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Procuradoria 
Municipal

PORTARIA nº 005, de 17 de março de 2017.
Dispõe sobre local de trabalho de Procuradora Municipal.
O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º A partir desta data, a Procuradora Municipal Rosilene Aparecida Barbosa exercerá suas funções junto a Procuradoria Geral do Município.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se a Portaria nº 002, de 12 de janeiro de 2017.

Contagem, 17 de março de 2017.

AFONSO JOSÉ DE ANDRADE
Procurador Geral do Município

RAFAEL BRAGA DE MOURA
Procurador Geral Adjunto do Município

Secretaria Municipal 
de Administração

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2017
PROCESSO N.º 011/2017
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM- FUNDAC
VIGÊNCIA DA ATA: 15 DE MARÇO DE 2017 À 14 DE MARÇO DE 2018

AOS 15 (TRÊS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2017, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA FUTURA E EVEN-
TUAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO 
QUE ORIGINOU O REGISTRO, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, BEM COMO A PROPOSTA DA EMPRESA CLASSIFICADA, COMO DESCRITO NA 
PLANILHA DE ITENS COM PREÇOS REGISTRADOS ABAIXO:

EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: KS EVENTOS E SHOW LTDA-ME

LOTE 01 – LOCAÇÃO DE GERADOR E TRIO ELETRICO

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID

QUANTIDADE 

ESTIMADA PMC

QUANTIDADE 

ESTIMADA 

FUNDAC TOTAL

VALOR UNITÁRIO 

REGISTRADO R$ VALOR TOTAL R$
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01

GERADOR DE ENERGIA 180KVA:  instalado e monitorado por técnico responsável, com com-

bustível fornecido pela licitante, nas especificações técnicas que seguem: 180 KVA. Descrição: 

Grupo gerador compreendendo: motor a diesel, alternado, painel de controle e container de 

isolamento acústico: potência aparente de 180 KVA em regime contínuo, potência ativa de 96 KW 

dentro dos padrões técnicos. Motor diesel com pelos menos 1800 RPM. Regulador automático de 

tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica nas tensões nominais de 110 V – 60 

HZ e 220 V – 60 HZ. Painel de controle com fácil visualização dos comandos (voltímetro, amperí-

metro, frequencímetro, termômetro, contador de horas e etc...), para os momentos de checagem 

pela produção e/ou fiscalização. Blindagem e nível de ruído de até 50 decibéis na distância de 4 

metros. Controle e nível de emissão de poluentes. O equipamento deverá apresentar certificado 

de fiscalização dos órgãos competentes. Acessórios incluídos: cada grupo gerador deverá incluir 

50 metros de cabos antichamas, para cada “fase” e para “neutro” na bitola mínima de 95 mm² 

com terminais compatíveis nas pontas. Caixa intermediária para acoplamento aos equipamentos 

a serem energizados, com barramentos para conexões e tampa protetora; chave reversora com-

patível com as cargas utilizadas; bacia de contenção, em caso de reservatório de combustível ex-

terno. Extintor de incêndio e demais materiais de segurança exigidos pela legislação. Qualificação 

técnica: A instalação e o monitoramento deverá ser por profissional legalmente habilitado, com 

qualificação prévia e com registro no competente conselho de classe (CREA -Conselho Regional 

de Engenharia). Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão-de-obra, 

hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. Diária corresponde a 6 horas de evento. Unid/dia 48 120 168 R$ 1.900,00

  

R$ 319.200,00

02

GERADOR DE ENERGIA 260KVA:  instalado e monitorado por técnico responsável, com com-

bustível fornecido pela licitante, nas especificações técnicas que seguem: 260 KVA. Descrição: 

Grupo gerador compreendendo: motor a diesel, alternado, painel de controle e container de 

isolamento acústico: potência aparente de 260 KVA em regime contínuo, potência ativa de 96 KW 

dentro dos padrões técnicos. Motor diesel com pelos menos 1800 RPM. Regulador automático de 

tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica nas tensões nominais de 110 V - 60 

HZ e 220 V - 60 HZ. Painel de controle com fácil visualização dos comandos (voltímetro, amperí-

metro, frequencímetro, termômetro, contador de horas e etc...), para os momentos de checagem 

pela produção e/ou fiscalização. Blindagem e nível de ruído de até 50 decibéis na distância de 4 

metros. Controle e nível de emissão de poluentes. O equipamento deverá apresentar certificado 

de fiscalização dos órgãos competentes. Acessórios incluídos: cada grupo gerador deverá incluir 

50 metros de cabos antichamas, para cada “fase” e para “neutro” na bitola mínima de 95 mm² 

com terminais compatíveis nas pontas. Caixa intermediária para acoplamento aos equipamentos 

a serem energizados, com barramentos para conexões e tampa protetora; chave reversora com-

patível com as cargas utilizadas; bacia de contenção, em caso de reservatório de combustível ex-

terno. Extintor de incêndio e demais materiais de segurança exigidos pela legislação. Qualificação 

técnica: A instalação e o monitoramento deverá ser por profissional legalmente habilitado, com 

qualificação prévia e com registro no competente conselho de classe (CREA - Conselho Regional 

de Engenharia). Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão-de-obra, 

hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. Diária corresponde a 6 horas de evento. Unid/dia 48

120

168 R$ 2.200,00

  

R$ 369.600,00

03

TRIO ELÉTRICO PARA PROPAGANDA E PEQUENOS EVENTOS: locação de caminhão de som tipo 

trio elétrico, com operadores de som e motorista profissionais para realização de evento público 

com as seguintes características: tração/ alimentação caminhão ano a partir de 2007 grupo 

gerador 7 kva energia elétrica monofásica 40 amperes medidas da carreta (externa) medidas do 

trio-elétrico (externo) comprimento total 7,00 metros, comprimento da carroceria 5,10 metros, 

largura total 2,20 metros, altura do trio-elétrico, 3,80 metros altura da cobertura do palco 5,30 

metros altura do piso do palco principal 2,85 metros altura do piso do palco superior 3,35 metros 

medidas do palco principal 2,85 x 2,20 metros medidas do palco superior (02 unid.) 1,15 x 2,20 

metros medidas do trio-elétrico (interno) porta de acesso 1,75 x 0,50 metros acesso ao palco por 

escada interna 07 degraus espaço publicitário altura x comprimento. Painel dianteiro 01 unidade 

1,20x 2,25 metros painel traseiro superior 01 unidades 1,00 x 2,25 metros painel traseiro inferior 

01 unidade 1,25 x 2,25 metros painel lateral corrimão 02 unidades 1,00 x 5,20 metros resumo 

potência prog. Musical 25.000 watts potência r.m.s (nbr 10.303) 7.000 watts consumo base em 

monofásico 220 volts. 40 amperes gerador próprio palco com 11,3 m² sendo o principal medindo 

2,85 x 2,20 metros. Equipe técnica especializada caixas 24 caixas falantes 12 pol., 24 caixas 

falantes 18 pol, 24 drive titaiun, 04 monitor tipo .01 falantes 15 pol./01 driver ti, amplificadores 

01 power 3.000 watts, (rms), 01 power 2.000 watts (rms), 01 power 2.000 watts (rms), periféri-

cos 01 dual equalizador 31 bandas 01 cd player 01 md player-recordable 01 01 Mesas/consoles 

digital de no mínimo 16 canais,  microfones 05 microfones sm-58 acessórios 05 pedestais girafa 

05 cachimbos p/microfone nylon 05 cabos mic. Bal. Com 10 metros cada iluminação (somente 

evento noturno), 04 refletores alogen 500 watts cada, alimentação energia elétrica 220 volts 

monofásico 40 amperes, grupo de gerador próprio 7 kva, equipe técnica: 01 técnico operador de 

som 01 motorista inspeção veicular completa. Diária corresponde a 6 horas de evento. Unid/dia 8 20 28 R$ 14.250,00

  

R$ 399.000,00
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04

TRIO ELÉTRICO  E CARRETA PALCO: tração/alimentação caminhão 111 35ton. Ano a partir de 

2000 reboque 32ton. Grupo gerador 110 kva 2006/2007 sistema brushelles medidas da carreta 

(externa) comprimento total 20,00 metros comprimento da carreta 14,00 metros altura da car-

reta em evento (corremão superior) 5,30 metros altura da carreta com cobertura do palco 6,00 

metros altura do piso do palco principal 3,40 metros altura do piso do palco superior 4,40 metros 

medidas do palco principal 38 m² 9,50 x 4,00 metros medidas do palco superior 10 m² (02 unid.) 

1,80 x 2,80 metros 02  player-recordable,02 processadores, 01 bateria export 07 peças completa 

hidráulica 10 direct-box passivo, 05 direct-box ativo, 02 amplificadores de guitarra, 01 amplifi-

cador de contra baixo, 01 amplificador de keyboard, 01 man power filtro de linha 5 kva medidas 

da carreta (interna) largura x altura x comprimento porta de aceso 0,70 x 2,00 metros corredor 

de acesso 0,80 x 1,85 x 3,70 metros camarim 2,40 x 1,85 x 2,50 metros banheiro unissex 0,85 x 

1,85 x 1,30 metros banheiro exclusivo mictório masculino 0,85 x 1,85 x 1,00 metros acesso ao ca-

marim por escada 06 degraus acesso ao palco por escada interna 09 degraus espaço publicitário 

comprimento x altura 04 painéis 3,70 x 1,90 metros somente lona ortofônica 02 painéis 2,80 x 

1,90 metros somente lona ortofônica 04 painéis 1,00 x 2,00 metros 02 painéis 2,40 x 1,20 metros 

resumo potência prog. Musical 150.000 watts potência r.m.s (nbr 10.303) 59.000 watts consumo 

base em trifásico 220 volts.100 amperes gerador próprio ou energia elétrica trifásica 100 amperes 

palco com 48 m² sendo o principal medindo 9,50 x 4,00 metros 10.000 watts (rms) 03 power, 

mid-low 6.000 watts (rms), 04 power midhight 5.600 watts(rms), 04 power hight 2.000 watts 

(rms), 02 power monitor 3.000 watts (rms), equipamentos do trio caixas 16 caixas sub-low 32 

alto falantes 18 pol., 08 caixas sub-low 16 alto falantes 15 pol.,28 caixas mid-low, 56 alto falantes 

12 pol., 28 gabinetes com corneta mid, 20 driver fenól., 20 gabinetes com twitter hight, 40 twit-

ter,  02 sides 04 falantes 15 pol., 02 driver ti, 04 monitores alto falantes 12 pol., 04 driver ti., 04 

ear koss porta- pró com amplificadores individual amplificadores 02 power sub-low 11.000 watts 

(rms), 05 power sub- low 16.000 watts (rms), 02 power  mid-low 5.400 watts (rms), 02 power 

mid- low, satélites periféricos 01 Console digital para aplicação ao vivo. Memorização dos ganhos 

de entrada dos prés. 4 entradas estéreo, 4 retornos de efeitos estéreo, 8 processadores de efeitos. 

12 EQ gráficos de 31 bandas, 501 memórias de cena com backup em cartão “Compact Flash”. 25 

teclas definidas pelo usuário para acesso rápido das funções, 24 mix buses, 8 matrix e 8 DCA’s. 

fonte externa.  Expandida para 144 canais (se necessario), processamento de sinal feito em 32 

bits, sample rate interno de 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz e 96 kHz e externo 96 kHz. latência de 

sinal  menor que 1.15 ms em 96 kHz. 48 canais de entrada e mais 4 entradas estéreo e 24 Omni 

Outs, cdj-100s microfones 12 microfones voz,  02 microfones sem/fio, 01 microfones dm- 788 

05 microfones d-727s 02 microfones eletric cardioid em-280, acessórios 01 mult-cabo 19 vias 10 

metros 01 mult-cabo 28 vias 10 metros, 12 pedestais girafa, 17 cachimbos p/microfone nylon 05 

pedestais garra/jacaré, 01 pedestal p/microfone do kick 10 cabos mic. Bal. Com 05 metros cada 

20 cabos mic. Com 10 metros, cada 08 cabos p10 x p10 com 10 metros cada, 01 pedal de bumbo 

p/bateria, 01 banco p/bateria, 01 crash-ride 18” p/bateria, 02 hi-hat 13” p/bateria, 01 sobre palco 

p/bateria iluminação (somente evento noturno,) 06 refletores alogen 500 watts cada 16 canhões 

collor alogen 1000 watts cada, 04 efeitos centopeia 500 watts cada, 02 máquinas de fumaça , 

01 console 16 canais 30kva, alimentação energia elétrica 220 volts trifásico 100 amperes, grupo 

de gerador próprio, equipe técnica: 02 técnicos operador de som, 01 técnico operador de ilumi-

nação, 01 auxiliares técnicos, 01 motorista categoria compatível. Diária corresponde a 6 horas de 

evento. Unid/dia 48 72 120 R$ 5.000,00

  

R$ 600.000,00

VALOR GERAL DO LOTE 01: R$ 1.687.800,00 (Hum milhão, seiscentos e oitenta e sete mil e oitocentos reais)

LOTE 02 – CERIMONIAL, PRODUÇÃO E PAINEL DE LED

ITEM ESPECIFICAÇÕES HORAS

QUANTIDADE 

ESTIMADA 

PMC

QUANTIDADE ES-

TIMADA FUNDAC TOTAL

VALOR 

UNITÁRIO RE-

GISTRDO R$ VALOR TOTAL R$

01

SERVIÇO DE LOCUÇÃO AO VIVO: Serviço de locução ao vivo, com ou sem efeitos sonoros/ música 

de fundo. O texto para locução poderá ser fornecido pelo Município. O profissional de locução 

deverá ter timbre de voz adequado e deverá ser previamente aprovado pela secretaria solicitante. 

Para a execução dos serviços o profissional de locução deverá se apresentar devidamente trajado, 

com traje social ou camisa fornecida pela contratante. Os Eventos poderão ocorrer em qualquer 

horário nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, sem ônus adicional para o Contratante. 

Local de execução dos serviços: Município de Contagem.  

Para a execução dos serviços em eventos o profissional de locução deverá se apresentar com 1 

(uma) hora de antecedência ao evento. 

HORAS 1500 1000 2500 R$ 165,62 R$ 414.050,00
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02

SERVIÇO DE MESTRE CERIMONIA: Serviço de Mestre de Cerimônias/ Apresentador de Eventos: 

Disponibilização de profissional capacitado para a condução de solenidades conforme roteiro 

preestabelecido. Descrição sumária das atividades: O mestre de cerimônia terá a atribuição de 

proferir a abertura e o encerramento das solenidades, cerimônias oficiais e eventos institucionais 

do município. O serviço deverá ser executado por profissional capacitado e com experiência na 

atividade de mestre de cerimônias, no trato com autoridades e habilidade em lidar com pessoas, 

boa postura, desenvoltura, adequada presença de palco, adequada comunicação oral, boa dicção, 

voz adequada à apresentação de cerimonial, uso correto do idioma português, boa fluência de 

leitura, articulação e interpretação de possíveis improvisos no cerimonial, agir com presteza, 

polidez e cortesia, sob qualquer circunstância. Ter conhecimentos de Ordem de Precedência 

e regras de protocolo. O Mestre de Cerimônia deverá apresentar-se com vestimenta em cores 

discretas, social/clássica e adequada ao evento, cabelos adequadamente penteados, maquiagem 

leve (no caso do sexo feminino) ou barba feita ou aparada (no caso do sexo masculino). Os 

Eventos poderão ocorrer em qualquer horário nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, sem 

ônus adicional para o Contratante. Local de execução dos serviços: Município de Contagem. Para 

a execução dos serviços em eventos o profissional  deverá se apresentar com 1 (uma) hora de 

antecedência ao evento. HORAS 600 900 1500 R$ 132,49 R$ 198.735,00

03

SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS A: A equipe de produção deverá organizar e coordenar 

todo evento. sendo 01 produtor geral, 02 auxiliar de produção, 01 produtor técnico, 02 Roadie e 

08 pessoas para serviços em geral, que deverão estar à disposição em período integral, durante 

todo o evento, devidamente uniformizadas. Hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. 

Os Eventos poderão ocorrer em qualquer horário nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, 

sem ônus adicional para o Contratante. Local de execução dos serviços: Município de Contagem. 

Para a execução dos serviços em eventos o profissional deverá se apresentar com 1 (uma) hora de 

antecedência ao evento. Diária corresponde a 6 horas de evento UNID/DIA 80 100 180 R$ 2.070,25 R$ 372.645,00

04

SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS B: A equipe de produção deverá organizar e coordenar 

todo evento. sendo 01 produtor geral, 01 auxiliar de produção e 08 pessoas para serviços em 

geral, que deverão estar à disposição em período integral, durante todo o evento, devidamente 

uniformizadas. Hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. Os Eventos poderão ocorrer 

em qualquer horário nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, sem ônus adicional para o 

Contratante. Local de execução dos serviços: Município de Contagem. Para a execução dos servi-

ços em eventos o profissional deverá se apresentar com 1 (uma) hora de antecedência ao evento. 

Diária corresponde a 6 horas de evento. UNID/DIA 100

150

250 R$ 1.035,12 R$ 258.780,00

05

SISTEMA DE PROJEÇÃO: Projeção simultânea com  02 painéis de LED: Painel de LED outdoor, 

tamanho 4m x 3m cada um, de alta resolução (06mm), sendo: Pixel Pitch(Real): 06mm, Pixel 

Composition: 1R1G1B, Pixel Density(Real): 6000dots/m2, LED Encapsulation DIP: 346, LED 

Chip Red: 12mil Opto-tech Green And Blue: 13mil Silan, Ingress Protection: IP65, Aspecto: 1.1, 

Ingress Protection: IP65/43, Module Resolution: 16dots * 16dots, Module Size: 160mm(W)

x160mm(H), Cabinet Resolution(Real): 96 dots * 64 dots, Cabinet Size: 960mm(W)x640mm(H), 

Cabinet Depth: 150mm, Cabinet Weight: ≤35kg, Display Viewing Angle Horizontal: 110 degree 

(+10/-10) / Vertical:70 degree (+10/-10), Drive Mode constant current driver: 1/4 scan, Display 

Brightness: ≥5000cd/m2, Best Viewing Distance: 10m~70m, Life Span: ≥50,000 hours, Max 

Power Consumption: 1000w/m2, Ave Power Consumption: 400w/m2, Input Voltage: 220V•}10% 

or 110V•}10%, Operating Environment Temperature: -20°C ~60°C Humidity : 10%~95%.  

OBSERVAÇÃO: Os painéis de LED com estrutura para fixação em P50 ou P30, atendendo ao rider 

técnico da banda. Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, abastecimento, 

mão-de-obra para operacionalização do equipamento, hospedagem e alimentação da equipe, se 

necessário, para todos os itens.

UNID/DIA 32 80 112 R$ 2.957,57 R$ 331.247,84

06

LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES:  Rádio transmissor UHF alcance de 5 Km, 16 canais, 2 

botões programáveis, CSQ / PL / DPL / inv-DPL, bloqueio de canal ocupado, canal exclusivo de 

recepção, compressão de voz (Xpand), transmissão interna ativada por voz (vox), eliminação de 

canal ruidoso, alerta de chamada, limitador de tempo de transmissão, repetidor / comunicação 

direta, varredura de dupla prioridade, sinalização MDC1200, PTT-ID (envio), verificação do rádio 

(recepção), inibição seletiva do rádio (recepção), sinalização quik-call II, alerta de chamada (recep-

ção), chamada seletiva (recepção), sinalização DTMF / PTT-ID (envio). Bateria em funcionamento 

e outra substituta. Incluir: Transporte, responsável pela distribuição e recolhimento durante o 

evento, (mão-de-obra), hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. UNID/DIA 400 1000 1400 R$ 17,53 R$ 24.542,00

VALOR TOTAL DO LOTE 02: R$ 1.599.999,84 (Hum milhão, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos)



"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, 20 de março de 2017 Página 11 de 33 Diário Oficial de Contagem - Edição 4070

 
LOTE 03 – LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

 
 

ITEM 
ESPECIFICAÇÕES UNID/DIA QUANTIDADE 

ESTIMADA PMC 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 
FUNDAC 

TOTAL VALOR UNITÁRIO 
REGISTRADO R$ 

VALOR TOTAL R$ 

01 SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE A: SISTEMA DE PA LINE ARRAY 
contendo:   
*03 Torres de som P A montados nas laterais e centro do 
palco (L C R), sendo:  - 01 Sistema “Line Array” – Fly P.A, 
contendo no mínimo: 36 caixas acústicas profissionais, 
(sendo 03 torres 12 lines e 12 sub graves cada), 02 torres 
de delay contendo 08 lines e 08 sub graves cada, com 
gabinete em madeira prensada, tratada (compensado 
naval, MDF) ou materiais compostos (fiber gIass, plásticos 
injetados de ata resistência), pintados com tintas 
resistentes as intempéries climáticas, para (médio graves e 
médio agudos), ativas, com estrutura para Fly, contendo 
CADA: 02 alto falantes de alta performance para 
freqüência médio graves, com potência de no mínimo 800 
watts RMs cada, 01 (uma) corneta de directividade 
constante com driver de diafragma de titânio e garganta de 
mínimo 03" para reprodução de médios e agudos, com 
potência de no mínimo 150 Watts RMS.   - 01 sistema de 
"sub-woofer" contendo no mínimo: 36 caixas acústicas 
profissionais, (12 por torre), com gabinete em madeira 
prensada, tratada (compensado naval, MDF) ou materiais 
compostos (fiber glass, plásticos Injetados de alta 
resistência), pintados com tintas resistentes as intempéries 
climáticas, para sub-woofer, ativas, contendo CADA: 02 
alto-falantes Sub-woofer de 18”, com alto falantes de alta 
performance, com potência de no mínimo 1200 watts RMS 
total.  - 02 conectores para painel, fêmea de 04 pólos, de 
metal e ou termoplástico de alta resistência.   * 
Amplificadores de Potência para o sistema acima, 
contendo no mínimo:  - 09 amplificadores  stéreo para sub-
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R$ 7.000,00 

 
 
 
 

R$ 196.000,00 

graves com potência de no mínimo 8000 watts rms com 
carga de 4KW/h, classe AB, variável H, com ventilação 
forçada e entradas balanceadas.   - 09 amplificadores 
stéreo para médio-graves com potência de no mínimo 
5000 watts rms, com carga de 2KW/h, classe AB,  com 
ventilação forçada e entradas balanceadas.   – 09 
amplificadores stéreo para médias-altas com potência de 
no mínimo 4000 watts rms, com carga de 1,5 KW/h, classe 
AB, com ventilação forçada e entradas balanceadas. - 02 
Mesas/consoles para o palco de no mínimo 56 (cinqüenta 
e seis) canais de entrada, faders de 100mm,  com 
(míc/line, ganho, pad 20 db, 48 v,  insert) por canal. Mínimo 
de 24 mix auxiliares pré/pós fader, balanceados o com 04 
equalizadores paramétricos com Q variável de 04 bandas 
LPF e HPF, ajustável por canal, Phanton Power por canal, 
08 canais de entradas de linha stéreo, Volta de efeitos , 04 
bandas de equalização totalmente paramétricas com Q 
variável em todos os canais de entrada. 01 filtro de graves 
(hi- pass variável), em todos os canais de entrada, 01 
compressor dinâmico em todos os canais de entrada. 01 
noise-gate em todos os canais de entrada. Delay dinâmico 
por canal de entrada e em todas as vias de saída, 08 
grupos de mute, 08 controles de DCA, 08 saídas de matrix, 
balanceadas e com 04 equalizadores paramétricos de 04 
bandas, 01 saída máster L, C, R, balanceadas e com 04 
equalizadores paramétricos de 04 bandas, 01 saída master 
L e R, balanceada e com 04 equalizadores paramétricas 
de 04 bandas  balanceadas.    02 Mesas/consoles para o 
P.A.  de no mínimo 56 (cinqüenta e seis) canais de 
entrada, faders de 100mm  com (míc/line, ganho, pad 20 
db, 48 v,  insert) por canal. Mínimo de 16 mix auxiliares 
pré/pós fader, balanceados o com 04 equalizadores 
paramétricos com O variável de 04 bandas LPF e HPF 
ajustável por canal, Phanton Power por canal, 08 canais de 
entradas de linha stéreo, Volta de efeitos , 04 bandas de 
equalização totalmente paramétricas com Q variável em 
todos os canais de entrada. 01 filtro de graves (hi- pass 
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variável), em todos os canais de entrada, 01 compressor 
dinâmico em todos os canais de entrada. 01 noise-gate em 
todos os canais de entrada. Delay dinâmico por canal de 
entrada e em todas as vias de saída, 08 grupos de mute, 
08 controles de DCA, 08 saídas de matrix, balanceadas e 
com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas, 01 
saída máster L, C, R, balanceadas e com 04 equalizadores 
paramétricos de 04 bandas, 01 saída máster L e R, 
balanceada e com 04 equalizadores paramétricas de 04 
bandas balanceadas.   * Periféricos e processadores:  - 02 
canais de equalizadores gráficos de 1/3 de oitavas (31 
bandas), faders de 100mm com filtros de Q constante, com 
entradas e saídas balanceadas.  - 02 processadores de 
áudio digitais com 04 vias de entradas e 08 saídas, 
compatíveis com as caixas acústicas de sub-woofer, 
graves, medios graves e agudos, contendo: entradas e 
saídas de sinal balanceadas e AESlBUS, dispaly digital 
QVGA, filtros  de 24db/v° com cortes variáveis, ajustes 
individuais de níveis de entradas e saídas, ajustes de fase 
e de micro-delay em cada saída.  SISTEMA DE MONITOR 
e EQUIPAMENTOS DE PALCO:  02 Sistema de side fill 
L/R Duplo,  com sub/low, mid/low e mid/higt L/R, composto 
de no mínimo:  04 caixas com 08 falantes de 18” de alta 
performance, com potência de no mínimo 1000 w rms  04 
caixas com 04 falantes de 15” de alta performance, com 
potência mínima de 800 w rms, 04 caixas com 04 falantes 
de 10” de alta performance com potência de no mínimo 
600 w rms e 04 driver com diafragma de titânio de 03” de 
garganta com corneta de 50x40 de directividade constante, 
com potência de no mínimo 100 w rms.  02 racks em 
madeira prensada, tratada (compensado naval ou MDF), 
para acondicionar os amplificadores de potência, para 
funcionamento do sistema de Side Fill acima, composto 
cada um, mínimo de 04 canais de amplificadores, com 
potência de no mínimo 5000 w rms com carga de 2 KW/h, 
classe AB, com ventilação forçada e entradas 
balanceadas, para o sub/low,  de 04 canais de 

amplificadores, com potência de no mínimo 3000 w rms 
com carga de 2 KW/h, classe AB,  com ventilação forçada 
e entradas balanceadas para o mid/low, de 04 canais de 
amplificadores com potência de no mínimo 3000 w rms 
com carga de 2 KW/h, classe AB,  com ventilação forçada 
e entradas balanceadas para o mid/higt e os devidos 
processadores de áudio digitais,  para gerenciamento do 
sistema. - 16 caixas acústicas monitoras profissionais 
modelo SM 400 ou similar importado, com gabinete em 
madeira prensada, tratada (compensado naval, MDF) ou 
materiais compostos (fiber glass, plásticos injetados de alta 
resistência), pintados com tantas resistentes as 
intempéries climáticas, com no mínimo de 02 vias, ativas 
ou passivas contendo CADA: 02 altofalantes de 12” de alta 
performance com potência de no mínimo 800w rms total e 
driver com diafragma de titânio de no mínimo, 03”, 
garganta de 2” e cometa de 50 x 40 de directividade 
constante, com potência de no mínimo 75w rms, 2(dois) 
conectores para painel, fêmea de 04 pólos, de metal e ou 
termoplástico de alta resistência. 02 racks em madeira 
prensada, tratada (compensado naval ou MDF), para 
acondicionar os amplificadores de potência, para 
funcionamento das 16 caixas acústicas monitoras acima, 
composto cada um, mínimo de 16 canais de amplificadores 
com potência de no mínimo 3000 w rms com carga de 2 
KW/h, classe AB,  com ventilação forçada e entradas 
balanceadas; e os devidos processadores restantes, se as 
caixas monitoras forem ativas.   * 01 sistema de side drum 
(bateria) contendo no mínimo:  - 02 caixas acústicas de 
sub-woofer profissionais com gabinete em madeira 
prensada, tratada (compensado naval, MDF) ou materiais 
compostos (fiber g1ass, plásticos injetados de alta 
resistência), pintados com tintas resistentes as intempéries 
climáticas, contendo CADA, 2 alto-falantes sub-woofer de 
18”  de alta performance para sub/low, com potência de no 
mínimo 1000 w rms total, 02 conectores para painel, fêmea 
de 04 pólos. de metal e ou termoplástico de alta 
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resistência.   - 02 caixas acústicas modelo SM 400 ou 
similar importado profissional, com gabinete em madeira 
prensada, tratada (compensado naval, MDF) ou materiais 
compostos (fiber glass, plásticos injetados de alta 
resistência), pintados com tintas resistentes as intempérias 
climáticas, para graves, médios e agudos, ativa ou 
passivas,  contendo CADA: 02 altofalante de 12” de alta 
performance para graves com potência de no mínimo 600 
w rms,  01 cometa de 50 x 400 de directividade constante 
com driver de diafragma de titânio e garganta de 2”, com 
corneta de 50x40 de directividade constante, com potência 
de no mínimo 100 w rms.  - 02 bateria acústica básica, sem 
pratos, em perfeito estado de uso, composta de;  01 
bumbo 22”, 01 ton de 12”, 01 ton de 13”, 01 surdo de 16”, 
todos com peles novas e hidráulicas  01 caixa 14”, com 
pele porosa de atack e de resposta com esteira.  01 
estante de caixa. 01 estante de chimbal com arrue/a, feltro 
e cachimbo 03 estantes de pratos girafa com feltros e 
borboletas  01 pedal de bumbo. 01 banquinho com 
almofada. - 02 sistema específico para teclado, contendo 
no mínimo:  01 mixer com no mínimo; 16 canais de entrada 
de linha, estéreos, com conectores XLR.  03 bandas de 
equalização (graves, médios e agudos) por canal de 
entrada.  02 saídas master L e R, balanceadas 02 saídas L 
e R de control-roam, balanceadas  e controle de pré escuta 
com saída para fones de ouvido  02 caixas acústicas ativas 
ou passivas com potência mínima de 300w rms a 8hms no 
mínimo contendo cada:  01 woofer de 12” ou 15” * para 
graves com driver de diafragma de titânio 2” com corneta 
50x40 de directividade constante, com potência mínima de 
75 w rms.  - 02 amplificadores específicos para contra 
baixo, contendo no mínimo: 800 watts rms de potência 
transistorizada e/ou valvulada,  01 crossover de 02 vias 
com corte variável.  01 pré de entrada com plugs P10/XLR, 
e controle de nível de linha,  01 controle de equalização de 
04 vias (graves, médios baixos, médios altos e agudos),  
02 caixa acústica contando 04 alto falantes de 10 ’com 

cones de alumínio.  02 caixa acustica contendo 01 alto 
falantes de 15’, com cone de alumínio.  - 04 amplificadores 
específicos para guitarra, contendo no mínimo: 120 watts 
rms de potência valvulada, prés de entradas  
independentes com plugs P10/XLR, e controle de nível de 
linha,  02 controles de equalização independentes de 03 
vias (graves, médios e agudos), Efeito de reverber 01 caixa 
acústica com 04 falantes de 12”,   com 120 w rms. - 02 
mult-cabo chaveado específico para transmissão de sinal 
de áudio, balanceado com mínimo de:  56 canais  de 
entradas XLR. fêmea de painel Saídas XLR macho de 
linha para P A e monitor Spliter ativo para 02 pontos (PA e 
monitor)  60 metros de comprimento para P A . 15 metros 
de comprimento para monitor - 04 sub snake – mult-cabos 
específico para transmissão de sinal de áudio balanceado 
contendo cada;  Bandeja com 12 canais de entradas XLR, 
fêmea de painel com no mínimo 15 Mts. De comprimento. - 
40 pedestaís grandes, articulados para microfones, com 
seus devidos cachimbos e em bom estado de 
funcionamento  - 25 garras com suportes para microfones, 
com seus devidos cachimbos em bom estado de 
funcionamento.  - 20 Direct Box entre Ativos e Passivos, 
com: Impedância de entrada: >2dbs.  Entrada e LlNK OUT 
com conector Jack ¼” desbalanceado, entrada XLR 
desbalanceado Saída XLR balanceado ,2 Chaves 
atenuadoras: 20dB (podendo atenuar o total de 40 dB)  
Resposta de _ower_ncia: 10Hz a 93 kHz (-3dB)  Relação 
SinaVRuído: -110 dBu Alimentação: Phantom _ower de 18 
V a 48 V DC, bateria 9 V Suspensão de borracha para 
isolamento mecânico e elétrico. Chave Ground - 20 
Microfones Padrão Polar sendo: Unidirecional (cardióide), 
simétrico sobre o eixo do microfone, uniforme com a 
freqüência impedância nominal é de 150 ohms (300 ohms) 
para conexão a entradas de microfone de baixa 
impedância. Dinâmico (bobina móvel) Resposta de 
Freqüência50 a 15.000 Hz  - 30 Microfones Padrão Polar 
sendo:   Unidirecional (cardióide), simétrico sobre o eixo 
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rotacional do microfone, uniforme com a freqüência.  
Sensibilidade (a 1.000 Hz)Tensão de Circuito Aberto: -56,0 
dBV / Pa * (1,6 mV) * (1 Pa = 94 dB SPL), Impedância 
nominal é de 150 ohms (310 ohms) para conexão a 
entradas de microfone de baixa impedância nominal. 
Polaridade Pressão positiva no diafragma produz voltagem 
positiva no pino 2 em relação ao pino 3.    - 02 Kit de 
Microfones específicos para Drums system, contendo: 07 
microfones específicos para drums system, sendo 
unidirecional (cardióide) freqüência impedância nominal é 
de 150 ohms (300 ohms) para conexão a entradas de 
microfone de baixa impedância. Dinâmico (bobina 
móvel)Resposta de Freqüência 50 a 15.000 Hz Para 
bumbo, caixa, tons e surdo e microfones tipo condenser, 
com Impedância de saída (em 1000 Hz) 600 ohms 
Sensibilidade (a 1000 Hz) -48 DBV / Pa, mV (4,0), 1 Pascal 
= 94 dB SPL Sensibilidade Eletromagnética -7 DB SPL 
equivalente  (60 Hz).  - 01 aparelhos de reprodução de 
CDs, DVD e MP3.   - 02 Sistema Main Power contendo: 
transformador 220 (duzentos e vinte) votts para 110 (cento 
e dez) volts, com isolador, estabilizador de tensão de no 
mínimo 05 (cinco) KVA, com quadro de distribuição., com 
conectores de A.C., compatíveis com os conectores dos 
cabos necessários para a energizar os equipamentos 
acima.  cabo de ac. trifásico com mínimo de 50 Mts e 
capacidade de suportar a carga de energia dos 
equipamentos acima. 01 sistema de inter comunicação do 
Palco /  P.A. eficiente, 01 kit de cabos de sinal, spliter’s e 
de microfones necessários para a interligação dos 
equipamentos acima.   - 01 Kit de acessórios e 
ferramentas, necessários para a devida montagem do 
sistema e para o perfeito funcionamento do mesmo 
especificado.  
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. 
Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, 
desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação 
da equipe, se necessário. 

02 
 

SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE B: SISTEMA DE PA 
LINE ARRAY contendo:  32 caixas de grave com 2 alto 
falantes de 18 de 1600w rms; 32 caixas media, alta by way 
“Line Array”, com alto falantes de 12 + driver de 800w rms; 
08 amplificadores de 6400w rms p/ graves; 08 
amplificadores de 4500w rms p/ medio grave; 08 
amplificadores de 2000w rms driver de titanio. sistema de 
p.a perifericos 01 processador digital drive para sistema de 
caixas; 01 processador equalizador, digital; 01 equalizador 
1/3 para insert; 02 Console digital para aplicação ao vivo. 
Memorização dos ganhos de entrada dos prés. 4 entradas 
estéreo, 4 retornos de efeitos estéreo, 8 processadores de 
efeitos. 12 EQ gráficos de 31 bandas, 501 memórias de 
cena com backup em cartão "Compact Flash". 25 teclas 
definidas pelo usuário para acesso rápido das funções, 24 
mix buses, 8 matrix e 8 DCA's. fonte externa.  Expandida 
para 144 canais (se necessario), processamento de sinal 
feito em 32 bits, sample rate interno de 44.1 kHz, 48 kHz, 
88.2 kHz e 96 kHz e externo 96 kHz. latência de sinal  
menor que 1.15 ms em 96 kHz. 48 canais de entrada e mais 
4 entradas estéreo e 24 Omni Outs. um cabo de rede do 
tipo CAT 5, com até 100 metros de comprimento. 01 
aparelho leitor de cds profissional tipo cdj. sistema de palco 
sidefill 04 caixas de grave c/ 2 alto falantes de 18 de 1600w 
rms; 04 caixas de media, alta by way c/ 2 alto falantes 12 + 
driver de 800w rms; 02 amplificadores de 6400w rms p/ 
grave; 02 amplificadores de 4500w rms médio grave; 02 
amplificadores 2000w rms driver titanio. sistema de palco 
monitores 12 caixas de monitor 12 driver de 400w rms; 02 
subs de bateria e percussao; 06 amplificadores de 2000w 
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rms; 02 amplificadores para sub bateria e percussao de 
3.000w rms. sistema de palco 02 amplificadores valvulado 
p/ guitarra c/ caixa 04 alto falante de 12; sistema p/ contra 
baixo c/ 1 caixa c/4 alto falantes de 10 e 1 caixa c/ 1 alto 
falante de 15; 01 bateria acustica; 16 pedestais girafa; 10 
garras clamp; 08 direct box passivo; 08 direct box ativo; 06 
microfones sem fio uhf; 15 microfones para voz; 15 
microfones para instrumentos; 02 power play para 08 fones, 
com 16 fones; sistema de palco perifericos 08 canais de 
equalizacao; 01 processador equalizador digital; 02 
aparelhos cdj para DJ; sistema de comunicação palco pa, 
01 kit de cabos de sinal, spliter’s e de microfones 
necessários para a interligação dos equipamentos acima.  - 
01 Kit de acessórios e ferramentas, necessários para a 
devida montagem do sistema e para o perfeito 
funcionamento do mesmo especificado.  
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. 
Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, 
desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da 
equipe, se necessário. 

 
03 

SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE: SISTEMA DE PA LINE 
ARRAY contendo:  24 caixas de grave com 2 alto falantes 
de 18 de 1600w rms; 24 caixas media, alta by way “Line 
Array”, com alto falantes de 12 + driver de 800w rms; 08 
amplificadores de 6400w rms p/ graves; 08 amplificadores 
de 4500w rms p/ medio grave; 08 amplificadores de 2000w 
rms driver de titanio. sistema de p.a perifericos 01 
processador digital drive para sistema de caixas; 01 
processador equalizador, digital; 01 equalizador 1/3 para 
insert; 02 Console digital para aplicação ao vivo.  p.a e palco 
32 Pré de microfone de alta qualidade, com facilidades de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

memorização em cada cena de memória. Expansível por 
mais 32 canais, totalizando 64 canais, 4 entradas estéreo, 
16 vias de auxiliar e 8 matrix, LCR. Rack virtual com 4 
processadores de Efeito e Equalizadores Gráficos. 
Exclusivo Reprodutor e gravador de memória USB. 
Memorização dos ganhos de entrada dos prés, aparelho 
leitor de cds profissional tipo cdj. sistema de palco sidefill 04 
caixas de grave c/ 2 alto falantes de 18 de 1600w rms; 04 
caixas de media, alta by way c/ 2 alto falantes 12 + driver de 
800w rms; 02 amplificadores de 6400w rms p/ grave; 02 
amplificadores de 4500w rms médio grave; 02 
amplificadores 2000w rms driver titanio. sistema de palco 
monitores 12 caixas de monitor 12 driver de 400w rms; 02 
subs de bateria e percussao; 06 amplificadores de 2000w 
rms; 02 amplificadores para sub bateria e percussao de 
3.000w rms. sistema de palco 02 amplificadores valvulado 
p/ guitarra c/ caixa 04 alto falante de 12; sistema p/ contra 
baixo c/ 1 caixa c/4 alto falantes de 10 e 1 caixa c/ 1 alto 
falante de 15; 01 bateria acustica; 16 pedestais girafa; 10 
garras clamp; 08 direct box passivo; 08 direct box ativo; 06 
microfones sem fio uhf; 15 microfones para voz; 15 
microfones para instrumentos; 02 power play para 08 fones, 
com 16 fones; sistema de palco perifericos 08 canais de 
equalizacao; 01 processador equalizador digital; 02 
aparelhos cdj para DJ; sistema de comunicação palco pa, 
01 kit de cabos de sinal, spliter’s e de microfones 
necessários para a interligação dos equipamentos acima.   - 
01 Kit de acessórios e ferramentas, necessários para a 
devida montagem do sistema e para o perfeito  
funcionamento do mesmo especificado.  
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. 
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Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, 
desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da 
equipe, se necessário. 
 

 
04 

SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE: SISTEMA DE PA 
LINE ARRAY contendo:  16 caixas de grave com 02 altos 
falantes de 18 de 1600w rms; 16 caixas media, alta by way 
“Line Array”, com alto falantes de 12 driver de 800w rms; 04 
amplificadores de 6400w rms p/ graves; 04 amplificadores 
de 4500w rms p/ médio grave; 04 amplificadores de 2000w 
rms driver de titânio. sistema de p.a periféricos 01 
processador drive para sistema de caixas digital; 01 
processador equalizador, digital; 01 equalizador 1/3 para 
insert; 02 Mesas/consoles para o palco e PA.  para 
aplicação ao vivo.   32 Pré de microfone de alta qualidade, 
com facilidades de memorização em cada cena de 
memória. Expansível por mais 32 canais, totalizando 64 
canais, 4 entradas estéreo, 16 vias de auxiliar e 8 matrix, 
LCR. Rack virtual com 4 processadores de Efeito e 
Equalizadores Gráficos. Exclusivo Reprodutor e gravador de 
memória USB. Memorização dos ganhos de entrada dos 
prés, 01 aparelho leitor de cds profissional tipo cdj. sistema 
de palco sitdefill 04 caixas de grave c/ 2 alto falantes de 18 
de 1600 rms; 04 caixas de media, alta by way c/ 2 alto 
falantes de 12 + driver de 800w rms; 02 amplificadores de 
6400w rms p/ grave; 02 amplificadores de 4500w rms médio 
grave; 02 amplificadores 2000w rms driver titanio. sistema 
de palco monitores 08 caixas de monitor 12 + driver de 
400w rms; 02subs de bateria e percussão; 06 
amplificadores de 2000w rms; 02 amplificadores para sub 
bateria e percussão de 3.000w rms. sistema de palco 01 
amplificadores valvulado p/ guitarra c/ caixa 04 alto falantes 
de 12; sistema p/ contra baixo c/ 1 caixa c/ 4 alto falantes de 
10 e 1 caixa c/ 1 alto falante de 15; 01 bateria acustica; 16 
pedestais girafa; 10 garras clamp; 08 direct box passivo; 08 
direct box ativo; 03 microfones sem fio uhf; 10 microfones 
para voz; 10 microfones para instrumentos; 04 power play 
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R$ 665.000,00 

para 08 fones, com 08 fones. sistema de palco periferico 08 
canais de equalizacao; 01 processador equalizador digital; 
02 aparelhos cdj para DJ; sistema de comunicação palco 
pa. 01 kit de cabos de sinal, spliter’s e de microfones 
necessários para a interligação dos equipamentos acima.   - 
01 Kit de acessórios e ferramentas, necessários para a 
devida montagem do sistema e para o perfeito 
funcionamento do mesmo especificado.  
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. 
Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, 
desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da 
equipe, se necessário. 

05 SONORIZAÇÃO  MICRO PORTE : 4 caixas de grave com 
01 altos falantes de 18 de 1600w rms; 4 caixas media, alta 
by way, com alto falantes de 12 driver de 800w rms; 02 
amplificadores de 6400w rms p/ graves; 02 amplificadores 
de 4500w rms p/ médio grave; 02 amplificadores de 2000w 
rms driver de titânio. sistema de p.a periféricos 01 
processador drive para sistema de caixas digital; 01 
processador equalizador, digital; 01 equalizador 1/3 para 
insert; 01 Mesas/consoles para o palco e PA. de no mínimo 
16 canais que possua as seguintes características: 17 
faders de 100 mm motorizados, Os Faders podem ajustar 
os níveis para as entradas de canais, Aux Sends e Saídas, 
Quatro camadas de software selecionáveis determinam a 
função dos faders de canal,LCD com 320 x 240 pontos,Os 
botões e controles na seção SELECTED CHANNEL habilita 
a edição direta dos parâmetros de mixagem, 8 chaves 
podem ser definidas pelo usuário para controlar os 
parâmetros internos, Conector Ótico padrão ADAT, Um Slot 
de expansão para I/O digital para cartões opcionais DA e 

 
 
 
 
 
 

UNID/DIA 

 
 
 
 
 
 

72 

 
 
 
 
 
 

180 

 
 
 
 
 
 

252 

 
 
 
 
 
 

R$ 1.530,00 

 
 
 
 
 
 

R$ 385.560,00 



"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, 20 de março de 2017 Página 17 de 33 Diário Oficial de Contagem - Edição 4070

AD, Conversores A/D linear 24-bit, 128-times oversampling, 
Conversores D/A linear 24-bit, 128-times oversampling, 
Resposta de freqüência de 20 Hz a 40 kHz com 
amostragem em 96 kHz,106 dB de alcance dinâmico 
,Processamento interno em 32-bits (58-bits acumulador),12 
entradas Mic/Line com Phantom Power selecionável +48 V 
e 4 entradas de linha, 12 Inserts Analógicos, Qualquer 
Saída ou Insert podem ser endereçadas aos OMNI OUTS, 
Saídas individuais para Estéreo e Monitor , Entrada e Saída 
2TR Analógicas para serem usadas com gravador de fita, 
Um Slot opcional permite a instalação de mais 16 
Entradas,Entrada e Saída 2TR Digital, Duplo Canal que 
suporta gravar e tocar em 88.2/96 kHz ou 44.1/48 kHz, 
legado de gravadores digitais multi canais. de 18 de 1600 
rms; 04 caixas de media, alta by way c/ 2 alto falantes de 12 
+ driver de 800w rms; 02 amplificadores de 6400w rms p/ 
grave; 02 amplificadores de 4500w rms médio grave; 02 
amplificadores 2000w rms driver titanio. sistema de palco 
monitores 08 caixas de monitor 12 + driver de 400w rms; 
02subs de bateria e percussão; 06 amplificadores de 2000w 
rms; 02 amplificadores para sub bateria e percussão de 
3.000w rms. sistema de palco 02 amplificadores valvulado 
p/ guitarra c/ caixa 04 alto falantes de 12; sistema p/ contra 
baixo c/ 1 caixa c/ 4 alto falantes de 10 e 1 caixa c/ 1 alto 
falante de 15; 01 bateria acustica; 16 pedestais girafa; 10 
garras clamp; 08 direct box passivo; 08 direct box ativo; 03 
microfones sem fio uhf; 10 microfones para voz; 10 
microfones para instrumentos; 04 power play para 08 fones, 
com 08 fones. sistema de palco periferico 08 canais de 
equalizacao; 01 processador equalizador digital; 02 
aparelhos cdj para DJ; sistema de comunicação palco pa. 
01 kit de cabos de sinal, spliter’s e de microfones 
necessários para a interligação dos equipamentos acima.   - 
01 Kit de acessórios e ferramentas, necessários para a 
devida montagem do sistema e para o perfeito 
funcionamento do mesmo especificado.  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. Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, 
desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da 
equipe, se necessário. 

 
06 

ILUMINACAO GRANDE PORTE A : 48 - refletores par 64 
foco 5; 64 - refletores par led rgbwa; 32- acl (par 56 foco 1); 
24- elipsoidal completo; 10 - set light; 12 - minibrute de 6 
lâmpadas cada;  04 - maquina de fumaça de 1500w com 
ventilador; 24 - moving beam 700; 24 - moving wash 1200; 
12 - Ribalta de led rgbw; 16 - strobo 3000; 60 - canais de 
dimmer (dmx 512); 04 - pro power de 12 canais de 4 kw 
cada canal; 02- spliter de 4 ou 8 canais; 02- mesa regia ou 
avolite pearl 2004; incluso o cabeamento necessário, líquido 
para as máquinas de fumaça de boa qualidade e neutro. 02 
canhões seguidores, escada para afinação, com estrutura 
para fixação da iluminação em P50, atendendo ao rider 
técnico da banda. Incluir: Transporte, carga, descarga, 
montagem, desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e 
alimentação da equipe, se necessário. 
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R$ 280.000,00 

07 ILUMINACAO GRANDE PORTE B : 24 - refletores par 64 
foco 5; 32 - refletores par led rgbwa; 16- acl (par 56 foco 1); 
12- elipsoidal completo; 08 - set light; 08 - minibrute de 6 
lâmpadas cada;  02 - maquina de fumaça de 1500w com 
ventilador; 16 - moving beam 700; 16 - moving wash 1200; 
12 - Ribalta de led rgbw; 12 - strobo 3000; 60 - canais de 
dimmer (dmx 512); 04 -  pro power de 12 canais de 4 kw 
cada canal; 02 - spliter de 4 ou 8 canais; 01- mesa regia ou 
avolite pearl 2004; incluso o cabeamento necessário, líquido 
para as máquinas de fumaça de boa qualidade e neutro. 02 
canhões seguidores, escada para afinação, com estrutura 
para fixação da iluminação em P50, atendendo ao rider 
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.565
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 inciso II, do Artigo 21 e o Artigo 23, ambos da Lei Complementar nº 090, de    30 
de julho de 2010 RESOLVE:
Art.1º EXONERAR para do cargo de provimento em comissão de Diretor da Escola Municipal “Giovanini Chiodi”, Nível VI, CPC-864, a Servidora LUCIA HELENA DE PAU-
LA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 1º(primeiro) de março de 2017.
Art.2º NOMEAR para do cargo de provimento em comissão de Diretor da Escola Municipal “Giovanini Chiodi”, Nível VI, CPC-864, o Servidor JOEL LUCAS DE SOUZA, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 1º(primeiro) de março de 2017.
Art.3º FORMALIZAR o direito a receber o valor da Gratificação de Desempenho de Direção de Escola Municipal – GRADE, o Servidor nomeado no Artigo 2º deste Ato 
Administrativo, a partir de 25 de janeiro de 2017, conforme Art.1º, Inciso I, da Lei Complementar nº 153, datada de 18 de outubro de 2013.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.566
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 DISPENSAR, da designação para o exercício da Função de Confiança de Vice-Diretor da Escola Municipal “Geovanini Chiodi”, Referência FC-3, CFC-46, a servidora 
CLEUZA DE FATIMA APARECIDA LOURENÇO, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 1º(primeiro) de março de 2017.
Art.2º DESIGNAR, para o exercício da Função de Confiança de Vice-Diretor da Escola Municipal “Geovanini Chiodi”, Referência FC-3, CFC-46, a SILESIA MARIA RODRI-
GUES SILVA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 1º(primeiro) de março de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.573
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; RETIFICA o Ato Administrativo nº 19.555, datado de 14 de março de 2017, no tocante 
ao nome das servidoras nomeadas para os respectivos cargos de provimento em comissão, lotadas na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – 
FAMUC, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê:

SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

técnico da banda. Incluir: Transporte, carga, descarga, 
montagem, desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e 
alimentação da equipe, se necessário 
 

08 ILUMINACAO MÉDIO PORTE: 24 - refletores par 64 foco 5, 
24 - refletores par led rgbw; 16- acl (par 56 foco 1) 08- 
elipsoidal completo; 08- set light; 06- minibrute de 6 
lâmpadas cada; 02- máquina de fumaça de 1500w com 
ventilador; 12 - moving beam 200, 12 - moving beam 300, 
06 - strobo 3000, 24 - canais de dimmer. (dmx 512); 01- 
spliter de 4 ou 8 canais; 01- mesa regia ou avolite pearl 
2004; incluso o cabeamento necessário, liquido para as 
máquinas de fumaça de boa qualidade e neutro. 02 canhão 
seguidor, escada para afinação, com estrutura P30 para 
fixação da iluminação, atendendo ao rider técnico da banda. 
Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, 
desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da 
equipe, se necessário.  
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R$ 4.800,00 

 
 
 

R$ 1.008.000,00 

09 ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE: 24 refletores par 64 foco 
5, 12 refletores par led rgbw; 12 moving led; 04 mini-brute c/ 
04 lâmpadas cada; 01 set light p/ luz de serviço; 01 dimmers 
(12 canais x 4000 watts cada); 01 mesa dmx; 01 máquina 
de fumaça com ventilador, com estrutura P30 para fixação 
da iluminação, atendendo ao rider técnico da banda. Incluir: 
Transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, 
mão-de-obra, hospedagem e alimentação da equipe, se 
necessário. 
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2.500,00 

 
 
 

R$ 665.000,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 03: R$ 5.068.560,00 (Cinco milhões, sessenta e oito mil, quinhentos e sessenta reais) 
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KARLA CRISTIANE FIEL ALVARENGA Chefe de Unidade de Saúde - CASF / NASF Petrolândia V 59

CAROLINA NONATO DA SILVA MENDES Chefe de Unidade de Saúde - Icaivera V 61
Leia-se:

SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

CARLA CRISTINA FIEL ALVARENGA Chefe de Unidade de Saúde - CASF / NASF Petrolândia V 59

CAROLINA NONATO DA SILVA NOVAIS Chefe de Unidade de Saúde - Icaivera V 61
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.574
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RETIFICA o Ato Administrativo nº 
19.527, datado de 10 de março de 2017, no tocante ao nome dos servidores designados para as respectivas Funções de Confiança, lotados na Fundação de Assistência 
Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê:

SERVIDOR FUNÇÃO DE CONFIANÇA REF CFC

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

TIAGO ALIPIO MORAIS MAIA Assistente Técnico Administrativo FC-2 52

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

CAROLINA CASTRO SILVA Diretor de Gestão FC-13 156
Leia-se:

SERVIDOR FUNÇÃO DE CONFIANÇA REF CFC

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

THIAGO ALIPIO MORAIS MAIA Assistente Técnico Administrativo FC-2 52

LUIZ GUSTAVO BRAS RIBEIRO SILVA Coordenador Técnico-Administrativo FC-5 111

CAROLINA SILVA CASTRO Diretor de Gestão FC-13 156
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.575
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 19.547, datado de 14 de março de 2017, no tocante ao nome da servidora nomeada para o cargo de provimento em 
comissão de Gerente de Limpeza, Manutenção, Conservação e Pequenas Obras – Administração Regional Ressaca, Nível III, CPC-322, lotada na Secretaria Municipal de 
Governo, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] LAURA MELO MONTEIRO [...]”.
Leia-se: “[...] LAURA MELLO MONTEIRO [...]”.
Art.2º RETIFICAR o Ato Administrativo nº 19.515, datado de 10 de março de 2017, no tocante ao nome da servidora para o exercício da Função de Confiança de Super-
visor, Referência FC-4, CFC 173, lotada na Secretaria Municipal de Administração, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] MARIZA MARIA LUCIA MENDES [...]”.
Leia-se: “[...] MARIZA MARIA LUCIO MENDES [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de março de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.576
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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 Artigo 2º do Ato Administrativo nº 19.483, datado de 03 de março de 2017, no tocante ao nome do servidor nomeado para o cargo de provimento 
em comissão de Assessor II, Nível V, CPC-368, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] CASSIO MURILO LAUER PASSOS [...]”.
Leia-se: “[...] CASSIO MURILO LAUAR PASSOS [...]”.
Art.2º RETIFICAR o Ato Administrativo nº 19.281, datado de 03 de fevereiro de 2017, no tocante ao Código da Função de Confiança – CFE, da servidora IONE DE PAULA 
DIAS DOS ANJOS, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] CFE - 286 [...]”.
Leia-se: “[...] CFE-272 [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de março de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.577
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 20 de março 
de 2017, conforme descrito:

SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

MATHEUS HENRIQUE DA SILVA SILVERIO Assessor II – Administração Regional Industrial V 390

CELIO GONÇALVES BOTELHO Assessor II -  Administração Regional Nacional V 391

MOISES DE OLIVEIRA BARBOSA Assessor II -  Administração Regional Nacional V 392
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.578
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 20 de março de 2017.

SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

RUTH PEREIRA DO NASCIMENTO Assistente I I 3

CAMILA SILMARA DE SOUZA Assistente I I 4

VINICIUS DE DINIZ DE PAULA Diretor de Transporte VI 77
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 20/03/2017

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2017/SRP PAC. 004/2016 PP. 001/2016 ATA 013/2016 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: PERSIO ALYSSON FERREIRA SILVA - ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E ELÉTRICA – ITEM 51 DA ATA
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1071.04.122.0001.2271 – 33903099 - 010000
VALOR TOTAL: R$ 276,00
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VIGÊNCIA: 30 (TRINTA) DIAS – DE 20/03/2017 ATÉ 19/04/2017
ASSINADO: 20/03/2017

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2017/SRP PAC. 004/2016 PP. 001/2016 ATA 016/2016
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: CASA DO EPI LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E ELÉTRICA – ITEM 45 DA ATA
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1071.04.122.0001.2271 – 33903099 - 010000
VALOR TOTAL: R$ 345,40
VIGÊNCIA: 30 (TRINTA) DIAS – DE 17/03/2017 ATÉ 16/04/2017
ASSINADO: 17/03/2017

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2017/SRP PA. 169/2016 PE. 046/2016 ATA 001/2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA: C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – ME 
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNE  - ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E 8 DA ATA, PARA PREPARADO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE 
ENSINO DO MUNICIPIO DE CONTAGEM/MG
DOTAÇÕES ORÇAMETÁRIAS: 1121.12.365.0023.2204 – 33903007 – 214403 / 1121.12.365.0023.2205 – 33903007 – 214405 / 1121.12.361.0023.2206 – 33903007 – 
211401 / 1121.12.366.0023.2208 – 33903007 – 214404 
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 2.599.995,56
VIGÊNCIA: DA DATA DE ASSINSTURA ATÉ 31/12/2017
ASSINADO: 15/03/2017

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO (UNILATERAL) AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2015 – PA. 039/2015 INEXIGIBILIDADE 004/2015
CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: RPS RIOS PROJETOS E SISTEMAS LTDA,
OBJETO: ALTERAR “UNILATERALMENTE” O ITEM 13.1. DA DÉCIMA TERCEIRA CLÁUSULA DO CONTRATO ORIGINAL, PARA DESIGNAR O(A) OCUPANTE DO CARGO DE 
GERENTE, LOTADO(A) NA DA DITEC – DIRETORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATUAR COMO FISCAL, 
ATÉ A VIGÊNCIA FINAL DO CONTRATO  E DESIGNAR O(A) OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR(A) DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECUR-
SOS LOGÍSTICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATUAR COMO GESTOR, ATÉ A VIGÊNCIA FINAL DO CONTRATO 
ASSINADO: 20/03/2017 
VIGÊNCIA: 28/02/2018

Contagem, 20 de março de 2017.

MODALIDADE: Concorrência Nº 006/2016 
PA: 068/2016

TIPO: Menor Preço

OBJETO:  contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para execução de revitalização do pavimento e da sinalização viária 
da Via Expressa  (Trecho 1: Divisa do Município de Betim – Terminal Petrolândia), (Trecho 2: Entre a Avenida Helena de Vasconcelos Costa e Divisa do Município de Belo 
Horizonte) no Município de Contagem/MG.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade – 1151. 15.451.0008.2091 – 449051.01; Fontes: 212435, 310084 e 010000.

DESPACHO:

Exmo. Sr. Secretário,

A presente licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no artigo 43 e seguintes da 
Lei 8.666/93.

Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Exa., solicitando a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame a 
empresa CONSÓRCIO VILASA BALI JVF, constituído pelas Empresas VILASA CONSTRUTORA LTDA., BALI CONSTRUTORA BAETA LIGÓRIO LTDA. E JVF EMPREENDIMENTOS 
LTDA, com o valor de R$ 15.507.073,60 (quinze milhões, quinhentos e sete mil, setenta e três reais e sessenta centavos), ser efetivada, bem como a adjudicação do 
objeto para posterior contratação.

MÁRCIA MENDES SIQUEIRA 
PRESIDENTE EM EXERCICIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

DESPACHO:

Homologo o julgamento proferido pela Comissão de Licitação e adjudico o objeto a empresa CONSÓRCIO VILASA BALI JVF, constituído pelas Empresas VILASA CONS-
TRUTORA LTDA., BALI CONSTRUTORA BAETA LIGÓRIO LTDA. E JVF EMPREENDIMENTOS LTDA., para posterior contratação.

Contagem, 20 de março de 2017.
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HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.579
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 estrutu-
ra 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; RETIFICA o Ato 
Administrativo nº 19.110, datado de 04 de janeiro de 2017, no tocante ao nome da servidora nomeada para o cargo de provimento em comissão de Gestor, Nível IX, 
CPC-45, lotada na Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, conforme baixo descrito:
Onde se Lê: “[...] LUDMILA PINHEIRO MARIANO [...]”
Leia-se: “[...] LUDMILLA PINHEIRO MARIANO [...]”
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de março de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 048/2017 – CAIXA ESCOLAR ISABEL NASCIMENTO MATTOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL NASCIMENTO DE MATTOS (CUSTEIO E CAPITAL) 
EM 07 (SETE) PARCELAS, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 94.711,02.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.361.0024.2211 – NATUREZAS: 33504100 E 44504100 – FONTE: 010100
ASSINADO: 13/03/2017 VIGÊNCIA: 31/12/2017

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 016/2017 – CAIXA ESCOLAR CEMEI ESTRELA DALVA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE PERMANENTE COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O PARQUINHO DO 
CEMEI ESTRELA DALVA (CUSTEIO E CAPITAL) EM 01 (UMA) PARCELA DE                  R$ 6.365,70.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.365.0024.2210 – NATUREZA: 44504100 – FONTE: 010100
ASSINADO: 15/03/2017 VIGÊNCIA: 31/12/2017

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 065/2017 – CAIXA ESCOLAR PAULO CÉZAR CUNHA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE EDUCAÇÃO. 
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO CÉZAR CUNHA (CUSTEIO E CAPITAL) EM 08 (OITO) 
PARCELAS, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 63.042,00.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.361.0024.2211 – NATUREZAS: 33504100 E 44504100 – FONTE: 010100
ASSINADO: 15/03/2017 VIGÊNCIA: 31/12/2017

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 081/2017 – CAIXA ESCOLAR RICARDO BARRETO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO. 
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR RICARDO BRAZ GOMES BARRETO (CUSTEIO E 
CAPITAL) EM 06 (SEIS) PARCELAS, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE              R$ 44.542,49.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.361.0024.2211 – NATUREZAS: 33504100 E 44504100 – FONTE: 010100
ASSINADO: 14/03/2017 VIGÊNCIA: 31/12/2017

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL – 1ª INSTÂNCIA 

MANDADO DE INTIMAÇÕES 

Solicitamos que os requerentes dos processos citados abaixo apresentem em 30(trinta) dias a partir da data da publicação deste, sob pena de indeferimento do pedido 
e conseqüente arquivamento do processo, na Av. Cardeal Eugênio Pacelli, n. º 1.887, 1º andar, Sala 001 -Bairro Cidade Industrial - Contagem – MG, os seguintes docu-
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mentos: 

Processo: 02018/2016-02A de 02/02/2016
Requerente:  IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
Assunto: Isenção de IPTU
Documento: Cópias do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, no endereço atual da entidade(Rua Netuno, nº 50); da ata de reunião nomeando a diretoria atual 
da Igreja, registrada no cartório; do registro no Cadastro Mobiliário Municipal no endereço atual da entidade; do estatuto da Igreja atualizado, a nomeação da Sra. 
Wênica, pois a anexada já estava vencida e do registro do imóvel onde conste que a Igreja é a proprietária do imóvel.      

Processo: 04637/2016-02A de 17/03/2016
Requerente : IGREJA EVANGÉLICA PENTECOSTAL MINISTÉRIO RESTAURAÇÃO
Assunto :  Isenção de IPTU
Documento: cópias: da ata de reunião nomeando a diretoria atual, do CNPJ no endereço onde está sendo pedido a isenção; do comprovante da inscrição municipal; da 
comprovação do pagamento do Preço Público, pois anexaram no processo cópia da guia sem autenticação; confirmar o endereço do imóvel, pois no requerimento está 
nº 1912 e no contrato de locação nº 1944 e confirmar a data de locação, pois se o imóvel estava locado antes de 10/01/2016, apresentar cópia do outro contrato, sob 
pena de indeferimento do pedido isenção de IPTU e consequente arquivamento do processo.

Processo : 03686/2016-02A de 25/02/2016
Requerente : IGREJA EVANGÉLICA RESTAURANDO VIDAS
Assunto : Isenção de IPTU
Documento : 1) Cópia do registro geral, matrícula nº 109.583, referente à sala 04, atualizada, emitida a partir de 04/01/2016; 2) Cópia do registro geral, matrícula, 
atualizada, referente ao salão, emitida a partir de 01/01/2016; 3) Comprovante do recolhimento da Taxa de Serviços Não Compulsórios, prevista no Item 8.4.3 do De-
creto nº 1.209/2009; e 4) Cópia do contrato de locação do Salão e Sala referente ao período anterior a 17/01/2016, data de início do contrato em vigência, nos termos 
do Art. 2º, §5º, Inciso I do Decreto de IPTU nº 630, de 29/12/2015, por conta do pedido de isenção da cobrança do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana – IPTU e taxas que com ele são lançadas, referente ao exercício de 2016, relativo ao imóvel constituído pelo lote 0006–E da quadra 0211, B. Jardim Riacho das 
Pedras, Contagem/MG, índices cadastrais nºs 05.105.0330.008 e 05.105.0330.012.

Processo : 15827/2014-02A de 12/12/2014
Requerente :  IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
Assunto :  Imunidade Tributária 
Documento :1) Cópia do registro geral do imóvel, matrícula, atualizada, emitida em até 60 dias da data de sua apresentação, tendo a entidade como proprietária. 2) 
Cópia de procuração da entidade concedendo poderes a Antônio Genaro de Oliveira, com validade na data do protocolo do processo. 3) Cópia de escritura pública 
de substabelecimento de Antônio Genaro de Oliveira para Maria Madalena de Brito, com validade na data do protocolo do processo. 4) Cópia da ata de nomeação 
da diretoria nacional, devidamente registrada no cartório de registros das pessoas jurídicas, cumprindo mandato na data do protocolo do processo. 5) Confirmação e 
atualização de endereço do estabelecimento da entidade perante a Receita Federal do Brasil.6) Registro no Cadastro Técnico Municipal Mobiliário, nos termos do Art. 
114 do Código Tributário do Município de Contagem, Lei Municipal nº 1.611, de 30/12/1983, e alterações.

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

2017020915405712 09/02/2017 ITBI CENTRO AUTOMOTIVO CANECÃO LTDA-ME 07/03/2017 SUSPENSÃO 13.008

2017020915413915 09/02/2017 ITBI CENTRO AUTOMOTIVO CANECÃO LTDA-ME 07/03/2017 SUSPENSÃO 13.009

2017020915423412 09/02/2017 ITBI CENTRO AUTOMOTIVO CANECÃO LTDA-ME 07/03/2017 SUSPENSÃO 13.010

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 Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

PORTARIA N.º 02 DA SEMAS DE 17 DE ABRIL DE 2017

Dispõe sobre as condutas vedadas do Inciso XI do artigo 113 da  Lei Municipal n.º 2.160, de 20 de dezembro de 1990.

O Secretário de Meio Ambiente do Município de Contagem, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação vigente, e em especial o disposto no Art. 113, XI da 
Lei 2.160/1990,
R E S O L V E
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Art. 1º - A conduta vedada prevista no inciso XI do art. 113 da Lei Municipal n.º 2.160, de 20 de dezembro de 1990 quando aplicável ao quadro técnico ambiental e de 
fiscalização do Meio ambiente, consistirá nas seguintes ações:

I - Prestar consultoria, assessoria, assistência jurídica ou contábil à pessoa física ou jurídica em matéria que esteja sendo objeto de procedimento administrativo no 
âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade;

II -  Atuar nos Autos de processo de licenciamento ambiental ou autorizações ambientais ou emitir parecer ambiental, tendo atuado anteriormente como consultor, 
assessor ou prestado assessoria jurídica ou contábil em favor do requerente no processo sob análise do servidor.

II - Quando o interesse for presumido pelo vínculo de parentesco ou de afinidade, nos termos do inciso III do mesmo artigo;

III - Perceba remuneração, sob qualquer título, no período compreendido entre o primeiro dia do fato gerador objeto do processo administrativo que envolva parecer 
ambiental até a data da conclusão dos Autos  e/ou julgamento do recurso.

Art. 2º – Na hipótese de distribuição dos Autos ao Servidor Impedido ou Suspeito, caberá ao próprio servidor declarar seu impedimento ou suspeição em despacho, 
requerendo a sua redistribuição a outro técnico ou fiscal.

Parágrafo Único: Cumprirá ao Servidor informar à Assessoria Jurídica, eventual vínculo com empresa de consultoria em matéria ambiental, declarando de imediato seu 
impedimento para atuar junto ao quadro técnico ou fiscal da Secretaria Municipal de Meio Ambiental e Sustentabilidade.

Art. 3º – A inobservância das regras contidas nesta Portaria, resultará no enquadramento de Servidor na conduta tipificada no Inciso XI do Artigo 113 do Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Contagem e importa em ato de improbidade administrativa nos termos dos incisos I e VIII do art. 9º da Lei nº 8.429, de 02 de 
junho de 1992.

Art.. 4º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Professor WAGNER DONATO RODRIGUES
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

PORTARIA 01 DA SEMAS DE 17 DE ABRIL DE 2017

Instaura Sindicância interna no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade nos casos em que menciona.

O Secretário de Meio Ambiente do Município de Contagem, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação vigente, em especial nos termos do Art. 138 da Lei 
2.160/1990, Lei 4.320/94, 
R E S O L V E
Art. 1º  Instaurar sindicância para investigar a inexistência de empenho prévio para cumprimento de obrigações com despesas correntes, em que a Secretaria de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade e/ou Fundo Municipal de Meio Ambiente de Contagem- FMMC seja órgão ordenador de despesa, bem como apurar eventual responsabili-
dades.

Art.2º A sindicância será realizada pelo servidor efetivo sindicante Eric Alves Machado, Matrícula 121281-4.

 Art. 3º. O prazo para conclusão da sindicância será contado da data da publicação da portaria e não poderá exceder a 10 (dez) dias, salvo motivo relevante, devi-
damente justificado, quando então poderá ser o prazo prorrogado, uma só vez, por igual período.

 Art. 4º. Nas investigações, o servidor sindicante deverá envidar todos os esforços a fim de chegar à verdade material, podendo adotar, conforme o caso, as seguin-
tes providências:  
 I) formular pedidos de informações, onde fará referência expressa ao fim a que se destinam, para motivar, com isso, tratamento prioritário e urgente por onde 
tramitarem;
 II) proceder a colheita de dados informativos, através de diligências junto aos setores da repartição, ou junto a terceiros e entidades privadas;
 III) promover audiência de testemunhas e informantes, sendo as respectivas declarações reduzidas a termo, na forma da lei, mediante depoimentos e inquirições;
 IV) coletar provas, requisitando documentos em poder dos setores da repartição ou obtendo, através de expediente próprio, informações sobre aqueles existentes 
em qualquer entidade da Administração Pública ou em empresa privada;
 V) quando o fato investigado ensejar prejuízo ao erário, deverá ser quantificado o valor original do débito, a data da ocorrência e o respectivo responsável.

 Art. 5º. Concluído as investigações, deverá o servidor sindicante apresentar relatório circunstanciado e conclusivo dos trabalhos, o qual deverá ser constituído, 
basicamente, de três partes: 
 I) narração dos fatos, mencionando-se qualquer incidente que porventura tenha ocorrido durante os trabalhos;
 II) estudo das provas, com análise crítica dos documentos;
 III) conclusão.

 Art. 6º. O Relatório conclusivo servirá de base para julgamento pela autoridade ordenadora.

Registre-se e Publique-se.

Wagner Donato Rodrigues
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
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Secretaria Municipal 
de Saúde

Aviso de Julgamento do Credenciamento nº 004/2014 – Contratação de Profissionais Autônomos Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem – O Município de Contagem 
– através da Secretaria Municipal de Saúde / SMS –– informa lista de Habilitados e Inabilitados conforme análise Técnica da Comissão de Avaliação de Profissionais 
Autônomos do Credenciamento 004/2014 – cujo objeto é PROCESSO DE CREDENCIAMENTO, para CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, DE CARÁTER ESSENCIAL E EMERGENCIAL, A SEREM EXECUTADOS DE MODO ESPORÁDICO, VISANDO FORMAR CADASTRO DE 
PROFISSIONAIS COM GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR EM ENFERMAGEM E PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NECESSÁRIOS PARA COBRIR 
EVENTUAIS FALTAS DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EFETIVOS E CONTRATADOS NAS ESCALAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, 
NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. – Informamos que, em cumprimento ao item 10 (dez) do Instrumento Convoca-
tório, em especial aos itens 10.2.4 e 10.2.5 do Edital, fica aberto o prazo de recurso à Comissão Permanente de Licitação/Comissão de Avaliação contra o Julgamento 
do Credenciamento referenciado, devidamente fundamentado, dentro de 05 (cinco) dias úteis, a partir da publicação da análise do credenciamento e da relação dos 
profissionais autônomos enfermeiros e técnicos de enfermagem no Diário Oficial do Município de Contagem - DOC. Os recursos deverão ser apresentados, nos períodos 
previstos, no horário das 08h30min às 11h30min e de 13h30min às 16h30min, Setor de Licitação, Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Térreo - Cidade Industrial – 
Contagem/MG. Informações: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes  e/ou e-mail:  licitacao@contagem.mg.gov.br - Bruno    Diniz Pinto-    Secretario Municipal 
de Saúde   - Em 17 de março de 2017.

Secretaria Municipal de Saúde

Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2014

Análise do Credenciamento de Profissionais Autônomos - INABILITADOS

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2014  

Análise do Credenciamento de Profissionais Autônomos - HABILITADOS

NOME CATEGORIA PONTUAÇÃO

CLEUSA PEREIRA DO NASCIMENTO TECNICO EM ENFERMAGEM 85

JUSSARA DAS GRAÇAS DE ASSIS TECNICO EM ENFERMAGEM 85

WALKIRIA MARIA DE OLIVEIRA OTTAVIANI TECNICO EM ENFERMAGEM 85

AGATHA KARINA PEREIRA DA SILVA TECNICO EM ENFERMAGEM 0

ARIELE LO DE SOUZA TECNICO EM ENFERMAGEM 0

ELIETE DA CRUZ SILVA TECNICO EM ENFERMAGEM 0

EVELYN DE SANTANA CANGUEIRO TECNICO EM ENFERMAGEM 0

JACIENE DA SILVA GOMES TECNICO EM ENFERMAGEM 0

NOEMIA ROSA DA CUNHA DE FIGUEIREDO TECNICO EM ENFERMAGEM 0

ROSANGELA LUIZA DOS SANTOS TECNICO EM ENFERMAGEM 0

SELMA ALVES VIEIRA TECNICO EM ENFERMAGEM 0

SINDELINA MENDES ALVES TECNICO EM ENFERMAGEM 0

Aviso de Decisão – A CPL e a Equipe de Pregão da Secretaria Municipal de Saúde – FAMUC - Avisa que o RECURSO referente ao Pregão Presencial Nº 075/2016 protocoli-
zado pela Recorrente GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, cujo objeto é o Registro de preço para futura e eventual aquisição de LUVAS para (procedi-
mentos, cirúrgica estéril, vinil e nitrílicas) para atendimento da demanda do Complexo Hospitalar, UPAs,  Zoonoses e Unidades Básicas, foi conhecido por tempestivo e, 
no mérito, julgado IMPROCEDENTE de acordo com a motivação constante dos autos do processo administrativo de contratação, pregão presencial nº 075/2016. Eliana 
Alves da Silva – Pregoeira; Bruno Diniz Pinto – Secretário Municipal de Saúde. Em 13 de março de 2017.

REVOGAÇÃO

O Secretario Municipal de Saúde e presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem, autoridade competente para aprovação, revogação e 
anulação do procedimento de Aquisição no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei complementar Municipal 031/2016 e Lei Federal 8.666/93,  vem REVO-
GAR o Processo Administrativo de n° 146/2016, DISPENSA nº 24 – Inciso IV – 049/2016, cujo objeto é Aquisição  de Medicamento não padronizado, em CARÁTER DE 
URGÊNCIA, para atendimento de ORDEM JUDICIAL, processo nº 0079.16.012.898-3, em prol do paciente João Batista Borges, uma vez que o próprio autor, declarou a 
desistência da aquisição do medicamento BIMATROPROSTRA 0,03%.

Contagem, 10 de março de 2017.

Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde
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Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem

Aviso de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, informa data para a realização do Pregão Presencial 
002/2017 - cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO DISPENSADOS NO ATENDIMENTO DOS USUÁ-
RIOS NAS UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, FARMÁCIAS DISTRITAIS DO MUNICÍPIO E CENTRO DE ZOONOSES, VISANDO CUMPRIR 
A LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROMOVENDO O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, PROPORCIONANDO ACESSO AOS MEDICAMENTOS COM QUALIDADE E SEGURANÇA 
– OS MEDICAMENTOS COM VALORES SUPERIORES AOS PREÇOS CONSTANTES DA TABELA CMED, QUANDO FOR O CASO, VIGENTE NO ATO DO CERTAME LICITATÓRIO 
SERÃO SUMARIAMENTE DESCLASSIFICADOS – Data: 04 de abril de 2017 às 09h00min – Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. RETIRA-
DA DE EDITAL: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes - Bruno Diniz Pinto – Secretário Municipal de Saúde. Em 20 de março de 2017.

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, 
Tornar Público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 003/2017, Processo nº 008/2017, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE MAMADEIRAS, BICOS, FRASCOS PARA LEITE MATERNO, ESCOVA PARA HIGIENIZAÇÃO DE MAMADEIRAS, GARRAFAS TÉRMICAS E COPOS EM ATENDIMENTO 
DA DEMANDA DO LACTÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE CONTAGEM, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DO PROGRAMA – DST/AIDS 
E UPA SEDE: á licitante IMPORLUC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, no valor total estimado de R$ 12.855,70, totalizando estimadamente em R$ 
12.855,70. Dotação Orçamentária 339030 35.  Bruno Diniz Pinto          – Secretario Municipal de Saúde.  Em 17 de Março de 2017.

PRIMEIRO  TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2016/FMS PAC. 011/2016 INEX 001/2016
CONTRATANTE: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA:  CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA – CONSÓRCIO ÓTIMO 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo: Renovação do prazo de vigência do Contrato nº 003/2016, pelo período de 12 (doze) meses, vigorando de 18 
(dezoito) de Fevereiro de 2017 a 17 (dezessete) de Fevereiro de 2018, cujo objeto é a a Contratação da Empresa CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ECONOMICA 
para fornecimento, pelo CONTRATADO, de Vale Social de Transporte Metropolitano – “Vale Social”-, para o deslocamento de usuários no Serviço de Transporte Coletivo 
Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH, exclusivamente nos programas sociais desenvolvidos por órgãos públicos e, especialmente, para a 
locomoção de pacientes em tratamento nessa Região e as voluntárias “DOULAS”.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1131.10.302.0056.2326;  Natureza da despesa: 339039-13 CR 830/831/832; Fonte de recurso 215001 / 214801 / 214901. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACÃO : O valor será de R$ 260.611,80 (duzentos e sessenta mil, seiscentos e onze reais e oitenta centa-
vos). dotação orçamentária: 1102.08.244.0058.2338.33903900-212915  CR 803;
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -  O valor total estimado será de R$ 426.426,00,00 (quatrocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e vinte seis reais ) dotação orça-
mentária: 1102.08.244.0058.2338.33903900-212915  CR 803; 
 ASSINADO:  18 de fevereiro de 2017       VIGENCIA: 12 meses -  Os efeitos retroagem a data do contrato

PRIMEIRO  TERMO ADITIVO AO CONTRATO 050/2016/FMS PP. 013/2016 
CONTRATANTE: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA:  OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI  
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo: ACRÉSCIMO de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor global do contratado, conforme planilha abaixo:

ITEM ESPECIFICAÇÃO QT VALOR CONTRATO ACRESCIMO 25% VALOR TOTAL

1

Contratação de empresa especializada para 
fornecimento de materiais de reparo em 
manutenções prediais em geral contempla-
dos na TABELA SINAPI para atender a Rede 
Municipal de Saúde  01 R$ 375.000,00 R$ 93.750,00 R$ 468.750,00

 O valor total estimado será de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) para R$ 468.750,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil, setecentos e cinqüenta 
reais). 
Dotação Orçamentária: 1113.1.10.302.0056.2326; Natureza da despesa: 339030-24 CR 813/814/815; Fonte de recurso 214801/214901/215001

 ASSINADO:  09 de fevereiro de 2017      - Os efeitos retroagem a data do contrato

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 090/2016 PA.118/2016 -  PP. 027/2016  - EDITAL 067/2016  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2016 
PMC
CONTRATANTE: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA- COOPERTUR, 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência pelo período de 07 (sete) meses, vigorando de 18 (dezoito) de fevereiro de 
2017 a 17 (dezessete) de setembro de 2017, cujo objeto é a LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, MEDIOS, PESADOS, INCLUINDO  CONDUTOR, FORNECIMENTO DE COM-
BUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, HIGIENIZAÇÃO, IMPOSTOS, TAXAS, ENCARGOS SOCIAIS, SEGURO TOTAL E RASTREADOR 
VEICULAR COM GERENCIAMENTO 24 (vinte e quatro) HORAS, conforme especificações e condições gerais de fornecimento e execução contidas no EDITAL, na ATA e na 
proposta da CONTRATADA
O valor do presente termo aditivo é de R$ 618.514,40 (seiscentos e dezoito mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos)
Dotação orçamentária: 11131.10.302.0056.2326; Natureza da Despesa: 339039 13  CR 830/831/832/1289 ; Fonte de Recurso: 214801/214901/215001/212317.
ASSINADO:  17 de fevereiro de 2017        -  Os efeitos retroagem a data do contrato

SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 372/2012/FMS PAC. Nº. 429/2012 PP. Nº. 300/2012
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CONTRATANTE: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: COMERCIAL VIEIRA E QUEIROZ LTDA
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a renovação do prazo de vigência do contrato nº 372/2012, pelo período de 06 (seis) meses, vigorando de 25 de fe-
vereiro de 2017 a 24 de agosto de 2017, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios (pães e leite), destinados a atender a Rede Municipal de Saúde de Contagem
O valor do presente termo aditivo é de O valor total estimado do contrato para o período de 06 (seis) meses é de R$ 362.373,68 (Trezentos e sessenta e dois mil, trezen-
tos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos)
Dotação orçamentária: 1113.1.10.302.0056.2326; Natureza da despesa: 339030-07 CR 813/814/815; Fonte de recursos: 214801 / 214901/ 215001
ASSINADO:  25 de fevereiro de 2017        -  Os efeitos retroagem a data do contrato

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 009/2016 PAC. 008/2016 DL. 002/2016
CONTRATANTE: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a renovação contratual pelo período de 12(doze) meses , vigorando de 03 de março de 2017 a 02  de Março de 
2018, cujo objeto é contratação de empresa para prestação de serviço especializado de reabilitação multiprofissional em deficiência intelectual e transtorno do espectro 
do autismo, bem como intervenção precoce avançada dos neonatos de risco, para compor a rede de cuidados à pessoa com deficiência do SUS CONTAGEM
ASSINADO:  03 de Março de 2017 

Famuc

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 214

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 – 209º 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 17/03/2017 a 27/03/2017:

Médico Clinico Geral - 1º ao 6º Classificado 

Médico Psiquiatra - 1º  Classificado 

Contagem, 14 de março de 2017.

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

PORTARIA Nº 7.915, de 17 de fevereiro de 2017.

Dispõe sobre retorno antecipado de cessão de servidor público.

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° - Fica estabelecido, a pedido da servidora Fernanda Cristina Silva Lopes Ferreira, titular do cargo de provimento efetivo de Enfermeira, matrícula nº 200239, o 
retorno da cessão a partir de 01 de fevereiro de 2017, concedida por meio da Portaria n° 7.891, de 13 de janeiro de 2017.
.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro de 2017.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 17 de fevereiro de 2017.

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

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

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:

209º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2014

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MEDICO CLINICO GERAL 1º PAULO GUSTAVO LOPES MIRANDA 5,00 APROVADO

MEDICO CLINICO GERAL 2º VICTOR BURATO DOS SANTOS QUEIROZ 5,00 APROVADO

MEDICO CLINICO GERAL 3º MARLA ROCHA ALVES 5,00 APROVADO

MEDICO CLINICO GERAL 4º ISABELA BOTELHO FIGUEIREDO MATIAS 5,00 APROVADO

MEDICO CLINICO GERAL 5º ELOISA MAZIERO DE QUEIROZ 5,00 APROVADO

MEDICO CLINICO GERAL 6º GABRIELA ALVES MONTEIRO 5,00 APROVADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MEDICO PSIQUIATRA 1º MARLON DE BORGANHA OLIVIERA 15,00 APROVADO

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

Contagem, 14 de março de 2017

ATO DE CONVALIDAÇÃO

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC e a Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde da FAMUC, 
no uso de suas atribuições legais, convalidam a exoneração de Bernadete de Lourdes Lamego, matrícula de nº. 080012-0, do cargo de provimento efetivo de Enfermei-
ro da Família, a partir de 1º de janeiro de 2002, conforme Folha de Ponto, Ficha de Registro Funcional e Hollerites anexos.

Contagem, 10 de março de 2017.

DENISE VIANNA AMADOR
Superintendência de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

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

 Portaria nº 7.922, de 13 de março de 2017.

Dispõe sobre a efetivação de servidor em cargo público e dá outras providências.

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 51 da Lei Orgânica do Município de Contagem e conforme disposto na Portaria nº 2.549, de 30 de 
maio de 2008;
Considerando que o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, em virtude de aprovação em 
concurso público, ficará sujeito a um período de 03 (três) anos de estágio probatório;
Considerando que é condição para aquisição da estabilidade no serviço público municipal, a obtenção, pelo servidor em estágio probatório, de, no mínimo, 04 (quatro) 
de suas avaliações com conceito superior e/ou médio;
Considerando que os servidores abaixo listados enquadram – se nos critérios estabelecidos levando em consideração as datas das respectivas admissões;

RESOLVE:
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Art. 1º - Conceder aos servidores abaixo especificados o direito à EFETIVAÇÃO no serviço público, tornando-se ESTÁVEIS, para todos os efeitos;

MATRICULA SERVIDOR CARGO DATA DE ADMISSÃO

202020 ADRIANA MARIA TEIXEIRA RESENDE TÉCNICO EM ENFERMAGEM 22/04/2013

201573 ALBINO BENDEZU HERENCIA MÉDICO CIRURGIÃO 01/11/2012

202546 ANGELA FÁTIMA VIEIRA SILVA ENFERMEIRO OBSTÉTRICO 26/12/2013

202075 CLAUDIA MARIA DE ASSIS ENFERMEIRO 21/05/2013

201915 CLAUDINEIA LEONARDO DA C SILVA TÉCNICO EM ENFERMAGEM 08/04/2013

202386 EDNA GERALDA COSTA AUXILIAR SAÚDE BUCAL 12/08/2013

202094 ELAINE NOGUEIRA DIAS TÉCNICO EM ENFERMAGEM 06/06/2013

200885 ERIKA OLIVEIRA TELLES HORTA MÉDICO SOCORRISTA 12/02/2012

202141 FERNANDA ANDRADE PINTO VETERINÁRIO 29/05/2013

201953 FERNANDA KARINA DE J FERREIRA TÉCNICO EM ENFERMAGEM 18/04/2013

201994 GHISNALDO STOFEL TÉCNICO EM ENFERMAGEM 25/03/2013

202205 GISELLE MARA FERNANDES COIMBRA TÉCNICO EM ENFERMAGEM 06/06/2013

201957 JAQUELINE DA SILVA DOS SANTOS TÉCNICO EM ENFERMAGEM 11/04/2013

202445 JEIME VANESSA CAMPOS SILVA PSICÓLOGO 20/09/2013

202114 JOANA PAULA PEREIRA PEIXOTO ENFERMEIRO 04/06/2013

200811 JULIANA DIAS DA SILVA FIGUEIREDO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 30/01/2012

202149 JULIANA MARTINS BARRETO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 31/05/2013

202074 JUSSARA SILVA GUERRA ENFERMEIRO 23/05/2013

201698 KEIZIENY CAETANO LOPES TÉCNICO EM ENFERMAGEM 25/01/2013

201174 LEONARDO EUSTÁQUIO VAZ AMARAL MÉDICO ORTOPEDISTA 03/06/2012

200797 LIVIA CORREA ALVES VALADARES MÉDICO CLÍNICO GERAL 01/02/2012

202392 LUCIANA APARECIDA F SEDLMAYER ENFERMEIRO 16/08/2013

202189 LUCIANA SOARES TÉCNICO EM ENFERMAGEM 17/06/2013

202520 MAISA DE BESSA MENEZES MÉDICO GERIATRA 14/11/2013

202200 MARA CRISTINA DA COSTA TÉCNICO EM ENFERMAGEM 06/06/2013

202148 MARCIA DA LUZ PEREIRA TÉCNICO EM ENFERMAGEM 07/06/2013

201457 MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA TÉCNICO EM ENFERMAGEM 04/09/2012

201600 MARINA DE LIMA SANTOS TÉCNICO EM ENFERMAGEM 22/11/2012

202321 NATALIA BRUCE MESQUITA PINTO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 30/07/2013

201895 POLIANA FERNANDES DE OLIVEIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 02/04/2013

202117 RAIANNE RIBEIRO N COSTA SANTOS TÉCNICO EM ENFERMAGEM 11/06/2013

202096 REGIANE MARIA DE O CORREIA TÉCNICO EM ENFERMAGEM 11/06/2013

201341 ROMULO DA SILVA JUNGER ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 30/07/2012

202165 RONALDO MARÇAL BONFIM TÉCNICO EM ENFERMAGEM 11/06/2013

202098 ROSIMEIRE SILVA TÉCNICO EM ENFERMAGEM 31/05/2013

201328 SANDRA CONCESSO DE SOUZA ENFERMEIRO 16/07/2012

201886 SONINHA FERREIRA DA CUNHA TÉCNICO EM ENFERMAGEM 08/04/2013

201853 STEFANIE PIELLI DE OLVEIRA TÉCNICO EM ENFERMAGEM 20/03/2013

201868 TATIANA RESENDE LEMOS ENFERMEIRO 01/04/2013

201278 VICENTE DE PAULA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 04/07/2012

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Contagem, 13 de março de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 013
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 EDMARA  FRANCIELE  FERREIRA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 3º

Contagem, 14 de março de 2017

BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e 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 212

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 – 208º 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 16/03/2017 a 24/03/2017:

Médico Clinico Geral - 1º ao 2º Classificado 

Médico Pediatra - 1º ao 2º Classificado 

Contagem, 14 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 213

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado 
– 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 16/03/2017 a 24/03/2017:

Médico Cirurgião Cardiovascular - 1º  Classificado 

Contagem, 14 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 215
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O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado 
– 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 17/03/2017 a 27/03/2017:

Médico Cirurgião Vascular - 1º  ao 2º Classificado 

Contagem, 14 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 216

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado 
– PSS 01/2014 – 211º 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 20/03/2017 a 27/03/2017:

Médico Cirurgião Geral - 1º  ao 3º Classificado 
Médico Clinico Geral - 1º  ao 6º Classificado
Médico Cardiologista - 1º  Classificado

Contagem, 14 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

Portaria nº. 7.927, de 17 de março de 2017.

Dispõe sobre exoneração de servidor em cargo 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. 

RESOLVE:
Art. 1° - Nos termos dos pedidos protocolizados na Diretoria de Administração de Pessoal, EXONERAR da Estrutura Organizacional da Fundação de Assistência Médica e 
de Urgência de Contagem – FAMUC, os servidores abaixo relacionados.

NOME MATRÍCULA CATEGORIA
DATA DA EXONERA-
ÇÃO

MARINEUZA DE OLIVEIRA SILVA 201648 TECNICO EM ENFERMAGEM 06/12/2016

NATALIA CRISTINA VIEIRA ROSSETI MOREIRA 135058 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 07/12/2016

MAGNO JUNIOR DE JESUS 199328 TECNICO EM ENFERMAGEM 07/12/2016

GLAUCIENE MARIA DA COSTA 163016 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 29/12/2016

NATACIA DE OLIVEIRA SANTOS 199535 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 05/01/2017

OTACILIO MARCOS BATISTA 201543 TECNICO EM ENFERMAGEM 16/01/2017

MARLENE CAETANO DE JESUS 202560 ASSISTENTE SOCIAL 17/01/2017

FRANCISCO MARTINS COELHO DE SOUZA 201159 MEDICO INFECTOLOGISTA 31/01/2017

HELTON FERNANDO MOTA GUERRA 127019 PSICOLOGO 01/02/2017

MAYLA DANIELLE DA SILVA CARVALHO 201333 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 01/02/2017

ALINE DAYRELL FERREIRA SALES 202637 EPIDEMIOLOGISTA 07/02/2017

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos às datas das respectivas exonerações.
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Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 17 de março de 2017.

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

Portaria nº 7.928, de 17 de março de 2017.

Dispõe sobre extinção de contrato temporário de pessoal.

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.

RESOLVE:

Art. 1° - EXTINGUIR, nos termos dos pedidos protocolizados no Departamento de Administração de Pessoal, os contratos administrativos a seguir relacionados:

NOME MATRÍCULA CATEGORIA DATA DA RESCISÃO

NATALIA CHAVES PESSOA 202717 MEDICO PSIQUIATRA 01/12/2016

ANA BEATRIZ MAGALHAES BRANDÃO DE OLIVEIRA CAULA 203573 MEDICO PEDIATRA 15/01/2017

TANIA RAGNI RIBEIRO VAZ 203567 MEDICO CLINICO GERAL 25/01/2017

FABIO KOJI NAKAI 202406 MEDICO CLINICO GERAL 28/01/2017

MARCIA MARQUES GUIMARAES 202441 MEDICO CLINICO GERAL 01/02/2017

BRUNO LACERDA SANDES 203502 MEDICO CLINICO GERAL 01/02/2017

ANDREA BRIGIDA 200418 MEDICO CLINICO GERAL 01/02/2017
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos às respectivas datas da extinção contratual.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 17 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

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:

208º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2014

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MEDICO PEDIATRA 1º AMELIA MARQUES ANTUNES 15,00 APROVADO

MEDICO PEDIATRA 2º ANA LUIZA DE CASTRO FONSECA 15,00 APROVADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MEDICO CLINICO GERAL 1º CINTIA BRAGA SILVA FERREIRA 5,00 APROVADO

MEDICO CLINICO GERAL 2º ANA PAULA TEIXEIRA RODRIGUES DA COSTA 5,00 APROVADO

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

Contagem, 14 de março de 2017

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

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:

210º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2014

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MEDICO CIRURGIÃO GERAL 1º LIDIA ALBERONI NEVES DE ASSIS 44,00 APROVADO

MEDICO CIRURGIÃO GERAL 2º RAQUEL APOCALYPSE 42 APROVADO

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

Contagem, 15 de março de 2017

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

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2014

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PSS 01/2014 Nº 210

O Presidente da Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna 
pública a retificação do Edital de convocação do PSS 001/2014 nº 210, publicado no Diário Oficial de Contagem nº 4068 de 16/03/2017.

Onde se lê: 
Médico Cirurgião Geral 1º e 2º CLASSIFICADO

Leia-se:

Médico Cirurgião Geral 3º e 4º CLASSIFICADO

Contagem, 17 de agosto de 2014

Contagem, 17 de março de 2017.

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