. Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, caso a OSC convidada aceite celebrar a parceria, ela será convocada na forma da Etapa 1 da 
fase de celebração e, em seguida, proceder-se-á à verificação dos documentos na forma desta Etapa 2. Esse procedimento poderá ser repetido, sucessivamente, obede-
cida a ordem de classificação.

9.3. Etapa 2: Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário.

9.3.1. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou constatado evento que impeça a celebração, a OSC será comunicada do fato e instada a 
regularizar sua situação, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de não celebração da parceria (art. 28 do Decreto nº 8.726, de 2016).

9.3.2. Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho enviado pela OSC, a administração pública solicitará a realização de ajustes e a OSC deverá 
fazê-lo em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data de recebimento da solicitação apresentada (art. 25, §§ 3º e 4º, do Decreto nº 8.726, de 2016).
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9.4. Etapa 3: Parecer de órgão técnico e assinatura do termo de colaboração.

9.4.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências impostas pela legislação regente, incluindo a aprovação do plano de trabalho, 
abertura de conta específica, a emissão do parecer técnico pelo órgão ou entidade pública municipal, as designações do gestor da parceria e da Comissão de Monitora-
mento e Avaliação, e de prévia dotação orçamentária para execução da parceria.

9.4.2. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria (art. 25, §5º, do Decreto nº 8.726, de 2016).

9.4.3. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da fase de celebração e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC fica obrigada a 
informar qualquer evento superveniente que possa prejudicar a regular celebração da parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências previstos 
para celebração.

9.4.4. A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes, quando houver (art. 26, §5º, do Decreto nº 8.726, de 2016).

9.5. Etapa 4: Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário Oficial de Contagem. O termo de colaboração somente produzirá efeitos jurídicos após a publi-
cação do respectivo extrato no meio oficial de publicidade da administração pública (art. 38 da Lei nº 13.019, de 2014).

10. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO

10.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente Edital são provenientes da funcional programática 54.13-392-0064-2324-
33903900-010000.

10.2. O valor total de recursos disponibilizados será de R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) no exercício de 2017.

10.3. O valor teto para a realização do objeto do termo de colaboração é de R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais). O exato valor a ser repassado será defini-
do no termo de colaboração, observada a proposta apresentada pela OSC selecionada.

10.4. As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas da parceria, observado o disposto no art. 48 da Lei 
nº 13.019, de 2014, e nos arts. 33 e 34 do Decreto nº 8.726, de 2016.

10.5. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados com recursos da parceria, a OSC deverá observar o instrumento de parceria e a le-
gislação regente, em especial o disposto nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei nº 13.019, de 2014, e nos arts. 35 a 42 do Decreto nº 8.726, de 2016. 
É recomendável a leitura integral dessa legislação, não podendo a OSC ou seu dirigente alegar, futuramente, que não a conhece, seja para deixar de cumpri-la, seja para 
evitar as sanções cabíveis.

10.6. Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto, sendo admitidas, dentre outras despesas previstas e aprovadas no plano de 
trabalho (art. 46 da Lei nº 13.019, de 2014):

a) remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da OSC, durante a vigência da parceria, compreendendo as des-
pesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas 
rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;

b) diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija;

c) custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria (aluguel, telefone, assessoria jurídica, contador, 
água, energia, dentre outros); e

d) aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação 
dos referidos equipamentos e materiais.

10.7.  É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à parceria, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão 
ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

10.8. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
serão devolvidos à administração pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014.

10.9. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas a 
oportunidade e conveniência administrativas. A seleção de propostas não obriga a administração pública a firmar o instrumento de parceria com quaisquer dos propo-
nentes, os quais não têm direito subjetivo ao repasse financeiro.

11. CONTRAPARTIDA

11.1. Não será exigida qualquer contrapartida da OSC selecionada.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. O presente Edital será divulgado no Diário Oficial de Contagem, Edição do dia 10 de março de 2017, bem como na página do sítio oficial da Fundação Cultural 
do Município de Contagem – Fundac na internet (www.fundaccontagem.com.br) e na página do sítio oficial da Prefeitura Municipal de Contagem na internet (www.
contagem.mg.gov.br), com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital.

12.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 10 (dias) dias da data-limite para envio das propostas, de forma eletrônica, 
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pelo e-mail fundac@contagem.mg.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço informado no subitem 8.3.1 deste Edital. A resposta às impugnações 
caberá ao Fundação Cultural do Município de Contagem – Fundac.

12.2.1. As impugnações não suspendem os prazos previstos no Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do proces-
so de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

12.2.2. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterando‐se o prazo inicial-
mente estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia.

12.3. A Fundação Cultural do Município de Contagem – Fundac resolverá os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições 
legais e os princípios que regem a administração pública.

12.4. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direi-
to a indenização ou reclamação de qualquer natureza.

12.5. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. 
A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das 
sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. Além disso, caso a 
descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das 
sanções de que trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014.

12.6.  A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar deste Chamamento Público.

12.7. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira responsa-
bilidade das entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da administração pública.

12.8. O presente Edital terá vigência de 02 (dois) anos a contar da data da homologação do resultado definitivo, visto que a parceria poderá ser renovada por mais 01 
(um) ano após o exercício de 2017.

12.9.  Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância;
Anexo II – Declaração sobre Condições Materiais;
Anexo III – Declaração Art. 27 Decreto nº 8.726/16 e Relação dos Dirigentes da Entidade;
Anexo IV – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos;
Anexo V – Modelo de Plano de Trabalho.

Contagem, 10 de março de 2017.

Paulo Antônio da Costa Prado
Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem

ANEXO I
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

 Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº 
01/2017 e em seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante 
o processo de seleção.

Contagem/MG, ____ de ______________ de 2017.

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

ANEXO II
DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES MATERIAIS

 Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014, c/c o art. 26, caput, inciso X, do Decreto nº 8.726, de 2016, que a 
[identificação da organização da sociedade civil – OSC]:

dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, 
bem como pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto.

Contagem/MG, ____ de ______________ de 2017.
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...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

ANEXO III
DECLARAÇÃO DO ART. 27 DO DECRETO Nº 8.726/16
E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE
 Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da sociedade civil – OSC], nos termos dos arts. 26, caput, inciso VII, e 27 do Decreto nº 
8.726, de 2016, que:
 Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública 
municipal; ou (b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a”. Observação: 
a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente infor-
mado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, 
§5º, da Lei nº 13.019, de 2014);

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

Nome do dirigente e
cargo que ocupa na OSC

Carteira de identidade, órgão expedidor e CPF
Endereço residencial,
telefone e e-mail

 Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função 
de confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; Não serão remunerados, a qualquer título, com os 
recursos repassados: (a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal; (b) servidor ou empregado 
público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orça-
mentárias; e (c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a 
lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
Contagem/MG, ____ de ______________ de 2017.

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS
Declaro para os devidos fins, nos termos do art. 26, caput, inciso IX, do Decreto nº 8.726, de 2016, que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] e seus 
dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014. Nesse sentido, a citada entidade:
Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território nacional;
Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na 
qual será celebrado o termo de colaboração, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau. Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora re-
feridas (o que deverá ser devidamente informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente como 
dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014);
Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 
13.019, de 2014;
Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, declaração de inido-
neidade para licitar ou contratar com a administração pública, suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para participar de chamamento 
público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo;
Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 
8 (oito) anos; e
Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer 
esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou fun-
ção de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do 
art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Contagem/MG, ____ de ______________ de 2017.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
ANEXO V
MODELO DE PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS: 
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Razão Social:

CNPJ:

Endereço: Bairro: Regional: 

CEP: Cidade: UF:

Telefone: Telefone: Celular: Celular:

E-mail: Site:

Representante Legal:

Cargo: C.I: CPF:

E-mail: Site:

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO (Apresentar de forma clara em todas as suas etapas e o objetivo do mesmo).

3. JUSTIFICATIVA (Relevância do projeto e os motivos que o justifique).

4. ETAPAS DAS ATIVIDADES/CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES (Descrever as etapas que permitam a visualização das ações essenciais à sua execução, levando em conside-
ração datas, locais, dias, horários e meses).

ATIVIDADE/DATAS/LOCAIS/DIAS/HORÁRIOS

MESES

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

5. INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES A SEREM EXECUTADAS:
(Tabela 2 – Item A – 0 a 4 pontos)
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6. ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA AOS OBJETIVOS DA POLÍTICA:
(Tabela 2 – Item B – 0 a 2 pontos)

7. DESCRIÇÃO E NEXO DA REALIDADE DO OBJETO DA PARCERIA E O PROJETO PROPOSTO: (Tabela 2 – Item C – 0 a 2 pontos)

8. CAPARCIDADE TÉCNICO OPERACIONAL:
(Tabela 2 – Item D – 0 a 2 pontos)

9. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: (Serão selecionadas preferencialmente as propostas que adequem o valor ao trabalho desenvolvido, dentro da realidade do mercado, 
sendo que o menor valor será critério de desempate).

Item Tipo de despesa Discriminação Unidade Quant. Valor unitário Valor total

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 
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R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

Contagem/MG, ____ de ______________ de 2017.

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

Ipucon

PORTARIA Nº 002/2017 -  IPUCOM de 01 de fevereiro de 2017
       Institui cooperação entre o Instituto de 
       Planejamento Urbano do Município de
       Contagem e o Fundo de Previdência
       dos Servidores do Município de
       Contagem – PREVICON.
O Presidente do Instituto de Planejamento Urbano do Município de Contagem – IPUCON Igor Arnaldo Tameirão de Azevedo, no exercício de suas atribuições legais, 
especialmente as que lhe são conferidas pelo artigo 13 da Lei 150/2013 e artigo 10 do Decreto 208/2013 e o Diretor Geral do Fundo de Previdência dos Servidores do 
Município de Contagem – PREVICON Igor de Oliveira Marques no exercício de suas atribuições legais e em observância a legislação vigente; RESOLVEM:
 Art. 1º – Designar o Servidor EDMAR CÂMARA SANTOS, matrícula 37724-4, lotado no Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem, para 
prestar serviço de natureza contábil, a partir de 01 de janeiro de 2017, para o Instituo de Planejamento Urbano do Município de Contagem, no período de 01 de janeiro 
de 2017 a 31 de dezembro de 2017.
 Art. 2º – Esta  portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 06 de janeiro de 2017

Igor Arnaldo Tameirão de Azevedo
Presidente  do Instituto de Planejamento Urbano do Município de Contagem - IPUCON

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

Transcon
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Contagem, 07 de março de 2017.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017
TIPO: Menor Preço 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS E EM COPOS PLÁSTICO CONTENDO 200(DUZEN-
TOS) ML, DEVIDAMENTE LACRADOS CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.1.16.2.15.122.0001.2020 – 33.90.30.00 –Código Reduz: 1014 - Fonte: 015701
                                
A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.
Não houve recursos e A Pregoeira adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora.  Submetemos o presente procedimento à deliberação de V.Sa, solicitando a 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada: 

EMPRESA VENCEDORA LOTE VALOR TOTAL 

Água Mineral Aguaí Ltda 01 18.803,00
Totalizando o valor estimado da licitação em R$ 18.803,00 (dezoito mil e oitocentos e três reais).

Kênia Janaina de Sousa Madureira Silveira
Pregoeira

DESPACHO:
Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora ÁGUA MINERAL AGUAÍ LTDA, no valor estimado de R$ 18.803,00 (dezoito mil oitocentos e três reais), modalidade 
Pregão Presencial nº 001/2017, homologo a licitação para a respectiva contratação. 

Contagem, 07 de março de 2017.

GUSTAVO GOMES PEIXOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM

ERRATA

Na Portaria nº 011/2017 – Transcon, publicada no DOC de 03/03/2017, no art. 1º, onde se lê Gratificação de Auxiliar de Trânsito e Transporte instituída - FC – 15, pela 
Lei nº 4043/06, de 01/11/2006, em seu artigo 27, parágrafo único e anexo III, e, LC nº 068/09, anexo III, leia-se, Gratificação de Assessoramento à Gestão de Trânsito e 
Transporte – FC -1, instituída pela Lei Complementar nº 202, de 22/03/2016, anexo VI.

E no art. 2º, onde se lê Gratificação de Assessoramento à Gestão de Trânsito e Transporte – FC -1, instituída pela Lei Complementar nº 202, de 22/03/2016, anexo VI, 
leia-se, Gratificação de Auxiliar de Trânsito e Transporte instituída - FC – 15, pela Lei nº 4043/06, de 01/11/2006, em seu artigo 27, parágrafo único e anexo III, e, LC nº 
068/09, anexo III.

Contagem, 06 de março de 2017.
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