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Secretaria Municipal 
de Administração

COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRO DE FORNECEDORES

Empresas cadastradas no mês de fevereiro  de 2017 no município de Contagem na condição de fornecedoras / prestadoras de serviços pelo período de 12 meses, a 
contar da data de emissão do Certificado de Registro Cadastral – CRC.

RAZÃO SOCIAL CNPJ Nº CRC DATA DE EMISSÃO

ONDE SE LÊ: NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA – MORUS 
EDUC. PARTICIPAÇÕES S/A, 16.521.155/0001-03 1026 21/02/2017

LEIA-SE: INSTITURO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA 
LTDA – MORUS EDUC. PARTICIPAÇÕES S/A 16.521.1550001-03 1026 21/02/2017

Contagem, 13   de    março  de 2017.

Eliete Ribeiro de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Cadastro de Fornecedores

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2016

Processo nº: 105/2016

Órgão/Gerenciador: Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves

Vigência/Ata: 08/08/2016 a 07/08/2017

Órgão Aderente: Prefeitura Municipal de Contagem/Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Aquisição de Lanches

Dotação Orçamentária: 1121.12.122.0001.2239.33903900-010100/Secretaria Municipal de Educação

Valor: R$ 102.183,70 (cento e dois mil, cento e oitenta e três reais e setenta centavos);

Fornecedor: Comercial Vieira e Queiroz Ltda- ME, CNPJ: 02.772.159/0001-50.

Data: 24 de fevereiro de 2017.

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.530
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 Orga-
nização 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; 
Art.1º TORNAR sem efeito o Ato Administrativo nº 19.406, datado de 21 de fevereiro nomeia para o cargo de provimento em comissão de Assessor IV, Nível VII, CPC-
689, o servidor ERIKO ALEXANDRE ANDRADE, lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social.
Art.3º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assessor IV, Nível VII, CPC-689, o servidor ELSON ANDRADE NETO, lotado na Secretaria Municipal de 
Defesa Social, a partir de 13 de março de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 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 19.532
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RESOLVE:
 Art.1º RETIFICAR o Ato Administrativo nº 19.512, datado de 10 de março de 2017, no tocante ao nome do servidor nomeado para o cargo de provimento em comissão 
de Assessor IV, Nível VII, CPC-659, lotado na Secretaria Municipal de Governo, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] LUKAS PEREIRA DOS SANTOS [...]”.
Leia-se: “[...] LUCAS PEREIRA DOS SANTOS [...]”.
Art.2º RETIFICAR o Ato Administrativo nº 19.518, datado de 10 de março de 2017, no tocante ao nome da servidora nomeada para o cargo de provimento em comis-
são de Gerente de Auditoria de Contas, Nível III, CPC-235, lotada na Controladoria Geral do Município, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] MICHELLINE DE MOTAES [...]”.
Leia-se: “[...] MICHELINE DE MORAES [...]”.
Art.3º RETIFICAR o Ato Administrativo nº 19.521, datado de 10 de março de 2017, no tocante a lotação da servidora ROSELI MUNIZ DOS SANTOS LAGARES, conforme 
abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] Secretaria Municipal de Defesa Social [...]”.
Leia-se: “[...] Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano [...]”.
Art.4º RETIFICAR o Ato Administrativo nº 19.511, datado de 10 de março de 2017, no tocante a lotação da servidora ALESSANDRA FIEL MARTINS, conforme abaixo 
descrito:
Onde se Lê: “[...] Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos [...]”.
Leia-se: “[...] Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano [...]”.
Art.5º RETIFICAR o Ato Administrativo nº 19.519, datado de 10 de março de 2017, no tocante ao nome da servidora designada para o exercício da Função de Confiança 
de Supervisor, Referência FC-4, CFC-174, lotada na Controladoria Geral do Município, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] GEOVANA HOENE SILVA [...]”.
Leia-se: “[...] GEOVANA HOEHNE SILVA [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de março de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 078/2017 – CAIXA ESCOLAR PROFESSORA MARIA DE MATOS SILVEIRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO COM COBERTURA METÁLICA PARA PARQUINHO E PASSA-
GEM DOS ALUNOS PARA O BANHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE MATOS SILVEIRA (CUSTEIO E CAPITAL) EM 01 (UMA) PARCELA, TOTALIZANDO A 
IMPORTÂNCIA DE R$ 14.970,00.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.365.0024.2210 – NATUREZAS: 33504100 – FONTE: 010100
ASSINADO: 09/03/2017 VIGÊNCIA: 31/12/2017

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 015/2017 – CAIXA ESCOLAR CEMEI ALICE FERREIRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE EDUCAÇÃO. 
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DO CEMEI DONA ALICE FERREIRA (CUSTEIO E CAPITAL) EM 07 (SETE) PARCELAS, 
TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 23.182,00.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.365.0024.2210 – NATUREZAS: 33504100 E 44504100 – FONTE: 010100
ASSINADO: 08/03/2017 VIGÊNCIA: 31/12/2017
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EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 096/2017 – CAIXA ESCOLAR CEMEI CONJUNTO ÁGUA BRANCA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOR NO  CEMEI CONJUN-
TO ÁGUA BRANCA (CUSTEIO E CAPITAL) EM 01 (UMA) PARCELA, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.000,00.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.365.0024.2210 – NATUREZAS: 33504100 – FONTE: 010100
ASSINADO: 08/03/2017 VIGÊNCIA: 31/12/2017

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 011/2017 – PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 001/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO COM ESTRUTURA PARA FIXA-
ÇÃO (GRID), GERADORES, TRIO ELETRICO, PROJEÇÃO SIMULTÂNEA, EVENTOS A SEREM A REALIZADOS PELA PREFEITURA DE CONTAGEM
RAZÕES: DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS
RECORRENTES: OTIMISA MARKENTIG E EVENTOS LTDA. E ÉPICO ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.
RECORRIDA: EQUIPE DE PREGÃO. 

I – DAS PRELIMINARES:
RECURSOS ADMINISTRATIVOS interpostos, por meio de seus representantes legais, pelas Licitantes OTIMISA MARKENTIG E EVENTOS LTDA. E ÉPICO ESTRUTURAS E 
EVENTOS LTDA., devidamente qualificados nas peças iniciais, acerca da desclassificação das mesmas.

EXAME DE ADMISSILIDADE

O exame de admissibilidade do Recurso Administrativo e da Contrarrazão apresentados deve ser realizado em conformidade com o item 9 e seus subitens do Edital da 
Licitação Pregão Presencial 001/2017, que assim prevê:

“9.2 – Dos Recursos e Contrarrazões

9.2.1 – Declarado o(s) vencedor(es), qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo 
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso. Ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em 
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.2.2 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante na sessão, importará a decadência do direito de recurso.

9.2.3 – Os recursos deverão ser decididos no prazo de 3 (três) dias.

9.3 – O provimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.4 – Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei Federal 8.666/93, fica a vista dos autos franqueada aos interessados.”

Ambos os recursos administrativos foram protocolizados em 06/03/2017. Já a Contrarrazão oferecida pela empresa Ks Eventos e Show foi protocolizada no dia 
09/03/2017.

Indiscutivelmente tanto os Recursos Administrativos quanto a Contrarrazão observaram os prazos estabelecidos pelo edital para a suas proposituras.

Pelos motivos apresentados, sob o aspecto procedimental, este Pregoeiro conhece dos Recursos Administrativos propostos pelas empresas Otimisa Markentig E Eventos 
Ltda. E Épico Estruturas E Eventos Ltda., uma vez que suas proponentes observaram as disposições do subitem 9.2 do respectivo instrumento convocatório. 

Já a Contrarrazão proposta pela empresa Ks Eventos e Show Ltda. também será conhecida, considerando que esta iniciativa também observou o prazo estabelecido 
pelo subitem 9.2 do mesmo edital.

CONSIDERAÇÕES DE MÉRITO

1. QUANTO À DESCLASSIFICAÇÃO:

Quanto ao mérito dos Recursos Administrativos interpostos pelas empresas Otimisa Markentig E Eventos Ltda. E Épico Estruturas E Eventos Ltda., as mesmas ques-
tionam sua desclassificação por deixar de apresentar marca e modelos dos equipamentos ofertados conforme exigido na especificação dos serviços e equipamentos 
constantes das páginas 42, 44 e 46 do edital em comento.

Trata-se de entendimento equivocado, pelos motivos que passamos a expor.

Como a própria peça de contrarrazões informa, a condição de apresentação de marca e modelo dos equipamentos ofertados, consta das páginas 42, 44 e 46 do edital 
do procedimento licitatório em comento, fato que por si só torna obrigatório a referida apresentação.

“As marcas citadas prestam-se tão somente para determinar os requisitos que devem estar presentes no objeto pretendido (servem, portanto, como parâmetro de 
aferição das especificações exigidas para o produto solicitado) por tanto, será aceito, produtos similares, que detenham as especificações dos riders e sejam compatíveis 
com os equipamentos das bandas.”

Pela simples leitura da exigência ora transcrita, compreende-se que o atendimento a esta condição não ocorre por simples formalismo da administração, em suma, 
para comprovação da qualidade dos equipamentos locados em consonância com os serviços a serem prestados, sobretudo no que se refere a compatibilidade com os 
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equipamentos das bandas que fazem a animação dos eventos.

Ao não marca e modelo, as recorrentes, afrontam o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, e por consequência o princípio da legalidade.

Ainda sobre a vinculação ao edital, Marçal Justen Filho afirma que “Quando o edital impuser comprovação de certo requisito não cogitado por ocasião do cadastra-
mento, será indispensável a apresentação dos documentos correspondentes por ocasião de fases do procedimento licitatório”. Como exemplo de violação ao referido 
princípio, o referido autor cita a não apresentação de documento exigido em edital e/ou a apresentação de documento em desconformidade com o edital.

Sobre o tema, igual orientação pode ser encontrada no Supremo Tribunal Federal (STF), no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
(TRF1) e no Tribunal de Contas da União, como demonstrado abaixo.

O STF (RMS 23640/DF) tratou da questão em decisão assim ementada:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA FINANCEIRA SEM ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS 
DA VINCULAÇÃOAO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o licitante apresenta sua proposta financeira sem assinatura ou rubrica, resta 
caracterizada, pela apocrifia, a inexistência do documento. 2. Impõe-se, pelos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, a desclas-
sificação do licitante que não observou exigência prescrita no edital de concorrência. 3. A observância ao princípio constitucional da preponderância da proposta mais 
vantajosa para o Poder Público se dá mediante o cotejo das propostas válidas apresentadas pelos concorrentes, não havendo como incluir na avaliação a oferta eivada 
de nulidade. 4. É imprescindível a assinatura ou rubrica do licitante na sua proposta financeira, sob pena de a Administração não poder lhe exigir o cumprimento da 
obrigação a que se sujeitou. 5. Negado provimento ao recurso. 

O STJ já se manifestou diversas vezes a respeito do tema (por exemplo: RESP 595079, ROMS 17658). No RESP 1178657, o tribunal decidiu: 

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO. DOCUMEN-
TAÇÃO APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de origem entendeu de forma escorreita pela ausência de cumprimento do requisito editalício. Sabe-se que o 
procedimento licitatório é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital; esta exigência é expressa no art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à Administração o 
descumprimento das normas contidas no edital. Sendo assim, se o edital prevê, conforme explicitado no acórdão recorrido (fl. 264), “a cópia autenticada da publicação 
no Diário Oficial da União do registro do alimento emitido pela Anvisa”, este deve ser o documento apresentado para que o concorrente supra o requisito relativo à 
qualificação técnica. Seguindo tal raciocínio, se a empresa apresenta outra documentação – protocolo de pedido de renovação de registro – que não a requerida, não 
supre a exigência do edital. Aceitar documentação para suprir determinado requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar um concorrente em detrimento de outros, o 
que feriria o princípio da igualdade entre os licitantes. 

O TRF1 também já decidiu que a Administração deve ser fiel ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (AC 199934000002288): “Pelo princípio da vincu-
lação ao instrumento convocatório, ´a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada´ (Lei nº 8.666/93, 
art. 3º, 41 e 43, I). O edital é a lei da licitação. A despeito do procedimento ter suas regras traçadas pela própria Administração, não pode esta se furtar ao seu cumpri-
mento, estando legalmente vinculada à plena observância do regramento”.

O mesmo TRF1, noutra decisão (AC 200232000009391), registrou:

Conjugando a regra do art. 41 com aquela do art. 4º [Lei nº 8.666/93], pode-se afirmar a estrita vinculação da Administração ao edital, seja quanto a regras de fundo 
quanto àquelas de procedimento. (…) O descumprimento a qualquer regra do edital deverá ser reprimido, inclusive através dos instrumentos de controle interno da Ad-
ministração Pública. Nem mesmo o vício do edital justifica a pretensão de ignorar a disciplina por ele veiculada. Se a Administração reputar viciadas ou inadequadas as 
regras contidas no edital, não lhe é facultado pura e simplesmente ignorá-las ou alterá-las (…)”(Justen Filho, Marçal; Comentários à lei de licitações e contratos adminis-
trativos; 8ª ed., São Paulo, Dialética, comentários ao art. 41, pgs. 417/420). A conduta da Administração na condução do pleito foi de estrita observância e vinculação 
ao edital, sendo o direito prejudicado pertencente a terceiro que não observou as prescrições editalícias, sendo descabida a pretensão de beneficiar-se de sua desídia. 

Por fim, para além dos tribunais judiciários, mister trazer à baila a posição do TCU sobre a matéria aqui discutida. Há centenas de acórdãos do TCU que tratam da 
vinculação ao edital, com orientação alinhada àquela apresentada neste parecer e que podem ser sintetizadas na recomendação apresentada pelo tribunal no Acórdão 
483/2005: “Observe com rigor os princípios básicos que norteiam a realização dos procedimentos licitatórios, especialmente o da vinculação ao instrumento convocató-
rio e o do julgamento objetivo, previstos nos artigos 3º, 41, 44 e 45 da Lei nº 8.666/1993”. 
Decisões recentes reforçam essa posição do TCU, como se constata no sumário dos acórdãos a seguir transcritos:

Acórdão 4091/2012 – Segunda Câmara
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO. EXIGÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA EM PERCENTUAL MÍNIMO DE 50% PARA 
TODOS OS ITENS LICITADOS. ILEGALIDADE. ACEITAÇÃO DE ATESTADOS DOS VENCEDORES EM DESACORDO COM O PRÓPRIO EDITAL. MALFERIMENTO DOS PRINCÍPIOS 
DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA AOS RESPONSÁVEIS. DETERMINAÇÕES. PEDIDO DE REEXAME. CONHECI-
MENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO
Acórdão 966/2011 – Primeira Câmara
REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM PREGÃO ELETRÔNICO. CONSTATAÇÃO DE ALGUMAS FALHAS RELACIONADAS À INOBSERVÂNCIA DO 
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÃO.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a Administração e o licitante a observarem as regras e condições previamente estabelecidas no edital

Por todo o exposto, conclui-se que a Administração Pública, no curso do processo de licitação, não pode se afastar das regras por ela mesma estabelecidas no instru-
mento convocatório, pois, para garantir segurança e estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para se assegurar o tratamento 
isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as disposições constantes do edital ou instrumento congênere.

Fica patente o total equívoco das empresas Otimisa Marketing E Eventos Ltda. E Épico Estruturas E Eventos Ltda. quanto a fundamentação deste questionamento, moti-
vo pelo qual decidimos pela sua impertinência, bem como pela manutenção da decisão de sua inabilitação no certame, em estrita observância ao disposto pelo subitem 
8.1.5 alínea “b” c/c o subitem 8.7 do Edital da Licitação Pregão Eletrônico n° 046/2016, bem como com fundamento nos princípios da legalidade e da vinculação ao 
instrumento convocatório consagrados no art. 3º da Lei nº 8.666/93:

“Art. 3º – A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promo-
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ção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da mo-
ralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” 
(grifos nossos)

Posto isso, não cabe o inconformismo das recorrentes quando à sua desclassificação por deixar de apresentar marca e modelo dos equipamentos, não merecendo ser 
acolhido o argumento.

2. QUANTO À SOLICITAÇÃO DE CURRICULUM – COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA

Em apertada síntese, requer a recorrente Otimisa Marketing e Eventos Ltda. que seja apresentado  o curriculum do servidor responsável pela elaboração do termo de 
referência, e consequentemente pela definição das exigências contidas no mesmo para verificar se o referido servidor teria capacidade técnica para tal.

Ora, chega a soar como desespero da recorrente, levantar dúvidas quanto à qualificação técnica dos servidores deste município, na tentativa de encontrar alguma saída 
que justifique o equívoco na formulação da sua proposta comercial.

Destarte, a licitação visa verificar a capacidade técnica, operacional, econômico financeira das licitantes que participam do certame, e não o contrário, sobretudo quan-
do a licitante está claramente buscando meios para justificar seus equívocos na formulação da proposta comercial.

Solicitação desarrazoada e que não merece prosperar.

3. QUANTO À DATA DA LICITAÇÃO

Outro argumento apresentado pela recorrente Otimisa Marketing e Eventos Ltda., que não merece prosperar, de tão absurdo que se apresenta.

Não cabe a Equipe de Pregão justificar a data para a qual a licitação é agendada, desde que seja respeitado o prazo previsto em lei, o que ocorreu no processo em 
voga, devendo os licitantes disporem de funcionários qualificados para representá-las nos na sessão pública.

O argumento é tão absurdo que a própria recorrente apresentou proposta e participou da licitação.

4. QUANTO À DOCUMENTAÇÃO DA LICITANTE KS EVENTOS E SHOW LTDA.

Alega a recorrente que a licitante KS Eventos e Show Ltda. apresentou em seu credenciamento contrato social faltando uma página.

O argumento da recorrente é uma vez mais infundado, vez que o contrato social apresentado está devidamente completo, constando todas as páginas exigíveis d, 
tendo ocorrido apenas erro material na numeração das páginas.
 
Tal grafia, inicia a contagem na página 2 o que não muda o conteúdo do contrato social apresentado, visto que o contrato social juntado no processo licitatório, está 
completo.

Logo não houve tal benesse no cumprimento de um dos requisitos do Edital, tendo a KS Eventos e Show Ltda., obedecido ao requisito do Contrato Social.

Ainda argui a recorrente, que a licitante vencedora foi beneficiada no que diz respeito a  apresentação da Comprovação de Registro no Conselho Regional de Adminis-
tração e de seus responsáveis técnicos.

Argumento que não deve prosperar, pois conforme consta nos documentos acostados pela licitante vencedora, atestado até pelo Conselho Regional de Administrado-
res, consta o nome do técnico da empresa, tendo toda a função publica que exige o documento, não devendo ser acatado tal fundamento.

Diante do exposto, a Equipe de Pregão decide:

1) Negar provimento aos recursos administrativos apresentados pelas Licitantes OTIMISA MARKENTIG E EVENTOS LTDA. E ÉPICO ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA., 
mantendo a decisão que determinou a DESCLASSIFICAÇÃO das mesmas e declarou a licitante KS EVENTOS E SHOW LTDA. vencedora do certame.no Pregão Presencial 
número 001/2017, PA número 011/2017.

Contagem, 13 de Março de 2017.

Jáder Luís Sales Júnior
Pregoeiro

Márcia Mendes Siqueira 
Equipe de Apoio

Arcione Félix Capucho
Equipe de Apoio
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DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR

Recebo os RECURSOS ADMINISTRATIVOS interpostos pelas licitantes OTIMISA MARKENTIG E EVENTOS LTDA. E ÉPICO ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA., vez que são tem-
pestivos.

Ratifico a decisão proferida, nesta ata, pela Equipe de Pregão, desclassificando as recorrentes e declarando a licitante KS EVENTOS E SHOW LTDA. vencedora do certa-
me.

Contagem, 13 de Março de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL - 1ª INSTÂNCIA

A Junta de Julgamento Fiscal - 1ª Instância, faz publicar as decisões abaixo indicadas :

Nº do Processo Data Assunto Nome/Razão Social Data/Decisão Decisão Nº/Decisão

02A.18390/2007 06/12/07 ITBI W.A.F EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA 22/02/17 IMPROCEDENTE 13.003

02A.18391/2007 06/12/07 ITBI W.E.S EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA -ME 22/02/17 IMPROCEDENTE 13.004

02A.02000/2008 11/02/08 ITBI PRF-EMP. PARTICIPAÇÕES LTDA. 22/02/17 IMPROCEDENTE 13.005

02A.01999/2008 11/02/08 ITBI PRF-EMP. PARTICIPAÇÕES LTDA. 22/02/17 IMPROCEDENTE 13.006

02A.02001/2008 11/02/08 ITBI PRF-EMP. PARTICIPAÇÕES LTDA. 22/02/17 IMPROCEDENTE 13.007

Ficam os Contribuintes cientificados do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de Recurso Voluntário conforme parágrafo único do artigo 282 do CTMC

Secretaria Municipal 
de Saúde

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº. 019/2017 - PAC Nº. 024/2017

OBJETO: Compra de deste imunocromatografico rápido de triagem para detecção qualitativa de antigeno NS1 para o vírus da dengue.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10.302.0056.2326.339030.34 CR 812/815 – 215.001/212.317

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO, inscrita no CNPJ 
nº. 11.464.456/0001-90, no valor total de R$ 6.606,00 (Seis mil seiscentos e seis reais).
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Publique – se. 

Contagem, 10 de março de 2017.

Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde

C.M.D.C.A.C.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM - CMDCAC

CONVOCATÓRIA

Contagem, 10 de março de 2017.

Convocamos os (as) Conselheiros de Direitos, os cidadãos de Contagem e os demais interessados para participar da 2ª Plenária Ordinária do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem - CMDCAC, que será realizada na próxima quarta-feira, dia 15 de março de 2017, às 14hs na Casa dos Conselhos, 
localizada à Avenida José Faria da Rocha, 1016, 4º andar, bairro Eldorado, Contagem-MG. 

Atenciosamente,

Maria Dolores Lima de Paiva
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem - CMDCAC

Famuc

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 012
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, e Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Publico – PSP 
01/2014, para o emprego público de AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, na classificação abaixo relacionada, a comparecer a Diretoria de Administração de Pessoal da 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, localizada à Avenida General David Sarnoff, 3113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período 
de 30 (trinta) dias corridos a partir da publicação, no DOC.e desta convocação, munidos da documentação necessária para admissão.

TIPO AREA CANDIDATO CARGO CLASS

G USF VILA BANDEIRANTES SIRLENE PAULA DE SENA MOURA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1º

G USF VILA BANDEIRANTES CAMILA MARIANA MARÇAL DA COSTA CASSIMIRO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2º

Contagem, 10 de março de 2017

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

PORTARIA Nº 7.921, de 09 de março de 2017.

Dispõe sobre a cessão de servidor para a Secretaria de Estado de Saúde e dá outras providências

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições lhe conferidas pela Lei Complementar nº 197, de 22 de 
dezembro de 2015.

RESOLVE:

Art. 1° - PRORROGAR a cessão à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG, da servidora Ana Paula Medrado de Barcellos, titular do cargo de provimento 
efetivo de Enfermeira da Família, matrícula nº 057002, pelo período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, com ônus para a FAMUC, mediante reembol-
so financeiro pela SES/MG, referente às despesas de remuneração da servidora em questão.
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Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de janeiro de 2017.

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

Contagem, 09 de março de 2017.

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

Secretaria Municipal 
da Pessoa com  
Deficiência, 
Mobilidade Reduzida 
e Atenção ao Idoso

Conselho Municipal do Idoso de Contagem- COMIC
Edital da eleição dos representantes da Sociedade Civil – Biênio-2017-2019

A Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC, no uso de suas atribuições legais, vem tornar público os procedimentos para o processo de esco-
lha dos representantes da Sociedade Civil do Conselho Municipal do Idoso de Contagem, de acordo com a Lei Federal n° 8.842 de 04 de janeiro de 1994, Lei Municipal 
n° 4.697 de 03 de dezembro de 2014, alterada pela Lei nº 4.839 de 11 de Julho de 2016, bem como com o Regimento Interno de 2006 e pelo disposto neste edital.

Art. 1° - COMIC – Conselho Municipal do Idoso de Contagem é um órgão deliberativo e                  paritário, composto por 18 (dezoito) membros, representantes da 
Sociedade Civil, do Legislativo e do Executivo, os quais exercem função de Conselheiros sendo:
I – 08 (oito) representantes do Poder Executivo, sendo:
a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania;
b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação;
e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso;
f) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude;
g) 01 (um) representante da Autarquia de Trânsito e Transportes de Contagem – TRANSCON;
g) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Fazenda;
II – 02 (dois) representantes do Poder Legislativo;
III – 08 (oito) representantes da Sociedade Civil;
§1º – Cada membro do COMIC terá um suplente, que o substituirá nos casos de ausência ou impedimento;
§ 2° - No término do mandato, ou na substituição do Prefeito, por qualquer motivo, os representantes por ele indicados permanecerão no exercício das funções até 
novas indicações, e os representantes das Instituições de Proteção, Promoção Social, Defesa e Assistência ao Idoso permanecerão até o final de seus mandatos.
§ 3º – A função de conselheiro é considerada como de interesse público e relevante e o seu exercício não é remunerado.
§4º – O mandato é de 02 (dois) anos, admitindo-se uma recondução consecutiva.

Art. 2º – O presente edital disciplina a escolha dos representantes da Sociedade Civil, conforme o inciso III do Artigo 1°. 

Art. 3º – Para disciplinar o processo de escolha, o COMIC – Conselho Municipal do Idoso de Contagem instituirá uma comissão organizadora.

Art. 4º – O processo de escolha para a função de membro do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Contagem, compreenderá as seguintes etapas:
a) formação da comissão organizadora eleitoral;
b) assembleia de eleição;
c) nomeação e posse;
d) curso de capacitação para os conselheiros eleitos.

Art. 5° - Poderá se inscrever para participar do processo de eleição como eleitora a instituição e/ou grupo que realiza ações voltadas a pessoa idosa que comprove:
I – ter por missão, definida em estatuto próprio, o atendimento, promoção, defesa, garantia de direitos, estudo, pesquisa ou objetivos congêneres em relação a pessoa 
idosa;
II –possuir funcionamento devidamente comprovado até a data de publicação deste edital; o responsável e/ou coordenador(a) da instituição ou grupo deverá apresen-
tar um documento atestando a data de início das atividades e caracterização das mesmas, respondendo pelas informações prestadas; 
III – apresentar formulário de inscrição de instituição eleitora devidamente preenchido, conforme o voto na assembleia geral na instituição e/ ou grupo, com cópia da 
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ata da eleição dos(a) representantes eleitos(a) para direito de voto.

Art. 6° - Para participar do processo eleitoral como candidato ao assento no COMIC, a instituição ou grupo deverá:
I –ter por missão, definido em estatuto próprio e/ou ata de fundação, o atendimento, promoção, defesa, garantia de direitos, estudo, pesquisa ou objetivos congêneres 
em relação a Pessoa Idosa;
II – possuir funcionamento até a data de publicação deste edital, o responsável e/ou coordenador(a) da instituição e/ou grupo deverá apresentar um documento ates-
tando a data de início das atividades e caracterização das mesmas, respondendo pelas informações prestadas; 
III – apresentar formulário de inscrição da instituição e/ou grupo devidamente preenchido, conforme o voto na assembleia geral da instituição e/ou grupo, com cópia da 
ata da eleição dos(a) representantes eleitos(a);
IV – anexar ao formulário de inscrição da instituição e/ou grupo que apresentará candidato(a), os documentos específicos requisitados a cada um dos segmentos que 
tem assento no COMIC;
V  – apresentar cópia dos documentos pessoais – carteira de identidade e CPF – dos(a) representantes eleitos(a) nas instituições e ou grupos os quais serão indicados 
para eleição.

Art. 7° - As Instituições da Sociedade Civil podem apresentar candidato a um único e exclusivo, assento do COMIC, dentre os seguintes:
I – instituições que desenvolvam atividades na área da assistência social voltado a pessoa idosa;
II – instituições de Longa Permanência para Idosos e Instituições similares;
III – instituições Civis de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa;
IV – instituições Religiosas;
V – instituição de Ensino Superior (corpo discente, docente e administrativo).

Art. 8º - A candidatura de cada instituição e/ou grupo estará subordinada à comprovação dos requisitos específicos exigidos para cada assento, bem como dos requisi-
tos comuns elencados no Art. 6º do presente edital.

Art. 9º Consideram-se instituição e ou grupo, aqueles que desenvolvam atividades voltadas para pessoa idosa; os que prestam serviços nas áreas da saúde, assistência 
social, educação, esporte e lazer, entre outros.
Parágrafo Único – Para indicar candidato(a), a instituição e/ou grupo através do(a) coordenador(a) ou responsável deverá apresentar documento atestando o início das 
atividades e sua caracterização, essas deverão ser voltadas à população idosa; o(a)  mesmo(a) responsabilizará pelas informações prestadas.

Art. 10 –  Para indicar candidato(a) ao assento reservado às instituições de longa permanência com caráter filantrópico que atua com pessoa idosa e/ou instituições 
similares que prestam atendimento ao idoso, a entidade deverá apresentar comprovação de ter no mínimo 02 anos de funcionamento legal até a data da publicação 
deste edital.

Art.11 – Para fins deste edital, consideram-se Instituições Civis de direitos da pessoa idosa, as instituições não governamentais que militam na defesa dos interesses  
individuais e  coletivos da pessoa  idosa.
Parágrafo Único – Para indicar candidato(a) a instituição deverá apresentar relatório de atividades dirigidas a pessoa idosa documentalmente comprovadas.

Art.12 – Para os fins deste Edital, consideram-se Instituições Religiosas aquelas que desenvolvam atividades de atendimento a pessoa idosa e promovam a sua participa-
ção junto à comunidade e possuem em seu estatuto a finalidade religiosa dentre seus fins.
Parágrafo Único – Para indicar candidato(a), a instituição deverá apresentar os seguintes documentos:
I – estatuto, registro ou outro documento que comprove a existência legal da instituição;
II – relatório de atividades dirigidas a pessoa idosa documentalmente comprovadas, descrevendo o período de início das atividades, as informações serão de responsa-
bilidade do(a) coordenador(a) e/ou do responsável legal.

Art.13 – Para indicar candidato ao assento do COMIC, a Instituição de Ensino Superior  deve promover atividades em áreas de atuação da pessoa idosa; a mesma deverá 
apresentar documento comprobatório de legalidade institucional ou um representante do corpo diretor docente, discente ou demais funcionários.

Art. 14 – As instituições ou categorias que pleiteiam vaga no COMIC para o biênio 2017-2019 deverão apresentar chapa composta de titular e suplente. Sendo o titular 
ou suplente das chapas credenciadas para votar.
Art. 15 – É vedado às Instituições Civis indicarem pessoas que não façam parte do quadro funcional, associativo ou que tenha qualquer vinculação com administração 
pública em cargo de confiança do poder executivo e legislativo municipal.
Parágrafo Único – A participação de seus representantes junto ao COMIC perpassará pela autonomia garantida pela instituição e/ou grupos representados(as).,

Art. 16 – As instituições e/ou grupos que se cadastrarem como eleitoras ou candidatas deverão se dirigir à sede do COMIC, situado a Avenida José Faria da Rocha, nº 
1016, 4º andar, Eldorado, Contagem, Telefone: 3392-2813, munidas da documentação exigida, ou ainda, nos grupos de convivência com seus respectivos coordenado-
res, sendo responsabilidade do grupo a entrega do cadastro impreterivelmente na data estipulada nesse edital. 
Parágrafo Único – O período do cadastramento será do dia 15/03/2017 à 04/04/2017, nos horários de 09:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00 horas.

Art. 17 – A análise da documentação das instituições e/ ou grupos candidatos e das instituições e ou grupos eleitores será realizada pela comissão eleitoral no prazo de 
até cinco (05) dias úteis, após o término do cadastro.
Parágrafo Único – Após a análise da documentação, a comissão eleitoral publicará no Diário Oficial do Município a relação das instituições deferidas, indicando a qual 
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assento cada uma delas concorre.

Art. 18 – As instituições e/ou grupos que solicitaram cadastramento, seja como candidatas, ou como eleitoras, que tenham sido consideradas inabilitadas, poderão 
recorrer da decisão, no prazo de três (3) dias úteis a contar da data de publicação.
Parágrafo Único – O recurso será dirigido à comissão eleitoral, que deverá manter ou não sua decisão, no prazo de três (03) dias úteis, para em segunda e última instân-
cia ser julgado, no prazo também de três (03) dias úteis. 

Art. 19 – A escolha das instituições e/ou grupo que irão compor o COMIC para o biênio 2017-2019 será realizada em sessão pública no dia 26/04/2017 das 13:00 às 
16:30 horas, no Espaço do Saber, localizado na Rua Portugal nº370 – Eldorado – Contagem – MG.

Art. 20 – Processo de Escolha – Votação:
I – cada instituição cadastrada como eleitora ou como candidata terá direito a dois(02) votos para cada assento no COMIC;
II – cada instituição candidata e/ou eleitora, poderá comparecer com o número de até  05 votantes, desde que sejam representantes do grupo e/ou instituição previa-
mente indicados no ato da inscrição, incluindo o titular e o suplente. Será permitido a indicação de suplentes votantes em caso de falta justificada através de documen-
to assinado pelo responsável legal. 
III – a cédula que conter 3 (três)ou mais votos será anulada;
IV – cada candidato titular ou suplente terá 02 (dois) minutos para apresentação de sua proposta, conforme inscrição.
Parágrafo Único – Não será aceito voto por procuração, somente será permitido os votantes indicados para suplentes em caso de ausência justificada através de docu-
mento assinado pelo responsável e/ou coordenador(a).

Art. 21 – O mandato dos representantes das instituições civis é de 02 (dois) anos permitida uma recondução, conforme a Lei 4.839/16 e regimento interno do COMIC.

Art. 22 – A comissão eleitoral disponibilizará durante a assembleia eleitoral a relação das instituições candidatas, organizadas em ordem alfabética.

Art. 23  – A apuração dos votos será feita pela comissão eleitoral, imediatamente após o término da assembleia.

Art. 24 – A instituição e/ ou grupo mais votada em cada categoria será eleita e ocupará o correlativo assento no COMIC.
Parágrafo Único – Em caso de empate, será considerada eleita a instituição que tiver maior tempo de funcionamento, devidamente comprovado e, se ainda permanecer 
o empate, o desempate será por sorteio, imediatamente após a eleição.

Art. 25 – Será registrado em ata todo o processo eleitoral que deverá conter sua descrição detalhada, inclusive a classificação de todos os candidatos votados.

Art. 26 – O resultado final do processo eleitoral será publicado no Diário Oficial de Contagem.

Art. 27 – A posse dos (a) candidatos(a) eleitos(a) ocorrerá em ato solene e serão  nomeados pelo Exmo. Senhor Prefeito do Município de Contagem ou seu representan-
te.

Art. 28 – A comissão eleitoral é competente para decidir sobre quaisquer casos ou situações não previsto em lei ou neste edital.

Art. 29 – A comissão eleitoral é designada por Resolução, de competência da  Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Contagem. 

Art. 30 – Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Luzia Maria Ferreira
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Contagem

Previcon.

Senhores Membros do Conselho Municipal de Previdência, 

Ficam convocados todos os MEMBROS TITULARES, abaixo nominados, para 10ª reunião ordinária que irá realizar-se no dia 15 (quinze) de Março de 2017, às 09h30min, 
em primeira chamada, e às 10h00mim em segunda chamada, com quórum mínimo de 04 (quatro) membros, nos termos do artigo 12 do Decreto Municipal nº 
1.900/2012 – Regimento Interno do CMP – Local: PreviCon, situado à Rua Bernardo Monteiro, nº 900 (novecentos), 3º (terceiro) andar, no Centro do Município de Con-
tagem, Estado de Minas Gerais, para deliberação da pauta seguinte: definição da agenda das reuniões do CMP em 2017, desligamento de Conselheiros, dentre outros 
assuntos. Considerando que não houve quorum para a realização da reunião marcada para 07/02/17 as 09:30 horas.
I – Representantes do Poder Executivo:
a) Ruth Domingues de Oliveira;
c) Camila Helena Rodrigues da Silva;
II – Representantes do Poder Legislativo:
a) Aender Alves Pereira;
III – Representantes dos servidores pertencentes ao Quadro Setorial da Educação:



"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.
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a) André Ricardo Barbosa Duarte;
IV – Representantes dos servidores pertencentes ao Quadro Setorial da Saúde:
a) Meiry Lucy de Paiva Melo;
V – Representantes dos Servidores Inativos e Pensionistas:
a) Eliene Maria Rodrigues de Oliveira;
Contagem, 10 de Março de 2017. 
Ruth Domingues de Oliveira
Presidente do Conselho Municipal de Previdência
Decreto nº 656, de 22 de março de 2016.

Transcon

Extrato

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 006/2017/TRANSCON/SRP 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2016 
CONTRATADA: BOA ESPERANÇA PETROLÉO LTDA
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, ETANOL – ÁLCOOL E DIESEL BS10 COMUM
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 212.050,00 (duzentos e doze mil cinquenta reais)
DOTAÇÃO: 11162.15.122.0001.2020 – 339030-01 – Fonte: 015701 – Cód. Reduz: 1014.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se em 11/03/2017 e cessando de pleno direito em 10/03/2018.
Contagem, 08 de março de 2017.
Gustavo Gomes Peixoto
Presidente - TRANSCON
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