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Controladoria 
Municipal

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF  informamos que no dia 29 de maio de 2017 (segunda-feira), às 10 horas, no Plenário da Câmara Legislativa 
Municipal, será realizada Audiência Pública para prestação de contas referente ao 1º quadrimestre de 2017 -Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 9º, § 4º. Os 
dados serão apresentados pelo Poder Executivo, através da Controladoria Geral do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria nº 062, de 05 de maio de 2017, da Corregedoria Geral.

Designa defensora dativa para atuar no Processo Administrativo Disciplinar nº. 02/006/2017.
Defensora Dativa : DRª. SUZANE APIPE FREIRE PAIXÃO, MATRÍCULA Nº. 01423653.
Processada  : L.J.S., MATRÍCULA Nº. 1473642, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.

Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 05 de maio de 2017.
Weber Dias Oliveira – Controlador Geral do Município

Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 15/05/2017

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 042/2017/SRP PA. 048/2016 PP. 010/2016 ATA 026/2016
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA: TONY PLACAS EIRELI
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE FAIXAS DE DIVULGAÇÃO – ITENS 01 E 03 DA ATA
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1121.12.361.0024.2211 – 33903999 - 010100
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 15.908,00
VIGÊNCIA: ATÉ 31/07/2017
ASSINADO: 11/05/2017

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2017/SRP PAC. 004/2016 PP. 001/2016 ATA 012/2016
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - EPP
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OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E ELÉTRICA – ITENS 34, 42, 52, 65, 82 E 87 DA ATA 
DOTAÇÕES ORÇAMETÁRIAS: 1071.04.122.0001.2271 – 33903024 – 010000 (R$ 274,37) / 1071.04.122.0001.2271 – 33903026 – 010000 (R$ 1.668,90)
VALOR GLOBAL: R$ 1.943,00
VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2017
ASSINADO: 12/04/2017

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2017/SRP PAC. 004/2016 PP. 001/2016 ATA 019/2016
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E ELÉTRICA – ITENS 69, 72, 77 E 94 DA ATA 
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1071.04.122.0001.2271 – 33903099 - 010000
VALOR GLOBAL: R$ 1.457,40
VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2017
ASSINADO: 12/04/2017

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 198/2013 PA. 174/2013 PP. 062/2013 ATA 045/2013
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA
OBJETO: ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 7,12% DO VALOR TOTAL INICIALMENTE AJUSTADO ATUALIZADO DO CONTRATO
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1091.04.126.0049.2351 – 33903912 - 010000
VALOR: R$ 39.526,67
ASSINADO: 09/05/2017

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2017 PA. 299/2013 CRED. 003/2013
CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E O BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
OBJETO: SUPRESSÃO DE SERVIÇOS LOTÉRICOS CONSIGNADOS NA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA ITEM 17.1 QUADRO DE SERVIÇOS
ASSINADO: 08/05/2017

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2017 PA. 299/2013 CRED. 003/2013
CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E O BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
OBJETO: SUPRESSÃO DE SERVIÇOS LOTÉRICOS CONSIGNADOS NA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA ITEM 17.1 QUADRO DE SERVIÇOS
ASSINADO: 08/05/2017

Secretaria Municipal 
de Saúde

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº. 031/2017 - PAC Nº. 055/2017

OBJETO: Aquisição de medicamento não padronizado, em CARÁTER EMERGENCIAL, para atendimento de ordem judicial em prol do  paciente Onofre Geraldo de Souza, 
processo nº 1473-46.2017.4.01.3820, morador do Município de Contagem.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
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DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa:
- NOVAMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME , inscrita no CNPJ nº. 10.844.049/0002-65, no valor total de R$ 13.500,00 ( Treze Mil e Quinhentos Reais).

Publique – se. 

Contagem,12 de Maio de 2017.

Bruno Diniz Pinto 

Secretário Municipal de Saúde

Famuc

RETIFICAÇÃO:

Onde se lê PORTARIA Nº 7.947, de 18 de abril de 2015
Leia-se PORTARIA Nº 7.947, de 18 de abril de 2017.

Contagem, 15 de maio de 2017.

Kênia Silveira Carvalho.

Presidente Interina da Fundação de Assistencia Médica e Urgência de Contagem

Transcon

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM – TRANSCON/MG -  DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS – DETRAN/MG - EDITAL DE 
LEILÃO SC018/2017 –O  ESTADO DE MINAS GERAIS, pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais – DETRAN/MG, órgão integrante da estrutura orgânica da Polícia 
Civil de Minas Gerais, em conformidade com o disposto no art. 22, inciso I da Lei Federal nº 9.503/1997 de 23 de setembro de 1997 e alterações, bem como pelo art. 
328 da Lei Federal nº 13.160/2005 de 25 de agosto de 2015, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, pela AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 
DE CONTAGEM - TRANSCON, conforme delegação de poder que lhe foi conferido pela a Lei Municipal nº 4043/06, e a SITRAN - Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. 
– concessionária dos serviços de administração do Pátio de Recolhimento de Veículos e gestora do processo de leilão de veículos conforme concorrência pública n° 
004/2007 e contrato n° 001/2008, e ainda, de acordo com a Lei Federal nº 12.997, de 20 de maio de 2014, Lei Federal nº 13.160, de 25 de agosto de 2015, Decreto 
Federal nº 1.305 de 09 de novembro de l994, na Lei Estadual nº 5.874, de 11 de maio de 1972, na Lei Estadual nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, Decreto Estad-
ual nº 43.824 de 28 de junho de 2004 e 44.806 de 12 de maio de 2008 e a Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito nº 623 de 06 de setembro de 2016, Decreto 
Municipal de Contagem nº 940 de 11 de julho de 2016, tornam público que realizarão leilão de veículos apreendidos por infração de trânsito, presidido por Leiloeiro 
Oficial PAULO CESAR AGOSTINHO, matriculado na JUCEMG sob número 955, nomeado MM. Juiz de Direto Dr. Marcos Alberto Ferreira conforme disposto no Ofício 
293/2016, que conduzirá a hasta pública, assistido pela Comissão de Leilão da AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM - TRANSCON, insti-
tuída pela portaria 549/2016 e pela Comissão de Leilão do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MINAS GERAIS, instituída pela portaria 210, de 20 de abril de 2017 sendo 
o evento regido pelas normas gerais da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, no que couberem, para alienação, pela melhor oferta individual de cada 
bem, no estado em que se encontram, dos lotes de veículos apreendidos e removidos ao PÁTIO DE RECOLHIMENTO DE VEICULOS consoante as regras e disposições 
constantes do ato convocatório disponível no site www.contagem.mg.gov.br. O LEILÃO será realizado no(a) Ginásio Califórnia, situado(a) na Av. Francisco Firmo de 
Mattos, 3 – Bairro Eldorado, CONTAGEM - MG, nos dias 02 e 03 de junho de 2017, com início dos trabalhos marcados para as 09:00 horas - No dia 02 de junho de 
2017, será(ão) colocado(s) a venda e o(s) veículo(s) recolhido(s) no pátio denominado SITRAN - SINALIZACAO DE TRANSITO IND - TRANSCON, compreendendo os lotes 
de número 1 ao de número 250 - No dia 03 de junho de 2017, será(ão) colocado(s) a venda e o(s) veículo(s) recolhido(s) no pátio denominado SITRAN - SINALIZACAO 
DE TRANSITO IND - TRANSCON, compreendendo os lotes de número 251 ao de número 562 -  A VISITA aos pátios PARA INSPEÇÃO VISUAL dos veículos poderá ser feita 
pelos interessados nos dias 31 de maio de 2017 e 01 de junho de 2017 no horário compreendido entre 09:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas, na RUA FREI TITTO 
FRANKORT, nº 400, no bairro FUNCIONARIOS, no município de CONTAGEM-MG. O LEILÃO será realizado em modo “ON-LINE”, no site: www.agostinholeiloes.com.br, 
devendo aqueles interessados em participar desta modalidade, se habilitar no site www.agostinholeiloes.com.br. Contagem, 15 de maio de 2017 – Gustavo Gomes 
Peixoto – Presidente da TransCon.
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Atos do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Extrato de contrato – LOTE 02- Processo de Licitação nº 18/2017 - Pregão Presencial nº 01/2017 - Objeto contratação de 
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) ou equiparada para fornecimento de cartuchos e recarga para este legislativo municipal, em 2 lotes, sendo 
1 lote para aquisição e outro lote para recarga: tendo por vencedora – Lote 2- Recarga de Cartuchos. Favorecido: Ponto Com Suprimentos e Informática Ltda, a que 
apresentou proposta valor de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), tendo dotação orçamentária apropriada e suficiente à conta n° 01.031.0002.2109.33.90.39 
– Outros serviços de terceiros PJ.  Vigência: 15/05/2017 a 15/05/2018. Contagem, 15 de Maio  de 2017-Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – Presidente.

Ata da  13º Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e dezessete . Aos nove dias do mês de maio, realizou-se, neste Legislativo, no 
Plenário “Vereador José Custódio”, a décima terceira reunião ordinária com a presença de dezenove vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente em exercício 
Vereador José Antônio Procópio de Almeida solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, quando se constatou a ausência dos vereadores Alexandre Alves 
Teodoro de Souza (Xexeu) e João Bosco Câncio (New Texas). Em seguida, o vereador Jair Rodrigues Costa (Jair Tropical)  fez a leitura do Capítulo 10,  Versículos 22 a 30, 
narrado por São João, da Bíblia Sagrada. Na sequência,  foi executado o hino da cidade de Contagem. Logo após, foi votada e aprovada, sem ressalva,  a ata da reunião 
anterior. Nesse instante, em alusão ao dia das mães, comemorado no próximo dia 14 de maio, o vereador Capitão Fontes fez a leitura de uma mensagem cumprimen-
tando e parabenizando todas as mães pelo seu dia.  Em seguida, foram lidas as correspondências recebidas, inclusive, as justificativas de ausências dos vereadores 
Alexandre Xexeu e João Bosco (New  Texas). Prosseguindo, foram lidos e encaminhados ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, os projetos, a saber: 
Projeto de Lei nº 028/2017 – “Institui por sistema de parceria a coleta e descarte domiciliar de medicamentos vencidos, e dá outras providências”, de autoria do 
vereador João Bosco Câncio (New Texas); Projeto de Lei nº 029/2017 – “Altera o Artigo 36, da Lei Complementar nº 203 de 04 de abril de 2016”, de autoria do vereador 
Alexandre Alves Teodoro de Souza (Xexeu); Projeto de Lei nº 030/2017 – “Dispõe sobre a obrigatoriedade de filmar, gravar e transmitir ao vivo, via internet, as sessões 
públicas das licitações presenciais, bem como as reuniões da Comissão Permanente de Licitação referente a julgamento de eventuais recursos no âmbito do município 
de Contagem, e dá outras providências, de autoria de vários vereadores; Projeto de Lei nº 031/2017 – “Institui a implantação do Dia dos Mórmons, de autoria do 
vereador Jair Rodrigues da Costa (Jair Tropical); Projeto de Resolução nº 016/2017 – Concede o Diploma de Mérito Desportivo ao senhor Carlos Júnio Lopes Costa, de 
autoria do vereador Bruno Braga Batista (Bruno Barreiro).  Na terceira parte da reunião foram, votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos nºs 506 a 
548/2017; Indicações nºs 764 a 812/2017 e a Moção  nº 065/2017, apresentados pelos vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber: Requerimento nº 522/2017 
– Informações, em caráter de urgência, sobre o motivo da paralisação nas obras de revitalização do campo de futebol Beira Campos em Nova Contagem, neste 
Município, de autoria do vereador 1º Secretário Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes). Esse vereador explicou que de acordo com um informativo na placa afixada 
naquele local, dizia que o início daquelas obras seria no dia 10 de novembro de 2016, com o término previsto para 90 (noventa) dias corridos. E, ainda, que aquela 
obra custaria o valor de um milhão, duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e cinqüenta e um reais e sessenta e cinco centavos, parcerias formadas entre o Município 
de Contagem, Caixa Econômica Federal e Ministério do Esporte. Na oportunidade, Capitão Fontes comentou que após solicitar a construção de um velório na cidade, 
teria recebido como resposta da Secretaria, que o município não dispõe de recursos no momento e, que os velórios comunitários estariam atendendo as demandas do 
município. Esse  vereador ainda manifestou a sua satisfação por ter entregado, no dia 6 de abril, um velório comunitário na região da Várzea das Flores e, ainda, um 
ônibus e uma ambulância;  Requerimento nº 543/2017 – Solicitação de audiência pública para tratar do andamento da entrega de título de propriedade nos bairros 
Estrela Dalva, São Mateus, Tijuca e Confisco, neste Município, de autoria da vereadora Silvia da Cruz Messias (Silvinha Dudu). Aparteando, a vereadora Glória da 
Aposentadoria informou que o prefeito Alex de Freitas  já teria assinado as escrituras e enviado ao cartório. Informou ainda que serão entregues nesses bairros duas mil 
e duzentas escrituras. No contra parte, a vereadora Silvinha solicitou a realização de uma audiência pública, juntamente com os vereadores Gil Antônio Diniz (Teteco), 
Eliel Márcio do Carmo (Léo Motta) e Rogério Braz de Almeida (Marreco), a fim de discutirem a respeito da entrega desses títulos de propriedade;  Requerimento nº 
547/2017 – Extensão do tempo para pedestres nos semáforos instalados no município de Contagem e garantia de acessibilidade às pessoas com deficiência, mobilidade 
reduzida e idosos nas respectivas travessias, de autoria do vereador Arnaldo Luiz de Oliveira. Justificando o seu requerimento, Arnaldo explicou que são muitas as 
reclamações de idosos, inclusive de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida,  que não conseguem atravessar as vias em tempo hábil. Arnaldo aproveitou para 
discorrer sobre o “Movimento Maio Amarelo”  que é um movimento internacional de mobilização e conscientização para redução de acidentes no trânsito. Arnaldo 
falou da importância desse movimento que  chama a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Para ilustrar,  o músico 
Liedson, abrilhantou esse momento com a música, “Pare, Olhe e Viva, de Benito de Paula.  Logo após, foi acordado entre os vereadores a inversão de pauta, a fim de 
que o Senhor Marcos Lourenço Capanema de Almeida, defensor público, fizesse uso da Tribuna Livre, discorrendo sobre o trabalho da Defensoria Pública do município 
de Contagem. Passando à discussão e votação de projetos, foram votados e aprovados, por unanimidade, em Turno Único, através de votação eletrônica, os seguintes 
Projetos de Resolução: Projeto de Resolução nº 010/2017 – que “concede o Diploma de Honra ao Mérito ao senhor Marcelo Henrique Silveira de Araújo”, de autoria do 
vereador 1º Secretário Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes); Projeto de Resolução nº 011/2017 – que “Concede o Diploma de Mérito Desportivo ao senhor Douglas 
Teixeira Prado”, de autoria do vereador 1º Vice-Presidente José Antônio Procópio de Almeida (Zé Antônio do Hospital); Projeto de Resolução nº 012/2017 – que 
“Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao senhor Felipe Thadeu Piló”, de autoria do vereador Gil Antônio Diniz (Teteco); Projeto de Resolução nº 
013/2017 – que “Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao senhor Geraldo Romeu dos Santos, de autoria da vereadora Silvia da Cruz Messias (Silvinha 
Dudu); Projeto de Resolução nº 014/2017 – que “Concede o título de cidadania honorária de Contagem à Senhora Luzedna Glece de Freitas Delfino”, de autoria do 
vereador Jerson Braga Maia (Caxicó); Projeto de Resolução nº 015/2017 – que “Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao Juiz Titular da 2ª Vara da 
Fazenda Municipal Doutor Haroldo Dutra Dias”, de autoria do vereador Marcos Vinícius Rangel Faria. No horário destinado ao Grande Expediente, o vereador Daniel do 
Irineu discorreu sobre dois assuntos. Primeiramente, falou da importância do Projeto de Lei, que tramita nesta Casa, que dispõe sobre a  obrigatoriedade de filmar, 
gravar e transmitir ao vivo, via internet, as sessões públicas das licitações presenciais, bem como as reuniões da Comissão Permanente de Licitação referente a julgamen-
to de eventuais recursos no âmbito do município de Contagem. Esse vereador deixou claro que o objetivo desse projeto é para que haja mais transparência dos atos do 
governo. Em seguida, Daniel do Irineu comentou que estaria sendo questionado nas redes sociais pela atuação do laboratório LabClin, no município de Contagem. De 
acordo com esse vereador, após uma visita sua a esse laboratório, foram constatadas diversas irregularidades, como por exemplo: funcionários sem pagamento de seus 
salários, exames com diagnósticos errados, dentre outras.  Após as suas críticas, esse vereador informou que recebera uma  notícia de que haveria uma  mudança do  
laboratório de análises clínicas do município. Parabenizando o executivo municipal e a secretaria municipal de saúde, esse vereador comentou que a Santa Casa 
assumirá o serviço laboratorial do município, atuando em 16 (dezesseis) locais de atendimento e, ainda,  que o resultado dos exames será disponibilizado em 48 
(quarenta e oito) horas, através da internet. Falou, em seguida, no Grande Expediente o vereador Ivayr Soalheiro que discorreu sobre a regularização fundiária no 
município de Contagem. Ivayr explicou que a regularização fundiária beneficiará moradores de diversos bairros, loteamentos e assentamentos.  Esse vereador destacou 
bairros como:  Liberdade II, Milanês, Parque São João, São Mateus, Estrela Dalva, Confisco. Inclusive, ocupações irregulares na região do Ressaca, como o “William 
Rosa”. Lembrou que  será realizada a pré-conferência de política urbana e, que em breve, virá para esta Casa o Plano Diretor, a fim de que seja  garantida a justiça social 
em Contagem.  Aparteando, a vereadora Glória da Aposentadoria comentou que esteve com o prefeito Alex de Freitas e, de acordo com ele, serão entregues, neste 
ano, mais de duas mil escrituras. A vereadora Silvinha parabenizou a colega e disse que estará presente na entrega desses títulos. Silvinha acrescentou que também  é 
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necessário lutar em prol  da população do Bairro Jardim Alvorada. O que foi corroborado pelo vereador José Antônio que parabenizou os colegas por esse debate. 
Finalizando os trabalhos, foi registrada a chamada final, persistindo a mesma do início. Nada mais havendo a tratar, o Presidente em exercício declarou encerrada a 
reunião e, para constar, eu, Cláudio Santos Fontes , 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo 
Presidente, assinada.
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