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Atos do Executivo

DECRETO Nº 122, DE 09 DE JUNHO DE 2017

Institui o Procedimento Apuratório que antecede a instauração de Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, e considerando:
 - que o controle da disciplina, para ser eficaz, deve ser constituído de mecanismos adequados, uma vez que sua finalidade é a garantia da ordem e da justiça, visando 
atender ao interesse público; 
- que o Direito Disciplinar não está restrito apenas à lei, mas é formado por princípios informativos próprios e tem a finalidade precípua de aprimorar o serviço público; 
DECRETA:

Art. 1º Fica criado o Procedimento Apuratório – P.A, que consiste em um procedimento sigiloso, instaurado mediante determinação do Corregedor-Geral do Município, 
com objetivo de coletar elementos para verificar o cabimento da instauração de Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar.

Parágrafo único. O Corregedor-Geral do Município assegurará ao Procedimento Apuratório o sigilo que se faça necessário à elucidação dos fatos ou que decorra de 
exigência pautada no interesse público. 

Art. 2º O Procedimento Apuratório será realizado de ofício ou com base em denúncias ou representações recebidas, desde que sejam fundamentadas e contenham a 
narrativa dos fatos em linguagem clara e objetiva, citando todas as suas circunstâncias, a individualização do servidor público envolvido e acompanhada de indícios 
concernentes à irregularidade ou ilegalidade imputada ao mesmo. 

§ 1º A denúncia que não observar os requisitos previstos no caput deste artigo será arquivada de plano, salvo se as circunstâncias sugerirem a apuração de ofício dos 
fatos citados. 

§ 2º A denúncia, cuja autoria não seja identificada, desde que esteja fundamentada e contenha os elementos indicados no caput deste artigo, poderá ensejar a instau-
ração de Procedimento Apuratório. 

§ 3º Fica expressamente vedada a aplicação de qualquer penalidade disciplinar no Procedimento Apuratório. 

Art. 3º O Corregedor-Geral do Município designará servidor da Corregedoria-Geral do Município, para conduzir a apuração dos fatos denunciados, devendo este, se ne-
cessário for realizar convocações, inspeções, requisitar documentos, solicitar perícias, dentre outras provas admitidas em direito e pertinentes à busca da verdade real.

Art. 4º Ao final do Procedimento Apuratório, caso não haja elementos objetivos para seu arquivamento, o Corregedor-Geral do Município determinará a instauração de 
Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar. 

§ 1° O arquivamento do Procedimento Apuratório será homologado pelo Corregedor-Geral do Município, mediante parecer fundamentado, e se fará seguir de comuni-
cação às partes interessadas. 

§ 2º O Procedimento Apuratório que não enseja instauração de Procedimento Disciplinar será arquivado na Corregedor-Geral do Município, não ocorrendo qualquer 
anotação funcional no dossiê do servidor.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de junho de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS 
Prefeito de Contagem

DECRETO N.º 123, DE 09 DE JUNHO de 2017
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Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

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

DECRETA:

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

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

1.02.4.18.122.0045.2030.31909400.010000 8.000,00

1.17.1.06.182.0061.2331.44905100.310090 3.000,00

1.02.4.18.122.0045.2030.33903900.010000 2.564,16

1.03.1.04.122.0001.2293.33903900.010000 2.000,00

1.07.1.04.122.0001.2271.44905200.010000 732,00

1.08.1.04.123.0001.2011.33901400.010000 1.260,00

1.08.1.04.123.0001.2011.33903900.010000 255.316,60

1.12.1.12.361.0023.2206.33903900.214701 4.853.000,00

1.12.1.12.365.0023.2205.33903900.214701 762.000,00

1.12.2.12.122.0001.2015.44905200.019207 20.200,00

1.12.2.12.122.0045.2041.33900800.010000 4.685,00

1.13.1.10.122.0008.1129.44909100.010200 20.000,00

1.15.1.15.451.0053.2353.33903900.211701 4.278.230,00

1.16.2.15.122.0001.2020.33909300.010001 15.000,00

1.16.2.15.122.0001.2020.33909300.015701 20.000,00

1.18.1.14.422.0060.2329.33903600.212431 15.850,74

1.16.2.15.122.0001.2020.33903000.010001 15.000,00

1.17.1.06.182.0061.2331.44905100.212476 250.000,00

1.02.4.18.122.0045.2030.31911300.010000 10.300,00

TOTAL 10.537.138,50

 

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

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

1.02.4.18.122.0045.2030.31901100.010000 8.000,00

1.18.1.14.422.0060.2329.33903900.212431 15.850,74

1.03.1.04.122.0001.2293.33903600.010000 2.000,00

1.07.1.04.122.0001.2271.44906100.010000 732,00

1.08.1.04.123.0001.2011.33904700.010000 256.576,60
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1.12.1.12.126.0049.2274.33903900.214701 2.000.000,00

1.12.1.12.361.0024.2211.33903000.214701 2.783.000,00

1.12.1.12.361.0024.2211.33903900.214701 70.000,00

1.12.1.12.365.0024.2210.33903000.214701 760.000,00

1.12.1.12.366.0023.2208.33903900.214701 1.000,00

1.12.1.12.367.0025.2213.33504100.214701 1.000,00

1.12.2.12.122.0045.2041.31901600.010000 4.685,00

1.13.1.10.122.0008.1129.44905100.310001 20.000,00

1.15.1.15.451.0008.2091.44909300.019201 20.200,00

1.15.1.15.451.0055.1136.33678300.211701 4.278.230,00

1.16.2.15.122.0001.2020.33204100.015701 20.000,00

1.16.2.15.122.0001.2020.33903900.010001 30.000,00

1.17.1.06.422.0061.2332.33903000.212454 130.000,00

1.17.1.06.422.0061.2332.33903900.310067 3.000,00

1.17.1.06.422.0061.2332.44905200.212454 120.000,00

1.02.4.18.122.0045.2030.31901300.010000 12.864,16

TOTAL 10.537.138,50

 

Art.3º O valor suplementado no art. 1º deste Decreto não onera o limite estabelecido no art. 7º da Lei 4.877, de 30 de dezembro de 2016, 
conforme parágrafo 1º e seus incisos.

Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de junho de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO N.º 124, DE 09 DE  JUNHO DE 2017

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

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

DECRETA:

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

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

1.08.1.04.126.0049.2309.33903900.010000 289.620,00

1.08.1.26.452.0039.1124.44906500.010000 10.000,00

1.09.1.04.126.0049.2351.33903900.010000 2.353.213,61

1.10.5.16.482.0058.2316.44909300.010000 703.000,00

1.09.1.04.126.0049.2351.44903900.010000 602.956,24
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1.19.2.11.333.0011.2349.33504300.010000 208.223,01

1.19.2.11.333.0011.2349.33903900.310047 10.584,00

1.19.2.11.333.0011.2349.44905200.310047 7.174,30

1.19.2.11.333.0011.2350.33903900.310003 24.630,51

1.19.2.11.122.0001.2304.33903900.010000 3.046,74

TOTAL 4.212.448,41

 

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

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

1.08.1.04.123.0001.2011.33904700.010000 299.620,00

1.08.1.28.843.0003.0003.46907100.010000 2.892.128,41

1.09.1.04.122.0001.2012.33903500.010000 194.000,00

1.09.1.04.122.0001.2012.33903900.010000 109.400,00

1.10.5.16.482.0008.1125.44905100.310072 400.000,00

1.10.5.16.482.0008.1125.44905100.310076 200.000,00

1.10.5.16.482.0008.1126.44905100.310074 103.000,00

1.09.1.04.122.0001.2012.44905200.010000 14.300,00

TOTAL 4.212.448,41

 

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

Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de junho de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

RETIFICAÇÃO – PORTARIA Nº 10, DE 23 DE MAIO DE 2017

Na Portaria em epígrafe, publicada no Diário Oficial do Município de 23/05/2017:

Onde se lê:

Art. 1º - [...]

[...]

II - [...]

a) Andreia Cristina Soares;

Leia-se:

Art. 1º - [...]

[...]
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II - [...]

a) Andreia Cristiana Soares;

DECRETO Nº 125, DE 09 DE JUNHO DE 2017

Dispõe sobre a composição da Comissão de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo - CPOUS e dá outras providências

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município e considerando o 
disposto na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010,

DECRETA:

Art. 1º A Comissão de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo - CPOUS será composta pelos seguintes membros para o mandato de 2 anos:
 
I - representantes do órgão municipal responsável pelo planejamento urbano:
a) José Roberto Garbazza Santos – titular;
b) Miguel Antônio Lamolha – suplente.

II - representantes do órgão municipal responsável pelo licenciamento de atividades:
a) Valdeci Júnior Fernandes – titular;
b) Wilson Rosa Benevides Júnior – suplente.

III - representantes do órgão municipal responsável pelo licenciamento de edificações:
a) Tamires Joana do Nascimento – titular;
b) Adriane Laboissiere Coelho Cunha Braga – suplente.

IV - representantes do órgão municipal responsável pelo licenciamento de parcelamento do solo:
a) Samantha Úrsula Sant'Anna – titular;
b) Priscila de Souza Mariano – suplente.

V - representantes do órgão municipal responsável pelo controle ambiental
a) Marcos Antônio Botelho Niemann – titular;
b) João Batista de Lima Filho – suplente.

VI - representantes do órgão municipal responsável pelo transporte e trânsito
a) Alessandra Brandão Souza Lima – titular;
b) Leonardo Gonçalves Reis – suplente.

VII - representantes do órgão municipal responsável pelo desenvolvimento econômico
a) René Mendes Vilela – titular;
b) Elaine Cristina de Oliveira – suplente.

VIII - Vereadores representantes da Câmara Municipal:
a) Rogério Braz de Almeida – titular;
b) José Carlos Carneiro Gomes – suplente.

IX - representantes do Sindicato da Indústria da Construção Civil – SINDUSCON:
a) Tânia Maria Vieira – titular;
b) River Junio Bessa Soares – suplente.

X - representantes da Associação Comercial e Industrial de Contagem – ACIC:
a) Egmar Pereira Panta – titular;
b) Fabiana Aparecida Garcia – suplente.

XI - representantes do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/Inspetoria de Contagem
a) Odimar Carmo da Silva – titular;
b) Inácio Loiola Santos – suplente.

XII - representantes da Câmara de Diretores Lojistas de Contagem - CDL/Contagem:
a) Robe Ronni Fernandes – titular;
b) Isidoro Afonso Araúlo Lima – suplente.

Art. 2º Fica designado o servidor, Paulo Roberto Agostini Filho, como assessor jurídico da Comissão Permanente de Uso do Solo - CPOUS.

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

Art. 4º  Revogam-se os Decretos nº 053, de 24 de abril de 2013, nº 193, de 16 de outubro de 2013, nº 332, de 23 de maio de 2014, nº 457, de 09 de fevereiro de 
2015, nº 481, de 07 de abril de 2015, nº 507, de 20 de maio de 2015, nº 590, de 12 de novembro de 2015, nº 919, de 14 de junho de 2016 e nº 962, de 05 de agosto 
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de 2016.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de junho de 2017

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 126, DE 09 DE JUNHO DE 2017

Declara de utilidade pública áreas de terrenos que menciona e dá outras providências.

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

DECRETA:

Art.1º Fica declarada de utilidade pública, com base no art. 5°, alínea “i”, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, para fins de desapropriação amigável ou 
judicial, as seguintes áreas:

I – Área de Desapropriação 1, de 8.446,43m², a ser decotada da Gleba 2 da Fazenda da Tapera, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Contagem sob o 
nº 97.760, com a seguinte descrição: Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto N1, de coordenadas N=7.801.776,8107 e E=598.828,6565, segue confrontando 
com terreno de Ivam Avicultura Comércio e Empreendimentos Ltda, com distância 32,44m e azimute 269°34'53" até o ponto N2, de coordenadas N=7.801.776,5738 
e E=598.796,2130, segue confrontando com a Área Remanescente 3 da Gleba 2 da Fazenda Boa Vista, terreno de Ivam Avicultura Comércio e Empreendimentos Ltda, 
desenvolvendo com distância 51,02m e raio 72,00m até o ponto N3, de coordenadas N=7.801.808,4645 e E=598.834,6660, segue com distância 71,30m e azimute 
70°37'49" até o ponto N4, de coordenadas N=7.801.832,1122 e E=598.901,9316, desenvolvendo com distância 49,69m e raio 57,50m até o ponto N5, de coordena-
das N=7.801.865,6448 e E=598.936,5010, segue com distância 9,37m e azimute 21°6'47" até o ponto N6, de coordenadas N=7.801.874,3832 e E=598.939,8752, 
desenvolvendo com distância 51,50m e raio 82,50m até o ponto N7, de coordenadas N=7.801.913,7595 e E=598.971,7571, segue com distância 12,45m e azimute 
51°40'38" até o ponto MC, de coordenadas N=7.801.921,4800 e E=598.981,5250, segue confrontando com Área Remanescente 2 da Gleba 2 da Fazenda Boa Vista, 
terreno de Ivam Avicultura Comércio e Empreendimentos Ltda, com distância 14,48m e azimute 61°20'59" até o ponto N8, de coordenadas N=7.801.928,4207 e 
E=598.994,2287, desenvolvendo com distância 39,50m e raio 521,50m até o ponto N9, de coordenadas N=7.801.948,7301 e E=599.028,0934, segue com dis-
tância 37,08m e azimute 61°13'3" até o ponto N10, de coordenadas N=7.801.966,5854 e E=599.060,5959, desenvolvendo com distância 14,70m e raio 17,00m 
até o ponto N11, de coordenadas N=7.801.979,7488 e E=599.066,0511, segue confrontando com a Faixa de Domínio da Rodovia BR-040, com distância 37,37m e 
azimute 144°7'15" até o ponto N12, de coordenadas N=7.801.949,4669 e E=599.087,9546, segue confrontando com a Área Remanescente 1 da Gleba 2 da Fazenda 
Boa Vista, terreno de Ivam Avicultura Comércio e Empreendimentos Ltda, desenvolvendo com distância 8,77m e raio 11,53m até o ponto N13, de coordenadas 
N=7.801.948,4254 e E=599.079,4618, segue com distância 44,88m e azimute 241°13'3" até o ponto N14, de coordenadas N=7.801.926,8187 e E=599.040,1305, 
desenvolvendo com distância 37,60m e raio 496,50 até o ponto N15, de coordenadas N=7.801.907,4829 e E=599.007,8892, segue com distância 26,83m e azimute 
236°52'41" até o ponto N16, de coordenadas N=7.801.892,8217 e E=598.985,4176, desenvolvendo com distância 35,89m e raio 57,50 até o ponto N17, de coordena-
das N=7.801.865,3776 e E=598.963,1969, segue com distância 9,37m e azimute 201°6'50" até o ponto N18, de coordenadas N=7.801.856,6393 e E=598.959,8226, 
desenvolvendo com distância 71,30m e raio 82,50m até o ponto N19, de coordenadas N=7.801.808,5272 e E=598.910,2230, segue com distância 71,30m e azimute 
250°37'49" até o ponto N20, de coordenadas N=7.801.784,8802 e E=598.842,9595, desenvolvendo com distância 16,51m e raio 47,00m até o ponto N1, ponto inicial 
da descrição deste perímetro. a área descrita é 100% não edificante, por se tratar de área de desapropriação para abertura de via de ligação da BR-040 à Avenida das 
Américas. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro, a partir de coordenadas norte e este, e encontram-se repre-
sentadas no sistema UTM, referenciadas ao meridiano central nº 45°00', fuso 23S, tendo como datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro 
foram calculados no plano de projeção UTM.

II – Área de Desapropriação 2, de 17.789,31m², a ser decotada do terreno de Ivam Avicultura e Empreendimentos Ltda., matriculado no Cartório de Registro de Imóveis 
de Contagem sob o nº 105.094, com a seguinte descrição: Inicia-se a descrição deste perímetro do ponto N1, de coordenadas N=7.801.776,5738 e E=598.796,2130, 
segue confrontando com a Gleba 2 da Fazenda Boa Vista, terreno de Ivam Avicultura Comércio e Empreendimentos Ltda, com distância 32,44m e azimute 89°34'53" 
até o ponto N2, de coordenadas N=7.801.776,8107 e E=598.828,6565, segue confrontando com Área Remanescente 1 da Fazenda Tapera, terreno de Ivam Avi-
cultura Comércio e Empreendimentos Ltda, com distância de 23,46m e raio de 47,00m, até o ponto N3, de coordenadas N=7.801.758,0757 e E=598.814,9413, 
segue com distância de 101,43m e raio de 62,50m até o ponto N4, de coordenadas N=7.801.724,6973 e E=598.730,6523, segue com distância 25,12m e raio 
150,00m, até o ponto N5, de coordenadas N=7.801.733,3168 e E=598.707,0837, segue com distância 16,72m e azimute 285°17'23" até o ponto N6, de coordena-
das N=7.801.737,7272 e E=598.690,9509, segue com distância 60,67m e raio de 40,00m até o ponto N7, de coordenadas N=7.801.711,7584 e E=598.642,4442, 
segue com distância 72,65m e azimute 198°23'2" até o ponto N8, de coordenadas N=7.801.642,8146 e E=598.619,5310, segue com distância 56,54m num raio de 
175,00m até o ponto N9, de coordenadas N=7.801.587,2335 e E=598.610,6002, segue com distância 45,13m e azimute 179°52'22" até o ponto N10, de coordena-
das N=7.801.542,1061 e E=598.610,7004, segue com distância 20,35m e raio de 200,00m até o ponto N11, de coordenadas N=7.801.521,7901 e E=598.609,7113, 
segue com distância 99,16m e azimute 185°42'7" até o ponto N12, de coordenadas N=7.801.423,1232 e E=598.599,8592, segue com distância 14,52m e azimute 
185°42'8" até o ponto N13, de coordenadas N=7.801.408,6795 e E=598.598,4169, segue com distância 25,78m e raio de 30,00 até o ponto N14, de coordena-
das N=7.801.387,1027 e E=598.585,7970, segue confrontando com a Faixa de Servidão da CEMIG, com distância 35,91m e azimute 359°52'45" até o ponto N15, 
de coordenadas N=7.801.423,0112 e E=598.585,7213, segue com distância 46,13m e azimute 265°35'40" até o ponto N16, de coordenadas N=7.801.419,4679 e 
E=598.539,7295, segue confrontando com Quinhão 4 da Fazenda Tapera, terreno de BII Log Empreendimentos Imobiliários com distância 95,49m e azimute 359°52'47" 
até o ponto N17, de coordenadas N=7.801.514,9619 e E=598.539,5294, segue confrontando com a Faixa de servidão da CEMIG da Área Remanescente 2 da Fazenda 
Tapera, terreno de Ivam Avicultura Comércio e Empreendimentos Ltda, com distância 4,35m e raio de 30,00m até o ponto N18, de coordenadas N=7.801.517,4284 
e E=598.543,1108, segue com distância 26,41m e azimute 59°36'5" até o ponto N19, de coordenadas N=7.801.530,7917 e E=598.565,8895, segue com distância 
41,87m e raio de 40,00m até o ponto N20, de coordenadas N=7.801.565,5491 e E=598.585,6483, segue com distância 21,63m e azimute 359°52'21" até o ponto 
N21, de coordenadas N=7.801.587,1780 e E=598.585,6002, segue confrontando com a Área Remanescente 2 da Fazenda Tapera, terreno de Ivam Avicultura Comércio 
e Empreendimentos Ltda, com distância 64,62m e raio de 200,00m até o ponto N22, de coordenadas N=7.801.650,6991 e E=598.595,8069, segue com distância 
72,65m e azimute 18°23'2" até o ponto N23, de coordenadas N=7.801.719,6430 e E=598.618,7201, segue com distância 98,59m e raio de 65,00m até o ponto N24, 
de coordenadas N=7.801.761,8423 e E=598.697,5435, segue com distância 16,72m e azimute 105°17'24" até o ponto N25, de coordenadas N=7.801.757,4319 
e E=598.713,6762, segue com distância 29,31m e raio de 175,00m até o ponto N26, de coordenadas N=7.801.747,3759 e E=598.741,1729, segue com distância 
60,86m e raio de 37,50m até o ponto N27, de coordenadas N=7.801.767,4029 e E=598.791,7464, segue com distância 10,21m e raio de 72,00m até o ponto N1, 
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ponto inicial da descrição deste perímetro. a área descrita é 100% não edificante, por se tratar de área de desapropriação para abertura de via de ligação da BR-040 à 
Avenida das Américas. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro, a partir de coordenadas norte e este, e encontram-
se representadas no sistema UTM, referenciadas ao meridiano central nº 45°00', fuso 23S, tendo como datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

III – Área de Desapropriação 3, de 1.896,39m², a ser decotada do Quinhão 4 da Fazenda Tapera, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Contagem sob o 
nº 72.067, com a seguinte descrição: Inicia-se a descrição deste perímetro do ponto N1, de coordenadas N=7.801.514,9621 e E=598.539,5296, segue confrontando 
com a Área Remanescente do Quinhão 4 da Fazenda Tapera, terreno de BII Log Empreendimentos Imobiliários, com distância 26,86m e raio 30,00m até o ponto 
N2, de coordenadas N=7.801.491,5525 e E=598.528,2911, segue com distância 85,92m e azimute 90°0'0" até o ponto N3, de coordenadas N=7.801.405,6328 e 
E=598.528,2911, segue com distância 28,81m e raio 57,00m até o ponto N4, de coordenadas N=7.801.378,0378 e E=598.521,1661, segue com distância 28,11m 
e raio 63,00m até o ponto N5, de coordenadas N=7.801.351,2571 e E=598.513,4010, segue confrontando com Quinhão 3 da Fazenda Tapera, terreno de Hugo 
Camargos Filho com distância 33,82m e azimute 51°23'35" até o ponto N6, de coordenadas N=7.801.372,3585 e E=598.539,8279, segue confrontando com a Faixa 
de Domínio da CEMIG, com distância 47,11m e azimute 359°52'48" até o ponto N7, de coordenadas N=7.801.419,4679 e E=598.539,7294, segue confrontando com 
terreno de Ivam Avicultura Comércio e Empreendimentos Ltda. com distância 95,49m e azimute 359°52'48" até o ponto N1, ponto inicial da descrição deste perímetro. 
a área descrita é 100% não edificante, por se tratar de área de desapropriação para abertura de via de ligação da BR-040 à Avenida das Américas. Todas as coordenadas 
aqui descritas estão georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro, a partir de coordenadas norte e este, e encontram-se representadas no sistema UTM, refer-
enciadas ao meridiano central nº 45°00', fuso 23S, tendo como datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de 
projeção UTM.

IV – Área de Desapropriação 4, de 11.206,95m², a ser decotada do Quinhão 3 da Fazenda Tapera, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Contagem sob o 
nº 70.863, com a seguinte descrição: Inicia-se a descrição deste perímetro do ponto N1, de coordenadas N=7.801.351,2571 e E=598.513,4010, segue confrontando 
com o Quinhão 4 da Fazenda Tapera, terreno de BII Log Empreendimentos Imobiliários, com distância 33,82m e azimute 51°23'35" até o ponto N2, de coordena-
das N=7.801.372,3585 e E=598.539,8279, segue confrontando com a Faixa de Domínio da CEMIG com distância 428,07m e azimute 179°52'45" até o ponto N3, 
de coordenadas N=7.800.944,2900 e E=598.540,7298, segue com distância 27,84m e azimute 279°42'14" até o ponto N4, de coordenadas N=7.800.948,9821 e 
E=598.513,2911, segue confrontando com a Área Remanescente do Quinhão 3 da Fazenda Tapera, terreno de Hugo Camargos, com distância 398,56m e azimute 
270°0'0" até o ponto N5, de coordenadas N=7.801.347,5380 e E=598.513,2911, segue, com distância 3,72m e raio 63,00m até o ponto N1, ponto original da de-
scrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro, a partir de coordenadas norte e este, e encon-
tram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao meridiano central nº 45°00', fuso 23S, tendo como datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área 
e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

V – Área de Desapropriação 5, de 7.362,82m², a ser decotada do Quinhão 2 da Fazenda Tapera, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Contagem sob o 
nº 71.703, com a seguinte descrição: Inicia-se a descrição deste perímetro do ponto N1, de coordenadas N=7.800.948,9821 e E=598.513,2911, segue confrontando 
com a Área Remanescente do Quinhão 2 da Fazenda Tapera, terreno de Hiperfrango Ltda, com distância 239,21m e azimute 90°00'00" até o ponto N2, de coorde-
nadas N=7.800.709,7709 e E=598.513,2911, segue com distância 37,56m e raio 62,50m até o ponto N3, de coordenadas N=7.800.674,4348 e E=598.524,2391, 
segue confrontando com o Quinhão 3 da Fazenda Tapera, terreno de Opaco Engenharia Ltda. com distância 16,41m e azimute 99°29'43" até o ponto N4, de coor-
denadas N=7.800.671,7283 e E=598.540,4203, segue confrontando com a Faixa de Domínio da CEMIG com distância 187,73m e azimute 0°08'56" até o ponto N5, 
de coordenadas N=7.800.859,4558 e E=598.540,9085, segue com distância 84,83m e azimute 359°52'45" até o ponto N6, de coordenadas N=7.800.944,2900 e 
E=598.540,7298, segue confrontando com o Quinhão 3 da Fazenda Tapera, terreno de Hugo Camargos, com distância 27,84m e azimute 279°42’14" até o ponto N1, 
ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro, a partir de coordenadas norte 
e este, e encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao meridiano central nº 45°00', fuso 23S, tendo como datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

VI – Área de Desapropriação 6, de 125,23m², a ser decotada do Quinhão 3 da Fazenda Tapera, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Contagem sob o nº 
94.945, com a seguinte descrição: Inicia-se a descrição deste perímetro do ponto N1, de coordenadas N=7.800.674,4623 e E=598.524,2203, segue confrontando 
com a Área Remanescente do Quinhão 3 da Fazenda Tapera, terreno de Opaco Engenharia Ltda., com distância 23,01m e raio 62,50m até o ponto N2, de coordenadas 
N=7.800.658,2667 e E=598.540,3853, segue confrontando com a Faixa de Domínio da CEMIG com distância 13,49m e azimute 0°08'56" até o ponto N3, de coorde-
nadas N=7.800.671,7283 e E=598.540,4203, segue confrontando com o Quinhão 2 da Fazenda Tapera, terreno de Hiperfrango Ltda, com distância 16,43m e azimute 
279°34'45" até o ponto N1, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro, 
a partir de coordenadas norte e este, e encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao meridiano central nº 45°00', fuso 23S, tendo como datum o 
SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Art.2º As áreas de terreno de que trata o art. 1º deste Decreto destinam-se a implantação de via que possibilitará a ligação da BR-040, na Fazenda Tapera, até a Avenida 
das Américas, no Bairro São Sebastião.

Art.3º As negociações referentes ao pagamento das áreas descritas no artigo 1º deste Decreto, bem como as despesas decorrentes da execução das obras de implanta-
ção de infraestrutura da via correrão por conta da Empresa BII Log Empreendimentos Imobiliários Ltda., em cumprimento aos despachos exarados no Processo SMDU 
nº 17.344/2016-03A.

Art.4º No caso de futuro parcelamento do solo para fins urbanos das áreas remanescentes as áreas declaradas de utilidade pública neste Decreto não poderão ser 
descontadas do percentual de transferência de área ao Município para instalação de equipamentos comunitários e espaços livres de uso público. 

Art.5º A Procuradoria Geral do Município fica autorizada a promover a desapropriação de pleno domínio da área descrita no art. 1° deste Decreto e suas respectivas 
benfeitorias, podendo, para efeito de imissão na posse, alegar a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei 3.365 de 21 de junho de 1941.

Art.6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de junho de 2017

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
Prefeito de Contagem
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Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 09/06/2017

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2017, PA. 026/2017, PE. 008/2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO – CONFECÇÃO DE 10.000 (DEZ) MIL IMPRESSOS TIMBRADOS COM O BRASÃO DO MUNICIPIO DE CONTA-
GEM
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1071.04.122.0001.2271 – 33903948 - 010000
VALOR TOTAL: R$ 1.400,00
VIGÊNCIA: DE 07/06/2017 ATÉ 06/09/2017
ASSINADO: 06/06/2017

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2017, PA. 118/2016, PP. 027/2016 ATA 036/2016
CONTRATANTE: CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM - CINCO
CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA - COOPERTUR
OBJETO: LOCAÇÃO DE 01 VEICULO – LOTE 1 ITEM 2, INCLUINDO CONDUTOR, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO 
DE PEÇAS, HIGIENIZAÇÃO, IMPOSTOS, TAXAS, ENCARGOS SOCIAIS, SEGURO TOTAL E RASTREADOR VEICULAR COM GERENCIAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS.
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1142.22.122.0001.2018 – 33903913 – 010009
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 45.777,60
VIGÊNCIA: DE 30/05/2017 ATÉ 29/05/2018
ASSINADO: 29/05/2017

PREFEITURA DE CONTAGEM/MG – AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2017 – PROCESSO Nº. 027/2017 – NOVA DATA – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSI-
CAS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA marcado para as 09h00min do dia 29/06/2017, NO SITE  - www.
licitacoes-e.com.br 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2017 – PROCESSO Nº. 053/2017 – NOVA DATA - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAFÉ marcado 
para às 09h00min do dia 30/06/2017, NO SITE  - www.licitacoes-e.com.br
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2017 – PROCESSO Nº. 058/2017 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS PARA ATEN-
DIMENTO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIANÇAS DE ZERO A DOIS ANOS, 04 E 05 ANOS E DO ENSIO FUNDAMENTAL – 1º, 2º E 3º CICLO DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO – marcado para as 09h00min do dia 04/07/2017, NO SITE  - www.licitacoes-e.com.br
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2017 – PROCESSO Nº. 060/2017 – OBJETO: CONFECÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO EM ALUMÍNIO – marcado para as 09h00min do 
dia 03/07/2017, NO SITE  - www.licitacoes-e.com.br
A Prefeitura de Contagem/MG torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, conforme acima. O edital poderá ser obtido através dos 
sites www.contagem.mg.gov.br e www.licitacoes-e.com.br, Informações: (31) 3356.6658. (31) 3352.5135 Contagem, 17/05/2017 – Equipe de Pregões.

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.979
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; 
considerando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 
14265/2016/01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica 
deste Município, a Servidora MARINA MARIA FERREIRA CAMPOS, titular do cargo de provimento efetivo de Profissional de Saúde de Nível Superior I, Nível VI, Grau “M”, 
matrícula nº. 01153729, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de junho de 2017 a 30 de junho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.980
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; 
considerando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 
06531/2017/01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica 
deste Município, o Servidor ANDRE LUIZ DOS REIS, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços III, Nível III, Grau “M”, matrícula nº. 01146188, lotado 
na Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2017 a 31 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de junho de 2017.
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HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Educação

NOTIFICAÇÃO FAZ – O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais; considerando que houve modificação na composição do CAE – Conselho 
de Alimentação Escolar de Contagem para o quadriênio 2017-2020, conforme eleição realizada em 05 de maio de 2017; considerando a obrigação legal de prestação 
de contas do CAE – Contagem no ano de 2016 junto ao FNDE/MEC; considerando que a prestação de contas dos recursos recebidos do FNDE/MEC pelo Município de 
Contagem destinados à alimentação dos estudantes da Rede Municipal de Ensino no ano de 2016 já foi encaminhada pela Secretaria da Fazenda para o MEC; conside-
rando que a nova Presidente do CAE – Contagem deve dar os encaminhamentos necessários para alimentar o SIGECON – Sistema de Gestão de Conselhos referente à 
prestação de contas do CAE – Contagem no ano de 2016 e considerando finalmente que a documentação do CAE – Contagem encontra-se em poder da ex-Presidente 
do CAE, Sra. Marina Aparecida Dutra, resolve NOTIFICAR a SRA MARINA APARECIDA DUTRA para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da 
publicação desta NOTIFICAÇÃO no DOC – Diário Oficial de Contagem e demais locais de costume, ENTREGUE na Secretaria Municipal de Educação, por escrito, as consi-
derações e apontamentos que entender pertinente sobre a prestação de contas do CAE – Contagem  no ano de 2016 já encaminhada pela Secretaria da Fazenda para o 
FNDE/MEC por ainda ser de sua responsabilidade, bem como faça a entrega de todos os DOCUMENTOS do CAE – Contagem que se encontram em seu poder para que 
os mesmos possam ser encaminhados para o CAE – Contagem, onde deverão ser mantidos devidamente arquivados pelo prazo legal. 

Contagem, 08 de junho de 2017. 

Joaquim Antônio Gonçalves
Secretário Municipal de Educação

RETIFICAÇÃO da publicação de 08 de junho de 2017, da Secretaria Municipal de Educação.

Nas Portarias Nº 10,11,12 e13 /SEDUC, de 05 de julho de 2017, publicada na Edição 4123 do DOC, no dia 08 de junho de 2015, páginas 9 e 10,
onde se lê: "05 de julho de 2017.”,
leia-se: “05 de junho de 2017”.

Resolução de Cadastro Escolar nº 001, de 06 de junho de 2017.
Dispõe sobre o cadastro escolar para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental em Contagem para o ano 2018.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996; na Resolução do Conse-
lho Municipal de Educação nº 16, de 16 de novembro de 2010; no Decreto Federal n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999; na Emenda Constitucional nº 59, de 11 de 
novembro de 2009; na Lei Federal nº 12.796, de 04 de abril de 2013 e na Resolução da Secretaria Estadual de Educação nº. 3.420, de 09 de junho de 2014;

RESOLVE:
Capítulo I
Das Inscrições para Educação Infantil

 Art. 1º. O poder público promoverá, no período de 12 a 23 de junho de 2017, inscrições de crianças para atendimento da Educação Infantil na Rede Municipal de 
Ensino.
 Art. 2º. A Educação Infantil é ofertada nos Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs), anexos e escolas municipais.
 Art. 3º. Serão inscritas somente crianças residentes no município de Contagem.
 Art. 4º. Todas as escolas municipais e os CEMEIs farão inscrições das crianças de 0 a 5 anos.
 Art. 5º. A divulgação do cadastro é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) em parceria com as escolas do município de Contagem.

Capítulo II
Da Distribuição das Vagas da Educação Infantil

 Art. 6º. As crianças de 4 e 5 anos terão vaga assegurada na Rede Municipal de Ensino, considerando a obrigatoriedade da lei, preferencialmente de acordo com o 
zoneamento escolar. 
 Art. 7º. Caso o número de vagas seja inferior ao quantitativo de crianças de 0 a 3 anos inscritas, o provimento seguirá a seguinte ordem:
I. criança ou pais/responsável legal com deficiência; 
II. criança sob medida de proteção com ordem judicial;
III. sorteio público para preenchimento das vagas em regime de tempo integral;
 IV. sorteio público para preenchimento das vagas em regime de tempo parcial;
 V. sorteio público para definição da lista de espera da Instituição (considerando o zoneamento);
 VI. sorteio público, dentre as inscrições não contempladas nos incisos I ao V deste artigo, para organização de uma lista de espera regionalizada.
 Art.8º. O sorteio citado no incisos III, IV e V do art. 7º desta Resolução será para cada Instituição, seguindo o critério do zoneamento escolar.
 Art. 9º. Os sorteios de vagas para todas as unidades ocorrerão nas Regionais em locais e datas a serem definidos e posteriormente divulgados.
 Art. 10. Não haverá sorteio se o número de vagas for maior que o número de inscrições na instituição.
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 Art. 11. O Secretário Municipal de Educação designará uma comissão para a realização do sorteio, que deverá ser publicada no Diário Oficial do Município de 
Contagem.
 Art. 12. No dia do sorteio, a comissão selecionará, entre os presentes, voluntários para comporem-na como membros fiscalizadores.
 Art. 13. O sorteio das vagas será público, podendo estar presentes todos os interessados, pais ou responsáveis legais.
 Art. 14. O secretário da comissão registrará em ata, que deverá ser assinada por todos seus membros, todos os fatos acontecidos durante o sorteio, anexando a 
relação dos sorteados e a relação dos excedentes para posterior publicação no Diário Oficial do Município.
 Art. 15. Após a realização do sorteio, considerando os critérios estabelecidos no art. 7º desta Resolução, caberá ao Dirigente Escolar da instituição a divulgação da 
lista de classificação para a comunidade escolar.

Capítulo III
Da Matrícula para Educação Infantil

 Art. 16. A matrícula somente poderá ser realizada pelo pai, mãe ou responsável legal e ocorrerá entre os dias 11 e 15 de dezembro de 2017.
 Art. 17. Para a realização da matrícula, os responsáveis pelas crianças deverão apresentar (original e cópia): 
I - certidão de nascimento da criança; 
II- comprovante de residência em nome do responsável;
III- laudo médico, em caso de criança ou pais/responsável com deficiência.
 Art. 18. A não realização da matrícula no período definido poderá ocasionar perda da vaga ou remanejamento para outra unidade escolar.
 Art. 19. Após o cadastro escolar, as demais solicitações para matrícula das crianças de 0 a 3 anos serão atendidas mediante a disponibilidade de vagas na unidade 
escolar. Não havendo vaga, a lista de espera seguirá a ordem de procura.
 Art. 20. Os pais/responsáveis das crianças de 4 e 5 anos, cujas matrículas não puderam ser atendidas na unidade, deverão ser informados sobre a obrigatoriedade 
do atendimento e orientados a buscar outra unidade escolar ou entrarem em contato com a SEDUC.
 Art. 21. Caso a criança não compareça à unidade nos 10 (dez) primeiros dias letivos do ano escolar para o qual ela foi matriculada, a vaga será disponibilizada.

Capítulo IV
Da Organização das Turmas da Educação Infantil

 Art. 22. O planejamento do atendimento escolar da Educação Infantil será formulado com base nos dados obtidos no Cadastro Escolar, na análise do fluxo esco-
lar, na capacidade física das escolas, observando-se:
 I-  Organização das turmas e faixas etárias:
5 anos: 24 (vinte e quatro) crianças por turma – nascidas no período de 01/07/2012 a 30/06/2013;  
4 anos: 20 (vinte) crianças por turma – nascidas no período de 01/07/2013 a 30/06/2014;
3 anos: 16 (dezesseis) crianças por turma – nascidas no período de 01/07/2014 a 30/06/2015;
2 anos: 10 (dez) crianças por turma – nascidas no período de 01/07/2015 a 30/06/2016;
0 a 1 ano: 10 (dez) crianças por turma – nascidas no período de 01/07/2016 a 30/06/2017;
 II. O quantitativo de cada turma, estabelecido no inciso I, do art. 23 desta Resolução, poderá ser excedido em até 02 (duas) crianças, em função do atendimento 
ao direito prioritário da criança com deficiência ou sob medida de proteção;
 III- atendimento às crianças de 0 a 2 anos será, preferencialmente, em regime de tempo integral e às crianças de 3 a 5 anos será, preferencialmente, em regime de 
tempo parcial.
 Parágrafo único. Casos excepcionais para o regime de funcionamento integral e/ou parcial serão analisados pelos responsáveis do Departamento de Estrutura e 
Funcionamento Escolar.

Capítulo V
Do Cadastro Escolar para o Ensino Fundamental

Art. 23. O poder público promoverá, anualmente, chamada pública à população para o Cadastro Escolar do Ensino Fundamental.
Art. 24. O Cadastro Escolar objetiva proceder à inscrição de candidatos a vagas no Ensino Fundamental para o ano 2018, integrando Município e Estado.
Art. 25. O Cadastro Escolar será efetivado no período de 12 a 23 de junho de 2017, por meio de formulário eletrônico disponibilizado no site www.educacao.mg.gov.br 
da Secretaria de Estado de Educação. 
Art. 26. Aos que não tiverem acesso à internet, o cadastro deverá ser realizado nas escolas municipais de Contagem.
Art.27. Poderá ser inscrito no Cadastro Escolar:
I- criança que completar 06 anos de idade até 30 de junho de 2018;
II- candidato à vaga nos demais anos do Ensino Fundamental que tenha interesse em ingressar na rede pública de ensino.
Art. 28. O encaminhamento dos inscritos para efetivação da matrícula será feito considerando, prioritariamente, o zoneamento definido pelo Departamento de Estrutu-
ra e Funcionamento Escolar da SEDUC.
Art. 29. As crianças que completarem 06 (seis) anos até 30 de junho de 2018 e estiverem matriculadas nas escolas municipais/anexos que ofertem a Educação Infantil 
terão vaga assegurada no 1º ano do Ensino Fundamental da própria escola, não sendo necessário realizar o Cadastro Escolar. 
Parágrafo único: Havendo a intenção de vaga em outra unidade escolar mais próxima à residência, o responsável pela criança, citado no art. 29 desta Resolução, deverá 
realizar o Cadastro Escolar na escola em questão (de interesse), no mesmo período.

Capítulo VI
Da Organização do Atendimento Escolar e das Turmas do Ensino Fundamental

Art. 30. O atendimento escolar será planejado com base nos dados do Cadastro Escolar, na absorção dos estudantes das escolas que não oferecem o Ensino Fundamen-
tal completo, na análise do fluxo escolar, na capacidade física das unidades escolares, na perspectiva de expansão e/ou reorganização da Rede Municipal de Educação 
de Contagem.
Art. 31. O atendimento do Ensino Fundamental será organizado considerando a oferta exclusiva dos anos iniciais ou anos finais, em determinadas escolas, com base na 
análise realizada pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 32. A constituição das turmas do Ensino Fundamental observará os seguintes parâmetros:
I – 1º ao 3º ano: 25 estudantes por turma;
II – 4º ao 9° ano: 30 estudantes por turma.
Parágrafo Único: Onde não for possível atender toda a demanda necessária, o quantitativo citado no art. 32 desta Resolução poderá será excedido, considerando as 
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especificidades da unidade escolar.

Capítulo VII
Da Efetivação da Matrícula para o Ensino Fundamental

Art. 33. O período para matrícula dos inscritos no Cadastro Escolar na rede pública será de 11 a 15 de dezembro de 2017.
Art. 34. Não será permitida a realização de exames de seleção para fins de matrícula em escolas da rede pública.
Art. 35. A efetivação da matrícula será permitida somente ao responsável legal pela criança ou adolescente.
§1º A garantia da vaga ocorrerá mediante a efetivação da matrícula e a sua não efetivação no período previsto poderá implicar no remanejamento do inscrito para a 
unidade escolar onde houver vaga remanescente.
§2º Para efetivação da matrícula, o requerente deverá apresentar cópia e original dos seguintes documentos:
I – certidão de nascimento ou carteira de identidade;
II – comprovante de endereço em nome do responsável;
III – documentação escolar: declaração de transferência, histórico ou ficha individual;
IV – laudo médico, caso o estudante seja deficiente.
Art. 36. Ao estudante impossibilitado de apresentar documentação escolar, será oportunizada a matrícula pelo processo de classificação, respaldado pelo inciso II, do 
art. 24 da LDB 9394/96.
Art. 37. Em nenhuma hipótese será negado ao estudante o direito de frequentar as aulas por não possuir uniforme, material e/ou instrumento de identificação.
Art. 38. O estudante terá sua matrícula cancelada quando deixar de comparecer à unidade escolar, sem justificativa, até o 10º (décimo) dia letivo do ano escolar. Haverá 
o cancelamento, também, nos casos dos estudantes que realizarem a matrícula ao longo do ano letivo e não comparecerem nos dez primeiros dias a contar da data da 
efetivação.

Capítulo VIII
Da Absorção dos Estudantes 

Art. 39. Será garantido o prosseguimento dos estudos, na rede municipal ou estadual de ensino, aos estudantes matriculados nas unidades escolares que não oferecem 
todos os anos do Ensino Fundamental.
Art. 40. A definição da unidade escolar para absorção dos estudantes concluintes do Ensino Fundamental será em parceria com a Superintendência Regional de Ensino 
– SRE Metropolitana B.
 Art. 41. Todo o processo de absorção de estudantes pelas unidades escolares municipais e estaduais será monitorado pelo Departamento de Estrutura e Funciona-
mento Escolar da SEDUC.

Capítulo IX
Das Disposições Finais

Art. 42. Os casos omissos nesta Resolução serão tratados junto à Secretaria Municipal de Educação.
Art. 43. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 44. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 06 de junho de 2017.

Joaquim Antônio Gonçalves
Secretário Municipal de Educação 

PORTARIA CONJUNTA SEAD/SEDUC Nº 004, de 23 de maio de 2017.

Estabelece parâmetro para autorização da flexibilização de jornada ampliada aos servidores públicos detentores de cargo de provimento efetivo que integram o Quadro 
Setorial da Educação.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o interesse público e a necessidade do serviço;

Considerando, ainda, a necessidade do cumprimento da carga horária obrigatória dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino;

RESOLVEM:

Art.1º Autorizar a flexibilização de jornada ampliada aos servidores públicos detentores de cargo de provimento efetivo que integram o Quadro Setorial da Educação, 
visando a substituição de servidores afastados das atividades laborais, a partir do 3º (terceiro) dia do afastamento.
Parágrafo único. A flexibilização de jornada de trabalho de que trata o caput se dará nos moldes do estabelecido nos artigos 42 a 46 da Lei Complementar Municipal 
nº. 90, datada de 30 de junho de 2010 e no Decreto Municipal nº. 522, datado de 15 de junho de 2015.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de maio de 2017.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração
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JOAQUIM ANTÔNIO GONÇALVES
Secretário Municipal de Educação

Secretaria Municipal 
de Saúde

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 Pregão Presencial nº 019/2017, Processo nº 042/2017, cujo objeto é Aquisição de rodenticidas a serem utilizados nas ações de desra-
tização dos Serviços de Controle de Zoonoses, conforme as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência, em atendimento à solicitação da SAS – 
Superintendência de Atenção à Saúde, sendo o valor de R$ 46.586,00 (Quarenta e seis mil quinhentos oitenta e seis reais), para a licitante 5 ELEMENTOS COMERCIO DE 
PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA - ME, perfazendo valor total global de R$ 46.586,00  - Projeto/ Atividade: 10.302.0056.2326 Natureza de Despesa: 339030  18 – Fonte 
: 215001 – CR: 815. O Secretario Municipal de Saúde, Bruno Diniz Pinto. Em 06 de Junho de 2017.

Por meio desta, torna-se sem efeito a publicação de Ratificação do PAC 106/2017 Dispensa 069/2017, referente a Contratação de empresa para o fornecimento de gases 
medicinais, locação e recarga de cilindro de oxigênio, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento e instalação de monitores, válvulas, manômetros e fluxome-
tros, publicado no Diário Oficial de Contagem do dia 31 de maio de 2017.

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº008/2015 – CONCORRÊNCIA Nº 004/2015

CONTRATADA: CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA GEOMETRIA, ESTABILIDADE E RECALQUE DO 
ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE CONTAGEM, LOCALIZADO NA AV. HELENA DE VASCONCELOS COSTA, 201 BAIRRO PEROBAS, COM MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS 
E VEÍCULO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 08/06/2017 COM 
VENCIMENTO FINAL EM 08/06/2018.

VALOR: R$319.902,60(TREZENTOS E DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) 

DOTAÇÃO: 1151 18.452.0053.2352; CÓDIGO: 33.90.39.00; FONTE DE RECURSOS: 010000 

RATIFICAÇÃO
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;

DATA: 08/06/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2014 – CONCORRÊNCIA Nº 003/2014

CONTRATADA: SOLAR CONSTRUÇÕES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, 
INCLUINDO PROJETOS BÁSICOS, COMPLEMENTARES E EXECUTIVOS EM DIVERSAS ÁREAS, MENOR PREÇO POR LOTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM, POR MAIS 24(VINTE E QUATROS) MESES, A PARTIR DE 02/06/2017 E COM VENCIMENTO FINAL EM 02/06/2019.

RATIFICAÇÃO
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PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;

DATA: 02/06/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº010/2014 – CONCORRÊNCIA Nº 002/2014

CONTRATADA:TCM–TERRAPLENAGEM,CONSTRUÇÕES E MÁQUINAS LTDA

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA PRESTA-
ÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, LOGRADOUROS PÚBLICOS, DRAGAGEM E LIMPEZA DE CÓRREGOS, COM ALOCAÇÃO, 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONCERNENTES À SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNI-
CÍPIO; PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/06/2017 COM VENCIMENTO FINAL EM 02/06/2018.

VALOR: R$2.494.221,00 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS).

DOTAÇÃO: 
1151 15.451.0053.2353; CÓDIGO: 33.90.39.00; FONTE DE RECURSOS: 010000 

DATA: 02/06/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2014 – CONCORRÊNCIA Nº 008/2014.

CONTRATADA: ENGESOLO ENGENHARIA LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS 
TÉCNICOS E PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA TRECHOS VIÁRIOS PRIORITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, POR MAIS 18(DEZOITO) MESES, 
A PARTIR DE 12/06/2017 E COM VENCIMENTO FINAL EM 12/12/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS, PELO PRESENTE TERMO ADITIVO.

DATA: 08/06/2017

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social e Habitação

1ª Ata Ordinária da Comissão de Credenciamento das Organizações da Sociedade Civil – OSC.

Ao décimo sexto dia do mês de maio do ano de 2017 às 14:00 na sala de reunião da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, situado na Rua Portugal nº 20, 
reuniu-se a Comissão de Credenciamento das OSC designada pela Portaria nº 8 de 10 de maio de 2017, para análise dos processos protocolados. Estiveram presentes 
os membros: Soraya Aparecida Damasceno Souza representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, Flaviano Coelho Barbosa membro 
suplente da secretaria de desenvolvimento social e habitaçlão Frederico Soares Vilarinho representante da Secretária Municipal de Educação, Creonty Machado Gusmão  
representantes da Secretaria Municipal de Saúde. Diante do comparecimento de todos os membros titulares deu início aos trabalhos, o primeiro tema a ser discutido 
e votado foi a eleição pelos membros titulares do presidente, sendo decidido que o presidente será Soraya Aparecida Damasceno Souza representante da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. Decido a criação de um banco de dados para a elaboração e confecção do certificado de credenciamento, o qual 
será implementando já na semana posterior a data de hoje 16/05/2017. Decidido a periodicidade das reuniões, uma vez por semana. Decidido também que a guarda 
dos documentos protocolados na equipe de credenciamento fica no órgão da pasta gestora do objeto solicitado e com o membro da comissão. Estava protocolado o 
envelope da Instituição: Núcleo de Incentivo a Cidadania, Aberto primeiro o envelope da Núcleo de Incentivo a Cidadania - NIC iniciou-se a análise de forma objetiva 
dos documentos protocolados. Diante da análise documental deu-se a ausência dos seguintes documentos: 1) Ata de posse ; 2) Comprovante de experiência previa foi 
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protocolado copia. Diante dessas ausências a equipe de credenciamento decide notificar via email a entidade para que possa sanar as irregularidades e assim emitir o 
credenciamento, fica decidido caso a entidade entregue os documentos antes da próxima reunião da equipe de credenciamento, a presidente Soraya Aparecida Damas-
ceno a receber e atestar os referidos documentos conforme a regularidade formal de acordo com o art. 6º do decreto Municipal nº79/2017, ficando assim deferido o 
credenciamento da referida Organização da Sociedade Civil – OSC pelo prazo estabelecido no art.4º do Decreto Municipal nº 79/2017.. Nada mais havendo a declarar 
eu Flaviano Coelho Barbosa  lavro a presente ata que após assinada, será publicada no Diário Oficial do Município. 

2ª Ata Ordinária da Comissão de Credenciamento das Organizações da Sociedade Civil – OSC.

Ao vigésimo sexto dia do mês de maio do ano de 2017 às 14:00 na sala de reunião da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, situado na Rua Portugal nº 20, 
reuniu-se a Comissão de Credenciamento das OSC designada pela Portaria nº 8 de 10 de maio de 2017, para análise dos processos protocolados. Estiveram presentes 
os membros: Soraya Aparecida Damasceno Souza representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, Frederico Soares Vilarinho represen-
tante da Secretária Municipal de Educação, Ausentes os representantes da Secretaria Municipal de Saúde. Foram aguardados até as 14:15 para o comparecimento do 
representante da Saúde, não comparecendo foram dados inícios aos trabalhos, para análise dos documentos de acordo com o Decreto nº79 de 04 de maio de 2017. 
Estavam protocolados os envelopes das Instituições: Associação dos Surdos de Contagem e Obra Social Compartilhar. Aberto primeiro o envelope da Associação dos 
Surdos de Contagem iniciou-se a análise de forma objetiva dos documentos protocolados. A comissão atesta a regularidade formal dos documentos apresentados de 
acordo com o art. 6º do decreto Municipal nº79/2017, fica deferido o credenciamento da Organização da Sociedade Civil – OSC Associação dos Surdos de Contagem 
pelo prazo estabelecido no art.4º do Decreto Municipal nº 79/2017. Em seguida foi aberto o segundo envelope correspondente a Instituição Obra Social Compartilhar. 
O documento correspondente ao Inciso IV do art. 6º “Comprovante de experiência prévia” Indeferido pela comissão, documentos correspondentes aos Incisos IX, XI e 
XII, Indeferidos pela comissão, pois não seguem os modelos dos Anexo do Decreto (art.19º). Constatada as irregularidades citadas, a comissão no atributo do Art.11º 
do Inciso II, notificará e concederá o prazo de 03 (três) dias uteis para que a Organização da Sociedade Civil – OSC, regularize as irregularidades apontadas. A comissão 
identificou ainda que nos documentos protocolados pela Instituição Obra Social Compartilhar, encontrava se anexo cópia do Extrato do Estatuto da Associação de Mãe 
e Amigos da Ressaca, documento que não compõe o processo de credenciamento. Os membros presentes da comissão, decidiram que todos os processos de creden-
ciamento ficaram na guarda e responsabilidade da Presidente da comissão sr ª Soraya Aparecida Damasceno Souza. Nada mais havendo a declarar eu Frederico Soares 
Vilarinho lavro a presente ata que após assinada, será publicada no Diário Oficial do Município. 

Famuc

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Estado de Minas Gerais
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

Portaria nº. 7.995, de 08 de Junho 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

CRISTIANO JOSE BENTO 1580423 MEDICO PEDIATRA 06/03/2017

LUCELIA CRISTINA PINTO 1880482 TECNICO EM ENFERMAGEM 07/03/2017

RAQUEL FERRAZ LOPES DAVI 202919 ENFERMEIRO 10/03/2017

GRAZIELLE SOUZA SILVA TRINDADE 202956 ENFERMEIRO 16/03/2017

ROSELEY CANDIDA VIEIRA 200778 MEDICO CLINICO GERAL 24/03/2017

VERA LUCIA PEREIRA 096028 AUXILIAR DE LABORATORIO 29/03/2017

GUILHERME TEIXEIRA FREITAS MOREIRA 202028 FISIOTERAPEUTA 03/04/2017

CLESIO GONTIJO DO AMARAL 173080 MEDICO NUTROLOGO 03/04/2017

KATE FERRAZ DOS S NOGUEIRA 203520 TECNICO EM ENFERMAGEM 04/04/2017

SUELLEN FABIANE CAMPOS 202764 NUTRICIONISTA 12/04/2017

VALERIA BARBOSA DE ANDRADE 137034 MEDICO PEDIATRA 18/04/2017

SIMONE MAGELA MOREIRA 202142 MEDICO VETERINARIO 09/05/2017
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Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos às datas das respectivas exonerações.

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

Contagem, 08 de Junho de 2017.

Kênia Silveira Carvalho
Secretaria adjunto executiva de Saúde 
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem Interina

PORTARIA CONJUNTA SEAD/SMS Nº 005, de 06 de junho de 2017.

Altera a Portaria Conjunta SEAD/SMS n° 002/2017 que Designa membros para compor a Comissão Permanente, responsável pelo gerenciamento do Sistema de Registro 
de Preços, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração e Comissão Especial de Registro de Preços, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e 
dá outras providências. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO em conjunto com o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 15 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Decreto Municipal nº. 200, de 23 de outubro de 2013, que institui, no âmbito da Administração Pública Municipal 
Direta e Indireta, o Sistema de Registro de Preços:

RESOLVE:

Art.1º Alterar o artigo 1º da Portaria Conjunta SEAD/SMS n° 002 de 21 de fevereiro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Designar para compor a Comissão Permanente responsável pelo gerenciamento do Sistema de Registro de Preços, sob a responsabilidade da Secretaria Munici-
pal de Administração, os servidores a seguir relacionados:

I – Rodrigo Silva Santos – Matrícula 01.49508-3;
II - Adriana Lúcia de Assis Souza - Matrícula nº. 01125083;
III - Eliete Ribeiro de Oliveira - Matrícula nº. 01424730;
IV - Rosane Nunes de Almeida - Matrícula nº . 01116041, e;
V – Danielle Venâncio Magalhães - Matrícula nº. 01418048.

Parágrafo único. A presidência da Comissão Permanente de Registro de Preços, constituída neste artigo, será atribuída a servidora Adriana Lúcia de Assis Souza, citada 
no inciso I, deste artigo e nas eventuais ausências e impedimentos, será substituída pela servidora Laura Augusta Santana Vieira, citada no inciso II, deste artigo.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se e Publique-se

Palácio do Registro, em Contagem, aos 06 de junho de 2017.

Fundac

PORTARIA Nº 007/2017 de 09 de Junho de 2017

Designa os membros que irão compor a Comissão de Avaliação de Projetos – CAP.

O Presidente da Fundação Cultural de Contagem – Fundac, Paulo Antônio da Costa Prado, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela legislação em 
vigor

RESOLVE:

Art. 1º – Fica constituída a Comissão Avaliação de Projetos – CAP, da Fundação Cultural do Município de Contagem – Fundac, nos termos da Lei Municipal nº 
4.647/2013, especialmente seus artigos 62 à 76, bem como em conformidade com o Edital de Chamamento Público Nº 03/2017, que dispões sobre a apresentação 
de Projetos Culturais a serem beneficiados pelo Fundo Municipal de Incentivo à Cultura – FMIC e o Edital Fundac nº 05/2017, que trata da eleição dos membros da 
Comissão de Avaliação de Projeto – CAP.
 
Art. 2º – São membros designados que irão compor a Comissão de Avaliação de Projetos – CAP, representando o setor cultural:

 I – Fábio Alves Torres – Titular;
 II – Lindomar José Gomes e Silva – Suplente;
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 III – Elaine Machado de Lima Soares – Titular;
 IV – Carolina de Castro Kolos – Suplente;
 V – Fagner Ribeiro – Titular;
 VI – Marcelo Augusto de Araújo Santos – Suplente.

Art. 3º – São membros designados que irão compor a Comissão de Avaliação de Projetos – CAP, representando o poder público municipal:

 I – Mário Fabiano da Silva Moreira – Titular;
 II – Joaquim de Oliveira – Suplente;
 III – Ulisses Daniel de Campos Rocha – Titular;
 IV – Olister Barbosa – Suplente;
 V – Fernando Marcos Penido – Titular;
 VI – Fernando Coimbra Perdigão – Suplente.

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

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 09 de junho de 2017.

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

Previcon.

Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem – CMP.

Aos 8 (oito) dias do mês de junho de 2017 (dois mil e dezessete), às 09:30 (nove) horas e (trinta) minutos, na Sede do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais de Contagem – PreviCon, situado à Rua Bernardo Monteiro, nº 900 (novecentos), 3º (terceiro) andar, no Centro do Município de Contagem, Estado de Minas 
Gerais, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Previdência - CMP, sob a presidência de Erika de Kunzendorff e Souza Lima, para deliberarem sobre 1º) apre-
ciação da 1ª retificação da Política de Investimentos de 2017; 2º apresentação dos novos Conselheiros do Conselho Municipal de Previdência; 3º) definição da agenda 
de reuniões do CMP.   
Com a presença dos conselheiros TITULARES Débora de Freitas Souza Alves, representante do Poder Executivo; Aender Alves Pereira, representante do Poder Legislativo 
e do  Conselheiro SUPLENTE, Wander Luís de Freitas Silveira, representante do Poder Executivo, a Presidente, Erika de Kunzendorff e Souza Lima, abriu os trabalhos 
constatando a inexistência de quórum legal para instalação da reunião. 
 Registrou-se que não houve apresentação de justificativa para a ausência dos demais membros titulares.  
Nada mais, eu, Erika de Kunzendorff e Souza Lima, Presidente do CMP, encerrei a assentada às 10:30 (dez) horas e 30 (trinta) minutos, e lavrei a presente ata, que será 
assinada por todos os conselheiros do CMP presentes.

Débora de Freitas Souza Alves Erika de Kunzendorff e Souza Lima

Aender Alves Pereira 
Wander Luís de Freitas Silveira

Senhores Membros do Conselho Municipal de Previdência, 

Ficam convocados todos os MEMBROS TITULARES, abaixo nominados, para 2ª reunião extraordinária que irá realizar-se no dia 15 (quinze) de junho de 2017, às 
09h30min, em primeira chamada, e às 10h00mim em segunda chamada, com quórum mínimo de 04 (quatro) membros, nos termos do artigo 12 do Decreto Municipal 
nº 1.900/2012 – Regimento Interno do CMP – Local: PreviCon, situado à Rua Bernardo Monteiro, nº 900 (novecentos), 3º (terceiro) andar, no Centro do Município de 
Contagem, Estado de Minas Gerais, para deliberação da pauta seguinte: 1º) apreciação da 1ª retificação da Política de Investimentos de 2017; 2º apresentação dos 
novos Conselheiros do Conselho Municipal de Previdência; 3º) definição da agenda de reuniões do CMP.   
I – Representantes do Poder Executivo:
a) Erika de Kunzendorff e Souza Lima;
c) Débora de Freitas Souza Alves;
II – Representantes do Poder Legislativo:
a) Aender Alves Pereira;
III – Representantes dos servidores pertencentes ao Quadro Setorial da Educação:

a) André Ricardo Barbosa Duarte;
IV – Representantes dos servidores pertencentes ao Quadro Setorial da Saúde:
a) Meiry Lucy de Paiva Melo;
V – Representantes dos Servidores Inativos e Pensionistas:
a) Eliene Maria Rodrigues de Oliveira;
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Contagem, 06 de junho de 2017. 
Erika de Kunzendorff e Souza Lima
Presidente do Conselho Municipal de Previdência
Decreto nº 656, de 22 de março de 2016.

Transcon

Reexame Recurso Administrativo 

Referência: Pregão nº. 05/2017 – Implantação e Manutenção de Equipamentos, Sistemas de Comunicação aos Usuários e Controle da Operação dos Serviços de Trans-
porte Público. 

Trata-se de Recurso Administrativo apresentado por Auttran Indústria e Comércio Ltda. em face das decisões desta pregoeira proferida nos autos dos Pregões em epí-
grafe, referente à classificação da proposta e habilitação da empresa TACON Projetos de Bilhetagem Inteligente Ltda. 
Questiona-se, em síntese, que a proposta apresentada não cumpre os requisitos do edital, tendo em vista a ausência de detalhamento dos itens constante da proposta 
conforme exigido no edital (item 6.3.3), bem como a inexequibilidade do preço proposto para o DCP – Dispositivo de Contagem de Passageiro
Vieram os autos em epígrafe conclusos à pregoeira para análise do recurso, tendo sido submetido à apreciação da Assessoria Jurídica que opinou pelo não acolhimento 
das alegações. 
Em síntese é o relatório 

DECIDO:

Trata-se de procedimento licitatório realizado na modalidade Pregão Presencial visando à contratação dos serviços de Implantação e Manutenção de Equipamentos, Sis-
temas de Comunicação aos Usuários e Controle da Operação dos Serviços de Transporte Público. No que se refere aos pressupostos de admissibilidade, verifica-se que o 
recurso foi apresentado de forma tempestiva, tendo sido sugerido o conhecimento pela Assessoria Jurídica, em que pese a preliminar suscitada pela empresa TACOM:

Inicialmente, observa-se que a empresa AUTTRAN, ao apresentar os recursos, juntou duas petições distintas, o que foi suscitado pela empresa TACOM em sede de preli-
minar, visando o não conhecimento dos recursos. 
Ocorre que, apesar do vício de forma, as peças apresentadas dizem respeito ao mesmo fundamento, o que legitimou em sua plenitude o exercício do direito de defesa 
por parte da empresa TACOM, razão pela qual se sugere o não acolhimento da preliminar.

Acolhendo os argumentos, conheço do recurso. No que tange ao mérito, opinou-se pelo não acolhimento das razões apresentadas, nos seguintes termos: 
Quanto ao mérito, opina-se pelo não acolhimento do recurso. Primeiramente, observa-se que não foram apresentadas razões suficientes para demonstrar a inexequibili-
dade da proposta vencedora do certame, quanto ao item  DCP – Dispositivo de Contagem de Passageiro. Pelo contrário, em sede de contra razões a TACOM apresentou 
de forma completa os cálculos para o referido item, que demonstram de forma plena a exequibilidade da proposta. A inexequibilidade não pode ser presumida, deven-
do ser demonstrada de forma incontestável para efeitos de desclassificação da proposta, conforme entendimento do TCU: 
Sobre o tema, lembro a existência de jurisprudência do TCU no sentido de que a licitante desclassificada por inexequibilidade deve ter acesso aos fundamentos da sua 
desclassificação, de modo a poder tentar mostrar a possível exequibilidade de sua proposta. (…). 10. É bom frisar que não é preciso que a omissis quebre o sigilo de 
sua estimativa para atender ao disposto na legislação de licitações e na jurisprudência do TCU. Basta que evidencie às empresas desqualificadas, de forma objetiva, as 
razões que fundamentaram a desclassificação, sem quaisquer menções aos valores estimados pela omissis, atendendo, dessa forma, à recomendação constante no 
subitem 9.2. do Acórdão nº 2.528/2012 – TCU – Plenário.
Ademais, na medida em que o registro de preços foi realizado de forma global, não se pode considerar a proposta inexequível em face de um único item, conforme 
entendimento consolidado pelo TCU:
Licitação. Proposta. Preço. Inexequibilidade. Preço global. A inexequibilidade de itens isolados da planilha de custos não caracteriza motivo suficiente para a desclas-
sificação da proposta (art. 48, inciso II, da Lei 8.666/1993), pois o juízo sobre a inexequibilidade, em regra, tem como parâmetro o valor global da proposta. Acórdão 
637/2017 Plenário (Representação, Relator Ministro Aroldo Cedraz)
Por fim, observa-se que a empresa TACOM descreveu, de forma detalhada, todos dos equipamentos, sistemas e softwares ofertados para a prestação de serviços, con-
forme documentos de fls. 202 a 242, tendo cumprido o item 6.3.3 do Edital. Nesse sentido, destaca-se que a descrição dos equipamentos encontra-se em consonância 
com as exigência constantes do edital e do termo de referência, não havendo motivos para a desclassificação da proposta e/ou inabilitação da empresa. 
Portanto, opina-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não acolhimento, mantendo-se a classificação e a habilitação da empresa TACOM Projetos de Bilhe-
tagem Inteligentes Ltda. nos autos do Pregão nº. 05/2017. 

Dessa forma, acolhendo integralmente o parecer da assessoria jurídica, que passa a ser parte integrante da presente decisão, conheço do recurso e, em sede de reexa-
me, nego provimento, mantendo-se a classificação e a habilitação da empresa TACOM Projetos de Bilhetagem Inteligentes Ltda. nos autos do Pregão nº. 05/2017.

Remeta-se à Presidência da TransCon.

Contagem, 05 de junho de 2017.

KÊNIA JANAINA DE SOUSA MADUREIRA SILVEIRA

Decisão 

Referência: Pregão nº. 05/2017 – Implantação e Manutenção de Equipamentos, Sistemas de Comunicação aos Usuários e Controle da Operação dos Serviços de Trans-
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porte Público. 

Após a apreciação por parte da pregoeira em sede de reexame, vieram-me conclusos os autos do Pregão em epígrafe, para a julgamento do recurso apresentado pela 
empresa Auttran Indústria e Comércio Ltda.

Analisando os fundamentos exarados na decisão proferida em sede de reexame, integralmente baseados em entendimento manifestado de forma técnica pela assesso-
ria jurídica da TransCon, verifico que não há fundamentos para a reforma da decisão, que acolho em sua integralidade. 
 
Portanto, conheço do recurso e, no mérito, acolhendo os fundamentos constantes da decisão proferida pela Pregoeira em sede de reexame, desprovejo o recurso. 

Registre-se, publique-se e intime-se

Contagem, 06 de junho de 2017. 

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da TransCon

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Contagem, 09 de junho de 2017.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2017
TIPO: Menor Preço 

OBJETO: registro de preços para o fornecimento; implantação e manutenção de equipamentos, sistemas de comunicação aos usuários e controle da operação dos 
serviços de transporte público na forma definida pelo termo de referência.

Natureza de Despesa: 33.90.39.00 

A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02 e 8.666/93 
e suas alterações.

Houve recursos e acolhendo os fundamentos constantes da decisão proferida pela pregoeira adjudico o objeto do Pregão à licitante vencedora abaixo relacionada: 

EMPRESA VENCEDORA VALOR TOTAL 

TACOM PROJETOS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA R$ 2.018.752,60
Totalizando o valor estimado da licitação em R$ 2.018.752,60 (dois milhões dezoito mil setecentos e cinquenta dois reais e sessenta centavos).

DESPACHO:
Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora TACOM PROJETOS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA, no valor estimado de R$ 2.018.752,60 (dois milhões dezoito 
mil setecentos e cinquenta dois reais e sessenta centavos). Modalidade Pregão Presencial nº 005/2017, homologo a licitação para a respectiva formalização da Ata de 
Registro de Preços. 

Contagem, 09 de junho de 2017.

GUSTAVO GOMES PEIXOTO
PRESIDENTE 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM
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