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

Controladoria 
Municipal

AVISO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

O Presidente da Comissão Disciplinar faz saber que o Processo Administrativo Disciplinar nº. 02/017/17, instaurado em desfavor ao servidor BRUNO CUNHA CHAMONE, 
Médico, matrícula nº. 124035, encontra-se sobrestado a partir desta data, até a resposta das informações solicitadas à sua unidade de lotação, uma vez que a mesma 
nos informou necessitar de prazo considerável para a resposta diante da consulta a diversas fontes de registro.

Contagem, 13 de junho de 2017.

LUCAS CANDIDO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE

Secretaria Municipal 
de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Diretoria de Compras e Licitações

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE:
DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO 026/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 075/2017
OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CADEIRAS GIRATÓRIAS, ERGONÔMICAS, ESPALDAR ALTO, COR PRETA, CAPACIDADE SUPORTÁVEL MÍNIMA DE 110 KG, PARA ATENDER A SEAD 
– SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEGOV – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DA SEAD/SEGOV.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1071.04.122.0001.2271 – 44905220 – FONTE 010000

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª., para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa COMERCIAL MAX MÓVEIS BH EIRELI-EPP, CNPJ Nº 
15.745.233/0001-90 no valor total de R$ 4.355,00 (quatro mil trezentos e cinquenta  cinco reais).

Davidson de Castro Cabacinha
Diretor de Compras e Licitações

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei número 8.666/93 e AUTORIZO a despesa com a empresa COMERCIAL MAX MÓVEIS BH EIRELI-EPP, 
CNPJ Nº 15.745.233/0001-90 no valor total de R$ 4.355,00 (quatro mil trezentos e cinquenta  cinco reais).
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Publique-se.

Contagem, 13 de junho de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO 

Contagem, 12 de junho de 2017.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2017
TIPO: Menor Preço 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA PROVER OS CONSELHOS TUTELARES COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade: 1103.08.243.0058.2362 – 44.90.52.99 – 210005

A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.

Não houve recurso, e a Pregoeira, adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora.  Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Sa., solicitando a 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedoras do certame, as empresas abaixo relacionadas: 

EMPRESA VENCEDORA ITEM VALOR TOTAL 

LUIZ FÁBIO SOARES – EPP 1 R$ 3.500,00

SOLUÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI – ME 2 R$ 13.409,69

SOLUÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI – ME 3 R$ 3.195,01

PREÇO TOTAL========================================> R$ 20.104,70

Totalizando o valor da licitação em R$ 20.104,70 (vinte mil, cento e quatro reais e setenta centavos).

Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Pregoeira

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta às licitantes vencedoras LUIZ FÁBIO SOARES – EPP e SOLUÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI – ME, no valor de R$ 20.104,70 (vinte mil, 
cento e quatro reais e setenta centavos), modalidade Pregão Eletrônico nº 018/2017, homologo a licitação para a respectiva aquisição.

Contagem, 12 de junho de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Diretoria de Compras e Licitações

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE:
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NÚMERO 008/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 046/2017
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OBJETO: 
PATROCÍNIO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE JUDÔ. A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ – CBJ – PROPÕE À CIDADE DE CONTAGEM/MG, A REALIZAÇÃO DE UMA 
EDIÇÃO DO DESAFIO INTERNACIONAL DE JUDÔ, ENTRE AS SELEÇÕES DO BRASIL E PORTUGAL. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1201.27.812.0021.2320 – 3390.3999 – FONTE 010000 

DESPACHO:
 
Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª., para RATIFICAÇÃO, da despesa com a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ, CNPJ: 42.136.804/0001-62 
Valor estimado de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). 

Davidson de Castro Cabacinha
Diretor de Compras e Licitações

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do artigo 25, caput, da Lei número 8.666/93 e autorizo a despesa com a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ, CNPJ: 
42.136.804/0001-62 Valor estimado de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). 

Publique-se.

Contagem,13 de junho de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração 

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 035/2017 – PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 002/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, LOGÍSTICO E 
INFRAESTRUTURA EM GERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS RELACIONADAS AOS DIVERSOS EVENTOS
RAZÕES: DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS
RECORRENTE: CY PRODUÇÕES E ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS EIRELI
RECORRIDA: EQUIPE DE PREGÃO. 

I – DAS PRELIMINARES:
RECURSOS ADMINISTRATIVOS interpostos, por meio de seu representante legal, pela Licitante CY PRODUÇÕES E ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS EIRELI, devidamente 
qualificado na peça inicial, acerca da inabilitação da mesma.

EXAME DE ADMISSILIDADE

O exame de admissibilidade do Recurso Administrativo e da Contrarrazão apresentada deve ser realizado em conformidade com o item 9 e seus subitens do Edital da 
Licitação Pregão Presencial 002/2017, que assim prevê:

“9.2 – Dos Recursos e Contrarrazões

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

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

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

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

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

O recurso administrativo foi protocolizado em 02/06/2017. Já a Contrarrazão oferecida pela empresa LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. foi protocolizada no dia 
07/06/2017.

Indiscutivelmente tanto o Recurso Administrativo quanto a Contrarrazão observaram os prazos estabelecidos pelo edital para as suas proposituras.
Pelos motivos apresentados, sob o aspecto procedimental, este Pregoeiro conhece do Recurso Administrativo proposto pela empresa CY PRODUÇÕES E ORGANIZAÇÕES 
DE EVENTOS EIRELI, uma vez que a proponente observou as disposições do subitem 9.2 do respectivo instrumento convocatório. 

Já a Contrarrazão proposta pela empresa LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. também será conhecida, considerando que esta iniciativa também observou o 
prazo estabelecido pelo subitem 9.2 do mesmo edital.
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CONSIDERAÇÕES DE MÉRITO

1. QUANTO À DESCLASSIFICAÇÃO:

A ora recorrente foi declarada inabilitada com por desatender ao item 6.4.1 do edital da licitação em comento, conforme relatado na ata da sessão pública do dia 25 
(vinte e cinco) de maio de 2017, de acordo com o parecer exarado pela SECOM através do OF.GAB.SECOM Nº 080/2017, de 25/05/2017, juntado aos autos, onde consta 
que a documentação apresentada não atendeu as exigências relativas à qualificação técnica exigida no item supracitado como demonstra:

“ – Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – Evento: FIFA FAN FEST 2014 – EXPOMINAS:
Não consta o fornecimento de Projeto Básico, Projeto Executivo e Projeto em 3D;
Não consta o fornecimento de elaboração de metodologia;
Não consta o fornecimento de Planejamento logístico.

 – Empresa Municipal de Turismos/BELOTUR – Evento: Arraial de Belô e Anarriê
do Santê:
Não consta o fornecimento de Planejamento logístico;
Não consta o fornecimento de Projeto Básico, Projeto Executivo e Projeto em 3D;
Não consta o fornecimento de elaboração de metodologia.

 – Empresa Municipal de Turismos/BELOTUR – Evento: Carnaval de Belo Horizonte:
Não consta o fornecimento de Projeto Básico, Projeto Executivo e Projeto em 3D;
Não consta o fornecimento de Planejamento logístico;
Não consta a descrição do tipo de alimentação fornecida nesse evento, como exige no item 6.4.1 (Almoço, jantar e/ou coffee break);”

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

Tempestivamente, a CY PRODUÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELLI, requereu, em síntese, a reforma da decisão que a inabilitou. Argumenta o recorrente que 
comprovou capacidade técnica e demostrada com a juntada de todos os documentos comprobatório da execução dos serviços pertinente e compatível com o exigido 
no item 6.4.1 do edital, que o pregoeiro cometeu um engano em sua decisão. Alega ainda que a sua não habilitação é lesiva por ter ofertado menor valor.

Em contrarrazões, o licitante LS LOCAÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS LTDA requereu, em síntese, que a primeira decisão mantenha-se irretocável, em função da não 
apresentação de atestado de qualificação técnica conforme exigido pelo edital e legislação vigente pela recorrente CY PRODUÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 
EIRELLI,. Alega ainda que a diferença entre menor preço ofertado e melhor oferta deve ser observada no momento da decisão do pregoeiro.

O não atendimento ao disposto nos itens do edital, configura grave afronta ao princípio constitucional da vinculação ao instrumento convocatório, que é a lei da 
licitação, que rege o certame, suas condições e seus participantes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fica patente o total equívoco da empresa CY PRODUÇÕES E ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS EIRELI quanto a fundamentação deste questionamento, motivo pelo qual 
decidimos pela sua impertinência, bem como pela manutenção da decisão de sua inabilitação no certame, em estrita observância ao disposto no Edital da Licitação 
Pregão Presencial n° 002/2017, bem como com fundamento nos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório consagrados no art. 3º da Lei nº 
8.666/93:

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

Após a análise do recurso e contrarrazões, bem como a análise legal destacada anteriormente, a Equipe de Pregão entende que, no caso concreto a recorrente não 
atendeu ao edital ao apresentar atestados que não atendeu o qualitativo exigido no item 6.4.1 do edital. 

Tendo em vista o não atendimento, considera esta comissão temerário a contratação, que poderia acarretar e inexecução contratual levando assim a prejuízo ao 
interesse público, bem como violação ao estrito processo legal.

A não apresentação de atestados seguindo as exigências do edital prejudica a avaliação da capacidade técnica do licitante, uma vez que a complexidade do objeto 
consiste precisamente nesses aspectos. É oportuno esclarecer, que a licitante classificada em segundo lugar cumpriu todos os requisitos do edital, portanto, considerada 
habilitada.
Diante do exposto, a Equipe de Pregão decide:

1) Negar provimento ao recurso administrativo apresentado pela Licitante CY PRODUÇÕES E ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS EIRELI., mantendo a decisão que determinou 
a INABILITAÇÃO da mesma e declarou a licitante LS LOCAÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. vencedora do certame no Pregão Presencial número 002/2017, PA número 
035/2017.

Contagem, 09 de Junho de 2017.

Jáder Luís Sales Júnior
Pregoeiro

Márcia Mendes Siqueira 
Equipe de Apoio

Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Equipe de Apoio

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR
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Recebo o RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela licitante CY PRODUÇÕES E ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS EIRELI., vez que é tempestivo.

Ratifico a decisão proferida nesta ata, pela Equipe de Pregão, mantendo a inabilitação da recorrente e declarando a licitante LS LOCAÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. 
vencedora do certame.

Contagem, 09 de Junho de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DE CONTAGEM/MG – AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/2017 – PROCESSO Nº. 065/2017 –  OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÉ BRILHO 170g marcado para as 14h00min do dia 30/06/2017, 
NO SITE  - www.licitacoes-e.com.br 
REGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/2017 – PROCESSO Nº. 065/2017 –  OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDIMENTO DOS ANIMAIS 
APREENDIDOS. marcado para as 14h00min do dia 30/06/2017, 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, 14/06/2017 – Equipe de Pregões.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Contagem, 14 de Junho de 2017.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, LOGISTICO E INFRAESTRUTURA EM GERAL PARA ATEN-
DER AS DEMANDAS RELACIONADAS A DIVERSOS EVENTOS.

NATUREZA DA DESPESA: 339039-99 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.

Não houve recurso, e o Pregoeiro adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora. Submetemos o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a ho-
mologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada: 

EMPRESA VENCEDORA LOTE VALOR TOTAL 

LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. 01 R$ 7.146.912,50 

PREÇO TOTAL =====================> R$ 7.146.912,50 
Totalizando o valor da licitação em R$ 7.146.912,50 (sete milhões, cento e quarenta e seis mil, novecentos e doze reais e cinquenta centavos)

Jáder Luís Sales Júnior
Pregoeiro

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. no valor de R$ 7.146.912,50 (sete milhões, cento e quarenta e seis mil, 
novecentos e doze reais e cinquenta centavos), modalidade Pregão Presencial nº 002/2017, homologo a licitação para a respectiva contratação.

Contagem, 14 de Junho de 2017

Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.982
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; REVOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO o Ato Administrativo nº 19.978, datado de 08 de junho de 2017, que retifica no Ato Administrativo nº 19.943, datado de 02 de junho de 
2017;
Art.2º RETIFICAR no Ato Administrativo nº 19.943, datado de 02 de junho de 2017, no tocante ao nome do servidor nomeado para o cargo de provimento em comis-
são de Gerente de Proteção Escolar, Nível III, CPC-247, lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...], WANDER SACRAMENTO VEIGAS [...]”.
Leia-se: “[...], WANDER SACRAMENTO VEIGA [...]”.
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.983
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2016-0379/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a", do 
Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003),  a servidora ROSANA RODRIGUES MAIA, titular do cargo efetivo de Professor de Educação Básica 
Peb 1 - II, Nível XIIIA, Padrão “P12”, matrícula nº 01078093, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 19 de setembro de 2016 até, no máximo, comple-
tar as exigências para a aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.984
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2016-0240/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a", do 
Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003),  a servidora LEILA MARIA SODRE CARNEIRO, titular do cargo efetivo de Professor de Educação Básica 
Peb 1 - II, Nível XIIIA, Padrão “P14”, matrícula nº 01189847, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 13 de junho de 2016 até, no máximo, completar 
as exigências para a aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.985
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2015-0328/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a", do 
Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003),  a servidora GLADYS HELENA PORTELLA, titular do cargo efetivo de Professor de Educação Básica 
Peb 2, Nível XIIIA, Padrão “P16”, matrícula nº 01096245, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 12 de agosto de 2015 até, no máximo, completar as 
exigências para a aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.986
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2016-0412/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a", do 
Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003),  a servidora SORAYA CRISTINA DE SOUZA SANTANA, titular do cargo efetivo de Pedagogo, Nível 
XIIIA, Padrão “P19”, matrícula nº 01161675, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 05 de outubro de 2016 até, no máximo, completar as exigências 
para a aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.987
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 
06288/2017/01A; 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, a servidora JANE LUCE MACHADO VARELA MARIANI, titular do cargo de provimento efetivo de Técnico Superior em Edificações e Obras, Nível VIII, 
Grau “M”, matrícula nº. 01148113, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, pelo período de 1º(primeiro) de julho de 2017 a 31 de julho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.990
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
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rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015;
Art.1º Concede autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA aos servidores abaixo relacionados, no horário, no período e no local, a seguir 
especificados, com base nos despachos exarados no Ofício nº 665/2017/GAB/SEDUC, e nos Termos de Compromisso por estes assinados:

Servidor (a) Matrícula Unidade Escolar da Flexibilização

Período

Turno de Flexibiliza-
ção (Horário)Início Término 

ALFREDO MARTINS RICARDO 01312711
Escola Municipal Isabel Nascimento 
de Mattos 05/06/17 02/07/17 7h às 11h30min

ANELIANE TOLENTINO COSTA SAM-
PAIO 01283380

Escola Municipal Maria Silva Lucas - 
Anexo Nossa Senhora Aparecida 05/06/17 23/06/17 7h às 11h30min

AYRTON MIRANDA JÚNIOR 01456969 Escola Municipal Machado de Assis 02/06/172 21/12/17 13h às 17h30min

BIANCA DE CASSIA EDUARDO 01170771
Escola Municipal Maria Silva Lucas - 
Anexo Nossa Senhora Aparecida 01/06/17 23/12/17 13h às 17h30min

CELIDA DA PAIXÃO DE SÁ 01161497
Escola Municipal Maria Silva Lucas - 
Anexo Nossa Senhora Aparecida 31/05/17 14/06/17 13h às 17h30min

CLAUDIA COSTA DE O. COSTA 21393718 CEMEI Mira Pereira 22/05/17 22/06/17 13h às 17h30min

KAROLINE DA CUNHA LOPES CAR-
DOSO 01397393

Escola Municipal Professora Maria 
de Matos Silveira 07/06/17 22/12/17 13h às 17h30min

MAGDA LEAL SANTOS 01330523
Escola Municipal Joaquim Teixeira 
Camargos 23/05/17 21/06/17 13h às 17h30min

MARA LUCIA MARTINS 21134368
Escola Municipal Albertina Alves do 
Nascimento 05/06/17 23/12/17 13h às 17h30min

MARIA CRISTINA DE SOUZA BARBOSA 01446106
Escola Municipal Vasco Pinto da 
Fonseca 01/06/17 15/06/17 13h às 17h30min

MARISA FERNANDA FÉLIX 01322644
Escola Municipal José Ovídio 
Guerra 19/05/17 23/12/17 7h às 11h30min

MARLI MARIA DE MOURA SANTOS 01183946 Escola Municipal Machado de Assis 26/05/17 21/12/17 13h às 17h30min

PATRICIA REGINA DOS SANTOS LAGE 
DE MATOS 01202983

Escola Municipal Glória Marques 
Diniz 10/04/17 14/07/17 7h às 11h30min

PAULO SILVA JUNIOR 01357219

Escola Municipal Ivan Diniz Macedo 
- 
Anexo - Estudante Nathália Teixeira 01/06/17 23/12/17 7h às 11h30min

ROSANA DE SOUZA 01319082
CEMEI Funcionários - "Carmem do 
Rosário Rocha" 05/06/17 23/12/17 7h às 11h30min

SILVANA LEITE COURO POMARI 01282219 Escola Municipal Walter Lopes 29/05/17 21/12/17 13h às 17h30min

SOPHIA DE MATTOS CAMARGO 
GROSSMANN 01279056

Escola Municipal Vereador Jésu 
Milton dos Santos 02/06/17 30/06/17 18h às 22h30min

VANDER ROGERIO DA CONCEIÇÃO 
SALES 01283185

Escola Municipal Glória Marques 
Diniz 11/05/17 22/12/17 18h às 22h30min

VANILDO CAMELO RODRIGUES 01352802
Escola Municipal Joaquim Teixeira 
Camargos 25/05/17 09/06/17 18h às 22h30min

WILIAM MARCOS OLIVIERA 01460273
Escola Municipal Vereador Jésu 
Milton dos Santos 02/06/17 01/07/17 13h às 17h30min

Art.2º Os servidores relacionados no Artigo 1º, deste Ato Administrativo, em flexibilização de jornada de trabalho ampliada perceberão o percentual de ampliação sobre 
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o valor correspondente ao seu padrão de carreira, constante na tabela de vencimento, garantindo, nos termos do Artigo 42 da Lei Complementar nº 90/2010, com a 
redação dada pela Lei Complementar nº 180/2014:
I - o pagamento das férias regulamentares coletivas em janeiro;
II - a incidência sobre 1/3 (um terço) de férias;
III - o abono natalino ou décimo terceiro, proporcionalmente ao período de exercício de jornada ampliada.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.991
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, do cargo de provimento em comissão de Gerente de Seguro Desemprego, Nível III, CPC-311, a servidora RAFAELA RODRIGUES FERREIRA, lotada na 
Secretaria de Trabalho e Geração de Renda, a partir de 14 de junho de 2017.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Gerente de Seguro Desemprego, Nível III, CPC-311, o servidor HUMBERTO RIBEIRO, lotado na Secretaria de 
Trabalho e Geração de Renda, a partir de 14 de junho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de junho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.992
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, do cargo de provimento em comissão de Gerente de Recursos Logísticos, Nível III, CPC-254, a servidora RAIZZA IMPELLIZIERI SANTOS, matricula 
496618, lotada na Secretaria Municipal de Defesa Social, a partir de 14 de junho de 2017.
Art.2º EXONERAR, do cargo de provimento em comissão de Gerente de Proteção Patrimonial, Nível III, CPC-246, o servidor SAULO DE OLIVEIRA REIS, matricula 337552, 
lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, a partir de 14 de junho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de junho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.993
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 148, de 28 de agosto de 2013, que altera a estrutura 
organizacional da Fundação de Ensino de Contagem; combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; RESOLVE:
Art.1º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Gerente de Proteção Patrimonial, Nível III, CPC-246, Nível III, CPC-254, a servidora RAIZZA IMPELLIZIERI 
SANTOS, matricula 496618, lotada na Secretaria Municipal de Defesa Social, a partir de 14 de junho de 2017.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Gerente de Recursos Logísticos, Nível III, CPC-254, o servidor SAULO DE OLIVEIRA REIS, matricula 337552, 
lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, a partir de 14 de junho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de junho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.994
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas especialmente, Inciso II do Artigo 92 da Lei Orgânica do Município de Contagem; e, consi-
derando o disposto na Lei Complementar nº 151, de 28 de agosto de 2013; considerando ainda, o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de 
dezembro de 1990; NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Nível III, CPC-27, a servidora ANETE PEREIRA LINO, 
lotada na Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem - CONPARQ, a partir de 1º(primeiro) de junho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de junho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.995
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
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NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Gerente Financeira e Contábil dos Fundos de Previdência, Nível III, CPC-207, o servidor GILIARD FREITAS FARIAS, 
lotado na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 14 de junho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de junho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.997
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE;
Art. 1º TORNA SEM EFEITO o Ato Administrativo 19.754, datado de 24 de abril 2017, a designação para o exercício das respectivas Funções de Confiança, dos servidores 
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e WANDERSON GENELLU FAUSTINO;
Art.2º DISPENSAR da designação para o exercício das respectivas Funções de  Confiança, os servidores abaixo relacionados, lotados na Fundação de Assistência Médica 
e de Urgência de Contagem - FAMUC, a partir de 14 de junho de 2017, os servidores, conforme descrito:

SERVIDOR FUNÇÃO DE CONFIANÇA REF CFC

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS Assistente Técnico Administrativo FC-2 50

WANDERSON GENELLU FAUSTINO Assistente Técnico Administrativo FC-2 51
Art.3º DESIGNAR, para o exercício das respectivas Funções de Confiança, os servidores abaixo relacionados, lotados na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de 
Contagem - FAMUC, a partir de 14 de junho de 2017, os servidores, conforme descrito:

SERVIDOR FUNÇÃO DE CONFIANÇA REF CFC

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS Responsável Técnico Administrativo FC-3 67

WANDERSON GENELLU FAUSTINO Responsável Técnico Administrativo FC-3 68
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de junho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.998
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
RESOLVE:
Art. 1º TORNA SEM EFEITO no Ato Administrativo 19.169, datado de 16 de janeiro de 2017, a nomeação do servidor EDUARDO TADEU SENDON para o de cargo em 
comissão de Diretor Geral de Departamento de Novos Assentamentos, Nível VIII, CPC 751, lotado na Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.
Art. 2º EXONERAR o servidor MARCELO ARACELLI MAGALHÃES do cargo em comissão de Assessor III, CPC-421, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e 
Juventude, a partir de 14 de junho de 2017.
Art. 3º NOMEAR o servidor MARCELO ARACELLI MAGALHÃES para o cargo em comissão de Diretor Geral do Departamento de Novos Assentamentos, Nível VIII, CPC-
751, lotado na Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação, a partir de 14 de junho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de junho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.999
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 197, de 22 de dezembro de 2015; considerando, ainda, 
o Decreto nº. 641, de 05 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a Organização da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC; combinado 
com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, RESOLVE;
Art. 1º TORNA SEM EFEITO no Ato Administrativo 19.760, datado de 24 de abril de 2017, a nomeação da Servidora PATRICIA CHOMPRE DE ANDRADE, para o cargo em 
comissão de Diretor do Centro de Atenção Psicossocial, Nível VI, CPC-83, lotada na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC.
Art. 2º DESIGNAR a Servidora PATRICIA CHOMPRE DE ANDRADE para responder, cumulativamente e interinamente, pelo cargo de Chefe de Unidade dos Centros de 
Atenção Psicossocial.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de junho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.000
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
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Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
RESOLVE:
Art.1º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Diretor Técnico Administrativo Financeiro, Nível VI, CPC-435, a servidora CLAUDIA ANGELICA SANTOS, lotada 
na Secretaria Municipal de Fazenda, a partir de 14 de junho de 2017.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Diretor Técnico Administrativo Financeiro, Nível VI, CPC-435, a servidora ANNE CAROLINA DE SOUZA, 
lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, a partir de 14 de junho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de junho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.001
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas especialmente, Inciso II do Artigo 92 da Lei Orgânica do Município de Contagem; e, consi-
derando o disposto na Lei Complementar nº 151, de 28 de agosto de 2013; considerando ainda, o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de 
dezembro de 1990; NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão de Arborismo e Paisagismo, Nível III, CPC-16, o servidor LUCIANO ANGELO 
GOMES COTTA, lotado na Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem - CONPARQ, a partir de 14 de junho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de junho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.002
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA no Ato Administrativo nº 19.958, datado de 05 de junho de 2017, no tocante ao 
nome da servidora nomeada para o cargo de provimento em comissão de Assessor II, Nível V, CPC-391, lotada na Secretaria Municipal de Governo – SEGOV, conforme 
abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] ROSANA ALMEIDA SILVA [...]”.
Leia-se: “[...] ROSANE ALMEIDA SILVA [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Educação

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL- 1ª INSTÂNCIA 

A Secretária da Junta de Julgamento Fiscal – 1ª Instância, no exercício de suas atividades, faz publicar :

Retificação

DOC - 4125 de 12 de junho de 2017- Relação de Contribuintes Não Localizados

Processo 00057/2016-07A

Data 14/03/2016

Assunto Termo de Notificação Fiscal da Receita Municipal

Nome / Razão Social ÉPOCA INSTALAÇÕES LTDA

Data da retificação 14/06/2017 

Decisão Improcedente

Nº da decisão 12938

Onde se lê: 02B.00057/2016

Leia-se: 00057/2016-07A
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Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Wagner Donato Rodrigues, torna público e faz saber que foram concedidas as seguintes Licenças Ambien-
tais:
CERTIFICADO REV.LS Nº122/17
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 6º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 
23/12/03, e tendo em vista o previsto pelas Deliberações Normativas     Nº 01/00 e Nº 08/04 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, concede 
à empresa Chaperfil Indústria e Comércio Limitada, CNPJ: 23.388.804/0002-96, Classe 1, localizada na Rua Roldão Miranda, Nº 565, Bairro Cinquinho, Contagem – MG, 
Licença Sumária, com validade até 01 de junho de 2025, para exercer as atividades de fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente; serviços 
de confecção de armações metálicas para a construção; fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional; fabricação de letras, letreiros 
e placas de qualquer material, exceto luminosos; manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente. Processo Administrativo Nº 
8208/01-15 – 04646/2015-03A. 
CERTIFICADO REV.LS Nº060/17
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 6º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 
23/12/03, e tendo em vista o previsto pelas Deliberações Normativas     Nº 01/00 e Nº 08/04 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, concede 
à empresa Madeireira Amorim Rodrigues Ltda. - ME, Classe 2, CNPJ: 71.343.644/0001-20, localizada na Rua Almerinda da Costa Ribeiro, Nº 758, Bairro Canada, Conta-
gem – MG, Licença Sumária, com validade até 03 de maio de 2025, para exercer atividade de comércio varejista de madeira e artefatos e comércio varejista de materiais 
de construção em geral. Processo Administrativo Nº 8764/01-16 – 08390/2016-03A.
CERTIFICADO LS Nº059/17
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 6º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 
23/12/03, e tendo em vista o previsto pelas Deliberações Normativas     Nº 01/00 e Nº 08/04 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, concede 
à empresa Posto Gás Ltda., Classe 1, CNPJ: 71.132.401/0001-43, localizada na Avenida Tito Fulgêncio, Nº 259, Bairro Industrial, Contagem – MG, Licença Sumária, com 
validade até 02 de maio de 2025, para exercer atividade de comércio varejista de combustíveis automotivos e lubrificantes. Processo Administrativo Nº 7623/01-14 – 
06336/2014-03A.
CERTIFICADO REV.LS Nº117/17
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 6º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 
23/12/03, e tendo em vista o previsto pelas Deliberações Normativas     Nº 01/00 e Nº 08/04 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, concede 
à empresa Fundição Altivo S/A, CNPJ: 19.791.276/0001-63, Classe 1, localizada na Avenida Babita Camargos, Nº 1.422, Bairro Cidade Industrial, Contagem – MG, 
Licença Sumária, com validade até 01 de junho de 2025, para exercer atividade de produção de fundidos de ferro e aço, sem tratamento químico superficial, inclusive a 
partir de reciclagem. Processo Administrativo Nº 7525/01-14 – 03968/2014-03A. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 527/2015 (2ª VIA)
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Reso-
lução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Fridel Frigorífico Del Rey, CNPJ: Nº 70.992.359/0003-30, localizado na Rua do Soldado, Nº 730 – Galpão 06, 
Bairro Perobas, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, autorização ambiental de operação, para exercer a(s) 
atividade(s) de comercialização de carnes resfriados ou congeladas, industrialização de carnes e derivados, comércio de subprodutos, comércio de produtos de limpeza, 
comércio e distribuidora de água, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 4649-4/08.00; 4634-6/01.00; 4634-6/02.00; 
4634-6/99.00; 4635-4/01.00; 5211-7/99.00; 1013-9/01.00; 1013-9/02.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 17979/2015-03A, em conformidade 
com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 15/11/2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental  (aa) nº 214/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Construtora Casa Mais S/A  - Residencial Donatello, CNPJ: Nº 11.231.143/0001-20, localizado na Rua 
Carapebus, situado entre as Ruas São Geraldo e Rua Jornalista Geraldo Resende, lotes 14, 16 e 27, quadra 3, Bairro São Gotardo, Contagem, Minas Gerais, por meio do 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental, para exercer atividade de construção de edifícios, enquadradas na Lei Complemen-
tar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 41.20-4-00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 11493/2016-03A em conformidade com as 
normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 06/06/2021. 

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, Tor-
nar Público a HOMOLOGAÇÃO Pregão Presencial nº 009/2017, Processo nº 043/2017, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA  DE 
SEGURO DE AMBULÂNCIAS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, COM ASSISTÊNCIA  TÉCNICA INCLUINDO REBOQUE 24 HORAS POR DIA, 07 (SETE) DIAS POR SEMANA,  EM 
TODO O TERRRITÒRIO NACIONAL, CONFORME AS CARACTERÍSTICAS , COBERTURAS,  CONDIÇÕES, OBRIGAÇÕES E REQUISITOS TÉCNICOS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL 
E TERMO DE REFERÊNCIA - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG – FORNECIMENTO PARCELADO EM 12 (DOZE) MESES., sendo o 
valor total global de R$ 11.000,00 (Onze mil reais), para a licitante MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. -Projeto Atividade: 1113.110.301.0056..2326 Natureza de Despesa: 
339039 09 CR 805/831 Fonte:  215505/214901. O Secretario Municipal de Saúde, Bruno Diniz Pinto. Em 12 de Junho de 2017.

Portaria nº 7993,  de 07  de junho de 2017.
Constitui a Comissão de Avaliação da Cogestão da Nova UPA – JK no âmbito do Sistema Municipal de Saúde de Contagem/MG.
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O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e nos termos da indicação 
de novos membros pela SURG – Superintendência de Urgência e Emergência, face à Lei Orgânica Municipal e ás Leis Federais nº 8080/90 e nº 8142/90 e Lei Comple-
mentar nº 187/2015,
 
RESOLVE:

Art. 1° Fica constituída a Comissão de Avaliação da Cogestão da Nova UPA-JK no âmbito do Sistema Único de Saúde – Contagem com os seguintes membros: 
I. Representando a Superintendência de Urgência e Emergência
a – Cléber de Faria Silva – Mat. 203600
b – Alexandre Viana de Andrade – Mat.203596
II. Representando a Superintendência de Regulação
a – Marcela Nunes Silvério Pimenta  - Mat.174055 
III. Representando a Superintendência Administrativa e Financeira
a – Paulo Barcelos Fagundes – Mat. 203732
 IV. Representando a Superintendência de Atenção à Saúde
a – Andréia Devislanne Ribeiro – Mat. 2024582
V. Representando a Superintendência do Complexo Hospitalar
a – Gabriela Coelho Ribeiro – Mat. 201838
VI. Representando o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus - HMTJ 

Art. 2º Ficam designados Presidente e Secretário Executivo da CAC – Nova UPA JK ora constituída, respectivamente pela ordem enunciada no Art.1º desta Portaria, os 
representantes da Superintendência de Urgência e Emergência – SURG.

Art.. 3° São atribuições da CAC – Nova UPA JK as previstas na Portaria nº7.770 de 02 de setembro de 2016, entre outras correlatas aos fins desse ato.

Art. 4 ° Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria 7.771 de 05 de setembro de 2016.
ART. 5º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se. Registre-se e publique-se.

Contagem, 07  de junho de 2017

BRUNO DINIZ PINTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESIDENTE DA FAMUC

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE ATA ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO, PROPOSTAS, LANCES VERBAIS, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e HABILITAÇÃO

A Pregoeira da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, FAMUC – Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem  Sra. Eliana Alves da Silva, Pregoeira, 
designada pela Portaria n.º 7894, de 19 de Janeiro de 2017.

RESOLVE 
Tornar público para conhecimento de todos os interessados que diante das informações constantes dos autos em epígrafe, ficou constatado que houve um equívoco de 
digitação relativo ao objeto licitado.  Diante do exposto segue as retificações.

Onde se Lê:

a SESSÃO PÚBLICA referente ao Pregão Presencial supracitado, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E CONSULTORIA NOS BLOCOS ATENÇÃO PRIMÁRIA, REGULAÇÃO E AUDITORIA ASSISTENCIAIS, URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR – SAMU, GESTÃO DA LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS EM SAÚDE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONFORME 
DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA,

Leia-se:

a SESSÃO PÚBLICA referente ao Pregão Presencial supracitado, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
COBERTURA  DE SEGURO DE AMBULÂNCIAS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, COM ASSISTÊNCIA  TÉCNICA INCLUINDO REBOQUE 24 HORAS POR DIA, 07 (SETE) DIAS 
POR SEMANA,  EM TODO O TERRRITÒRIO NACIONAL, CONFORME AS CARACTERÍSTICAS , COBERTURAS,  CONDIÇÕES, OBRIGAÇÕES E REQUISITOS TÉCNICOS ESTABE-
LECIDAS NESTE EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG – FORNECIMENTO PARCELADO EM 12 
(DOZE) MESES.,

Tais informações encontram-se firmadas pelos presentes naquela sessão pública, às folhas de 349 a 362, do procedimento licitatório.

Contagem, 14 de Junho 2017.
Eliana Alves da Silva
Pregoeira/Famuc

Retificação de Publicação
Retificação de publicação da Homologação do PAC 164/2016, onde se lê Pregão Presencial 082/2015 Processo 164/2015, leia-se Pregão Presencial 082/2016 Processo 
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164/2016.

Ata Nº 07/2017 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Contagem (CMSC), do dia 11/04/2017 - no Auditório da Prefeitura de Contagem. Estavam 
presentes os conselheiros titulares Vera Lucia Silva Ferreira de Oliveira, Ernestina Aparecida Diniz, Paulo Simão dos Santos, Elaine Ferreira da Silva, Cássia Simone da 
Silva, Jaiston Marcelo de Oliveira, Geraldo Magela do Carmo, Maria José Pinto, Laércio dos Santos, Lúcia de Fátima R. Ferreira, Neuza M. S. Silva, Maria Salete dos 
Santos, Reiner Gotschalg, Marilene Socorro Altina, Carolina Silva Castro, Cleber de Faria Silva, Lucas Davidson Guedes e os conselheiros suplentes, Júnia Célia de 
Medeiros, Vera Lúcia de Oliveira Ramos, Vânia Maria de Souza, Nelsi Barreiros da Silva, Kenia Silveira Carvalho, Vital Wagner de Faria, Sandra Marilene Pacheco Guedes, 
Tércio de Sales Morais. Tiveram suas faltas justificadas os (as) conselheiros (as), Rosária Nicolau da Silva, Bruno Diniz Pinto e Jéssica Natascha. Após a constatação de 
quórum, a Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Contagem (CMSC), Sra. Cássia Simone da Silva iniciou a Reunião Ordinária do CMSC, desejando boa noite e 
bons trabalhos a todos. Logo após, convidou para compor a mesa do CMSC, Jaiston Marcelo, segmento usuário, Reiner Gotschalg, representando o segmento gestor; e 
Maria José Pinto, representando o segmento usuário. Foi solicitado pelo conselheiro Lucas Guedes a correção da ata 005/2017 onde o mesmo se fez presente à reunião 
e seu nome não constou na lista de presença, sendo acatado pela mesa diretora. O conselheiro Geraldo Magela do Carmo solicitou as correções na ata 005/2017 a 
saber: - onde se lê “Vera Lúcia Ferreira de Oliveira do Bairro Nacional”, substituir para “Vera Lucia Ferreira de Oliveira da Regional Nacional”; - onde se lê “tem 
dificuldade para chegar a diversas regiões”, substituir para “tem dificuldade para se chegar a diversas unidades (UBS)”; A conselheira Vera Lúcia Ferreira solicita 
retificação de seu nome sendo o correto Vera Lúcia Silva Ferreira de Oliveira. O conselheiro Laércio dos Santos justificou que a falta da assinatura no livro de presença 
da ultima reunião se deu por ter assinado em local indevido e portanto solicita que sua presença conste seja devidamente registrada o que foi acatado pela mesa 
diretora. Após as correções foram colocadas em votação as atas 005/2017 e 006/2017 sendo aprovadas pela plenária do CMSC. Seguindo a pauta, a presidente passou 
a informar sobre as Conferências Municipais de Saúde da Mulher, Vigilância em Saúde e Conferência Municipal de Saúde. Informou aos conselheiros sobre a reunião 
das comissões organizadoras e a confecção dos regulamentos das conferências com a definição das datas e programações de cada evento. Por ter prazo determinado, a 
Conferência Municipal de Saúde da Mulher será realizada no dia 27 de Maio de 2017. A presidente fez a leitura da Resolução que regulamenta as Diretrizes da 
Conferência Municipal de Saúde da Mulher de Contagem. Logo após, coloca em votação sendo aprovada a resolução pela plenária do CMSC. Em seguida, foi 
apresentado aos conselheiros o senhor Francisco Paulo Martins M. Santos, gestor SAS, médico reumatologista, conselheiro internacional de saúde, que teve a palavra 
para se colocar a disposição de toda a cidade e do CMSC naquilo que estiver ao alcance para contribuir ao crescimento no atendimento à saúde da população. O 
senhor Francisco agradeceu o convite da gestão, na pessoa do secretário Bruno Diniz e ao CMSC pela receptividade. Dando prosseguimento foi solicitada aos 
conselheiros a composição da Comissão de Contratos e Convênios, para acompanhar em conjunto todos os trâmites e processos em andamento e futuros que sejam 
celebrados na pasta da saúde. Se prontificaram para a comissão os conselheiros Maria Salete, Vânia Maria, Maria José Pinto e Lucas Guedes, segmento usuário; Paulo 
Simão, Elaine Ferreira, segmento trabalhador; Marilene Altina, Cleber Faria, segmento gestor. A comissão terá por atribuições acompanhar os contratos, convênios, 
pregões e editais em andamento e futuros celebrados pela secretaria municipal de saúde em todos os âmbitos. A presidente ressalta que a comissão fica criada, e a 
resolução será encaminhada para publicação no DOC. A presidente orientou os conselheiros para que acolham as demandas de suas regiões e levem diretamente ao 
CMSC, dando prioridade aos convidados e usuários para usarem a palavra durante as reuniões, pois é de suma importância ouvir a comunidade e todos os conselheiros 
possuem acesso ao CMSC para encaminhar as pautas e demandas. Também destacou que os conselheiros têm livre acesso de fiscalizar quaisquer equipamentos 
públicos do município de Contagem, e não apenas aqueles pertencentes a sua região. Lembrou da inatividade de alguns conselheiros que as faltas não justificadas 
serão passíveis de notificação e posteriormente substituição do conselheiro ausente, conforme a Resolução 453. Destacou que desde que assumiu o CMSC foram 
encontrados diversos problemas a saber: computadores apagados, ausência de atas e documentos, falta de entrega de cartões de transporte, uso de email pessoal para 
o controle social, falta de atualização dos dados do CMSC junto ao sistema do SUS. Garantiu aos conselheiros que todas as providências estão sendo tomadas para 
respaldar a nova composição do CMSC quanto as ações indevidas da gestão anterior para que não sejam cometidas injustiças com nenhum conselheiro desta ou de 
outras gestões. Abordou a respeito de publicações feitas indevidamente em redes sociais sobre o CMSC ser “braço do governo” ou “possuir cargo e receber vantagens 
da gestão atual”, deixando claro que qualquer acusação leviana, caluniosa ou difamatória será levada às instâncias jurídicas para responsabilização dos autores. O 
conselheiro Reiner lembrou que existem conselheiros que não receberam cartões de transporte e portanto, devem regularizar a documentação junto ao CMSC. Da 
mesma forma existem conselheiros que estão com pendências relativas ao cartão de transporte que devem ser sanadas com urgência para evitar prejuízos aos 
conselheiros. Passando aos informes e demandas da plenária, o senhor Eustáquio, morador de Nova Contagem, informou a ausência de copos descartáveis para os 
usuários da farmácia Distrital II da região e o bebedouro não possui jato inclinado em condições de atender a população. Também relatou do acúmulo de resíduos de 
alimentos nas proximidades da UPA que tem sido deixados por servidores de vigilância e GCM, situação que tem causado incômodo e transtornos aos usuários e 
trabalhadores da unidade. Ainda encaminhou a mensagem de agradecimento de outro usuário ao CMSC por receber e ouvir as pessoas de forma ampla e eficiente, 
dando respostas em tempo hábil e orientando sobre os procedimentos a serem tomados diante das demandas apresentadas. O conselheiro Geraldo Magela solicitou a 
palavra e apresentou sua carta de renúncia ao cargo de conselheiro usuário, informando não possuir nenhum vínculo com partido político, instituição ou pessoas 
ligadas à política do município, justificando sua saída por discordar das nomeações, posturas e políticas adotadas pelo governo atual. O conselheiro destacou que 
sempre manteve isenção em relação às suas votações e colocações dentro do CMSC, mas que neste momento não se sente confortável em continuar fazendo parte do 
conselho municipal de saúde. Agradeceu a todos pelo respeito durante todo o período e se comprometeu a fazer a devolução do crachá e do cartão de transporte ao 
CMSC. O Sr. José Maria de Melo, conselheiro local do Eldorado, encaminhou uma solicitação de correção de fala da conselheira Vânia na ata 003/2017, no dia 
14/02/2017, referente ao tema tratado sobre a queixa feita, manifestando que toda reclamação deve ser feita inicialmente na própria unidade e identificadas as partes 
reclamantes e reclamadas para melhor apuração e tomada de providências. Também solicitou que não sejam generalizadas as reclamações em relação aos servidores e 
serviços prestados, pois existem muitas boas práticas e ações realizadas no município. A Sra. Jane Mary, conselheira local do Bairro Praia, relatou a dificuldade com os 
vales sociais para pacientes domiciliares e de hemodiálises e pediu para que fossem verificadas tais situações. Também convidou aos conselheiros para participarem da 
reunião do conselho local do Praia que acontecerá no dia 27/04 na UBS Praia as 15 horas. O conselheiro Laércio solicitou a palavra e lamentou a saída do Sr. Geraldo, 
relatando que divergências existem em todos os locais, mas que é necessário uma luta de todos para não deixarmos que os desmandos se sobressaiam. Também 
ressaltou a questão dos cartões de transporte que só foi repassado a ele nesta gestão, mesmo tendo sido entregues todos os documentos solicitados anteriormente; o 
conselheiro destacou que é preciso maior empenho de todos para a reativação dos conselhos locais e com isso a ampliação da participação da população nas atividades 
e na fiscalização dos serviços públicos. A conselheira Junia apresentou a preocupação dos trabalhadores em relação a estrutura de trabalho e Rh, insumos na UPA 
Petrolândia. Destacou que a atual gestão já está ciente e apresentou propostas de soluções para as demandas; ainda que haja um empenho do CMSC para evitar a 
terceirização das UPAS, pois o município tem plenas condições de realizar o trabalho com eficiência de gestão. A conselheira Vera Lúcia, da regional Ressaca, sugeriu 
uma reunião com o conselheiro Geraldo Magela para reavaliar sua saída, pois ela representa uma perda muito grande para o CMSC; também pediu uma mobilização 
para evitar “mais terceirização” nas UPAS. O Sr. Rodrigo Nascimento, trabalhador da regional Nacional apresentou denúncia sobre corte no pagamento feito pela 
gestão passada por questões eleitorais, e que mesmo tendo apresentada a mesma denúncia ao conselho municipal ainda no ano anterior, nenhuma providência foi 
tomada, e por isso pede a avaliação e averiguação dos fatos ocorridos para sanar aquilo que é de direito dele como trabalhador. Relata que tudo ocorreu por 
“perseguição” e tão somente por isso ele foi sequer foi ouvido pela gestão anterior. Também agradeceu à diretora do Distrito Nacional, Sra. Renata, que desde sua 
chegada vem realizando um trabalho conjunto e de amplo diálogo com os servidores e a população, sendo merecedora de elogios de todas as partes. A Sra. Ednice 
Manoel, Tec. Enfermagem, relatou sobre os fatos que ocasionaram a possível “perseguição” contra ela durante suas atividades profissionais, na gestão passada, e que a 
trouxeram a este CMSC para solicitar apoio (o relato não constará da presente ata, por se tratar de situação pessoal e de caráter administrativo). A conselheira Vânia 
Maria solicitou a palavra para reiterar que sua fala na Ata 003/2017 se fez necessária por ter presenciado “in loco” a situação de atendimento inadequado por parte de 
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servidores da unidade citada e que está à disposição para comparecer às reuniões do conselho local do Eldorado e acompanhar os desdobramentos e adequações que 
ocorrerem. Além disso, reiterou que o atendimento na Unidade 15 é exemplar na parte da tarde e que o fato ocorrido foi na parte da manhã. A conselheira Carolina 
Castro informou que os processos de mudanças de imóveis das unidades solicitadas já estão em andamento no Distrito Vargem das Flores e os bebedouros também já 
estão sendo substituídos pela equipe de manutenção. Sobre os fatos narrados pelo Sr. Rodrigo e pela Sra. Ednice, informou que será averiguada toda a situação e que 
haverá empenho da gestão para garantir a resolução dos problemas apresentados e resguardar os direitos dos servidores e dos usuários. Que é compromisso da gestão 
atual trabalhar com o máximo de diálogo e transparência para que o acesso às informações esteja sempre ao alcance de todos facilitando o trabalho conjunto e a 
obtenção de resultados satisfatórios à população de Contagem. Sobre uma possível mudança da secretaria de saúde para outro prédio, a conselheira Carolina Castro 
disse que não poderia responder sobre, pois nada há em discussão até o momento. Passado aos informes da Mesa Diretora, o conselheiro Jaiston Marcelo solicitou a 
palavra para explanar sobre a renúncia do conselheiro Geraldo Magela lamentando a saída e dizendo que não podemos perder sua valorosa contribuição. Frisou sobre a 
falta de participação das pessoas nas questões sociais que envolvem a cidade, e que poucos são os que se interessam em ajudar sem obter “benefícios” em troca; que 
infelizmente vivemos numa cidade refém do clientelismo e por isso é tão difícil realizar um trabalho social sem ser atacado por “lideranças” ou pessoas que desconhe-
cem o real valor deste CMSC. Ressaltou que os que atacam o Conselho, inclusive com acusações infundadas poderão responder pelos atos em juízo. Que recebeu do 
presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, Vereador Dr. Wellington, cópia de uma lista de medicamentos e insumos em falta na UPA JK e que este 
desabastecimento foi justificado pela direção da UPA por um atraso de 04 (quatro) dias no pagamento mensal da PMC junto à instituição que gerencia a unidade. Disse 
que tal justificativa é inaceitável diante dos valores repassados e que acredita que uma instituição séria deve trabalhar com margem de segurança e planejamento 
técnico, solicitando que seja notificada a UPA JK em relação a tal conduta. A conselheira Maria José Pinto também lamentou a renúncia do Sr. Geraldo e ressaltou que 
não podemos abandonar a luta e abrir espaço para que pessoas mal intencionadas tomem nosso lugar. Salientou que as atas devem ser apreciadas e votadas em 
separado, e não em conjunto, para que sejam contabilizados os votos favoráveis, contrários e abstenções de cada uma delas. Concordou com o conselheiro Jaiston 
Marcelo em relação às questões apresentadas sobre a UPA JK e reforçou o pedido de notificação pela situação de desabastecimento injustificado. O conselheiro Reiner 
Gotschalg ponderou que as reclamações devem ser pontuais e se possível identificadas para não generalizar e nem prejudicar os serviços e os trabalhadores da rede 
pública municipal. A conselheira Kenia informou sobre as certidões do Labclim e a finalização do edital para contratação do novo prestador de serviços laboratoriais, e 
que estão tendo o cuidado de fazer um Termo de Referência de ampla capacidade de atendimento para oferecer um serviço de qualidade à população do município. 
Sobre a UPA JK, que será avaliada a denúncia apresentada e tomadas as providências devidas junto à instituição. A presidente do CMSC deixou uma mensagem de 
reflexão a todos sobre a situação atual do país e lembrou que é preciso unir forças para mudarmos e avançarmos. Nada mais havendo a tratar, a Presidente Cássia 
Simone deu por encerrada a presente reunião, agradecendo a presença dos conselheiros e informando que as convocatórias serão encaminhadas dentro dos prazos 
regimentais. Eu, JAISTON MARCELO DE OLIVEIRA, lavrei a presente ata que será lida e aprovada em reunião. 

Ata Nº 08/2017 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Contagem (CMSC), do dia 09/05/2017 - no Auditório da Prefeitura de Contagem. Estavam pre-
sentes os conselheiros titulares Vera Lucia Silva Ferreira de Oliveira, Ernestina Aparecida Diniz, Paulo Simão dos Santos, Elaine Ferreira da Silva, Eusmar Macedo Gomes, 
Jaiston Marcelo de Oliveira, Nelsi Barreiros da Silva, Maria José Pinto, Laércio dos Santos, Lúcia de Fátima R. Ferreira, Maria Salete dos Santos, Reiner Gotschalg, Carolina 
Silva Castro, Cleber de Faria Silva, Mario Cortellet e os conselheiros suplentes, Vera Lúcia de Oliveira Ramos, Rosária Nicolau da Silva, Vânia Maria de Souza, Rosemary 
Fátima Nicolau da Silva, Manoelzito José da Costa, Jéssica Natascha, Tércio de Sales Morais, Carolina Silva Martins. Tiveram suas faltas justificadas os (as) conselheiros 
(as), Cássia Simone da Silva, Kenia Silveira Carvalho, João Pedro Laurito. Após a constatação de quórum, o Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Conta-
gem (CMSC), Sr. Jaiston Marcelo iniciou a Reunião Ordinária do CMSC, desejando boa noite e bons trabalhos a todos, assumindo a condução da mesa e justificando a 
ausência da presidente por motivos de saúde. Logo após, convidou para compor a mesa do CMSC, Vera Lucia Oliveira Ramos, representando o segmento trabalhador, 
Reiner Gotschalg, representando o segmento gestor; e Maria José Pinto, representando o segmento usuário. Em seguida, apresentou e empossou os novos conselhei-
ros representantes dos prestadores de serviços em saúde no município de Contagem que, a partir desta data, passam a integrar o CMSC, o Sr. Mario Cortellet e a Sra. 
Carolina Silva Martins, representantes do HMTJ – UPA JK. Passando à pauta da reunião, o Sr. Jaiston Marcelo explanou sobre a realização da Conferência Municipal de 
Saúde das Mulheres, que será realizada no próximo dia 27 de Maio de 2017, Sábado, na Faculdade UMA Contagem, das 08:00 as 17:30 horas, onde serão discutidos 
e deliberados temas e propostas acerca dos eixos propostos pela CES e CNS que têm por objetivos a elaboração e aprovação das políticas públicas de prevenção e 
promoção de saúde das Mulheres. Foi informado pela conselheira Ernestina Diniz que os cartazes já estão confeccionados e disponíveis para afixação nas unidades de 
saúde do município e que é necessário uma ampla mobilização de todos os conselheiros para melhor divulgação da conferência. Também, que serão afixadas faixas em 
todos os distritos sanitários para a divulgação ao público sobre o evento. O Sr. Reiner Gotschalg ressaltou a importância da participação dos conselheiros na conferência 
e, principalmente, na divulgação junto à população para maior envolvimento da sociedade na construção das propostas e políticas públicas em saúde. O Sr. Jaiston 
Marcelo fez a leitura da programação oficial com os devidos intervalos, bem como divulgou o fornecimento das refeições aos participantes do evento. Em seguida, foi 
lida e apresentada em plenária a Ata da 1ª Reunião da Comissão de Ética do CMSC que aconteceu no dia 19/04/2017 e tratou de fatos envolvendo o conselheiro Reiner 
Gotschalg e o Sr. Manoel José de Souza, motivados por acusações feitas contra o CMSC que causaram transtornos em reunião anterior e situações não condizentes com 
as práticas aceitáveis por este conselho. A pedido do Sr. Manoel José de Souza, foi apresentado aos conselheiros o pedido de desculpas do mesmo, pelas acusações e 
alegações feitas pelo autor de que “os conselheiros possuem e indicam cargos e/ou são braço do governo”. O Sr. Jaiston Marcelo, após a leitura, elogiou a postura e 
o pedido de desculpas e lembrou que o trabalho do CMSC não é pautado por “vantagens ou benefícios” quaisquer, e que não há distinção de cargos, segmentos ou 
política partidária na atual direção do conselho municipal. Que o objetivo maior é somar esforços e garantir à população um serviço público de qualidade. E este tem 
sido o trabalho realizado de forma VOLUNTÁRIA por todos os conselheiros ao longo deste ano. O Sr. Manoel José solicitou a palavra e se posicionou contrário ao que 
foi acordado na reunião. Afirmou que não foi autor de nenhuma acusação contra o CMSC e que não é “homem de voltar atrás do que diz ou escreve”. Que cabe a 
quem acusa provar, e que não faria nenhuma retratação ou pedido de desculpas. Em seguida foram abertas as falas para os informes dos usuários. A Sra. Jane Mary 
solicitou informações a respeito do vale transporte social para pacientes de hemodiálise e foi informada que já estão sendo chamados e atualizados os pacientes que 
utilizam o vale social, bastando ir até a unidade mais próxima e agendar a data para recebimento do mesmo. Passando aos informes dos trabalhadores, foi lida pela 
conselheira Elaine Ferreira uma carta de repúdio dos trabalhadores deste município contra o baixo índice de reajuste oferecido pelo governo municipal que não atende 
aos anseios dos servidores públicos. Em seguida foi aberta a palavra para os informes do segmento gestor, não havendo nenhuma ponderação a ser feita. Nada mais 
havendo a tratar, o Vice-Presidente Jaiston Marcelo deu por encerrada a presente reunião, agradecendo a presença dos conselheiros e informando que as convocatórias 
serão encaminhadas dentro dos prazos regimentais. Eu, Reiner Gotschalg, lavrei a presente ata que será lida e aprovada em reunião. 

Ata Nº 009/2017 – Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Contagem (CMSC), do dia 30/05/2017 - no Auditório da Prefeitura de Contagem. Esta-
vam presentes os conselheiros titulares, Vera Lúcia Silva Ferreira de Oliveira, Paulo Simão dos Santos, Ernestina Aparecida Diniz, Cássia Simone da Silva, Eusmar Macedo 
Gomes, Lucas Davidson Guedes, Jaiston Marcelo de Oliveira, Maria José Pinto, Laércio dos Santos, Reiner Gotschalg, Cléber Faria Silva, e os conselheiros suplentes, 
Sandra Marilene P. Guedes, Rosária Nicolau da Silva, Vania Maria de Souza, Rosemary Fátima Nicolau da Silva, Manoelzito José da Costa, Tércio de Sales Morais. Tiveram 
suas faltas justificadas os (as) conselheiros: Elaine Ferreira da Silva, Lúcia de Fátima R. Ferreira, Maria Salete dos Santos, Vera Lúcia Oliveira Ramos e Kenia Silveira Car-
valho. Após a constatação de quórum, a Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Contagem (CMSC), Sra. Cássia Simone da Silva iniciou a Reunião Extraordinária 
do CMSC, desejando boa noite e bons trabalhos a todos. Logo após, convidou para compor a mesa do CMSC, Reiner Gotschalg primeiro secretário, representando 
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o segmento gestor, Jaiston Marcelo de Oliveira vice-presidente, segmento usuário, Maria José Pinto segunda secretária segmento usuário. Iniciou a reunião fazendo 
a leitura da ata de reunião com os prestadores de serviços em saúde do município, UPA JK e Santa Casa Lab, realizada no dia 25/05/2017 às 14 horas no auditório 
da FAMUC, onde compareceram os representantes da gestão, prestadores de serviços, e CMSC para tratarem de assuntos relativos à prestação dos serviços destas 
empresas e acordarem procedimentos a serem adotados entre as partes para adequação, controle, fiscalização e transparência na prestação dos serviços prestados. A 
Sra. Cássia ressaltou sobre a campanha “Gentileza gera Gentileza”, implantada na UPA JK após reunião conjunta com o CMSC e sugerida com o objetivo de melhorar a 
relação entre o público e a instituição no que diz respeito ao atendimento inicial e ao acolhimento. Foi destacado pela presidente que esta reunião com os prestadores 
de serviço teve por objetivo alinhar a entrega de documentos mensalmente ao Conselho Municipal de Saúde, dando maior transparência e acesso aos conselheiros para 
realização do trabalho de fiscalização dos serviços de saúde no município. Destacou ainda que foram solicitadas as planilhas funcionais dos prestadores de serviços com 
os quantitativos de profissionais e horários de trabalho para acompanhamento deste CMS. Foram levantadas dúvidas em relação às instalações do laboratório Santa 
Casa Lab, por alguns conselheiros em relação aos locais de atendimentos e coleta, e explicado pelo conselheiro Cleber de Faria que os postos de coleta serão instalados 
nas unidades de saúde (UBS) de acordo com a avaliação estrutural e de demanda de cada distrito. Que a princípio serão implantados oito postos de coleta nas unidades 
e que até o final do prazo (sessenta dias contados da assinatura do contrato) serão dois postos de coleta por regional. O conselheiro Eusmar Macedo ponderou que a 
instalação dos postos de coleta dentro das unidades de saúde é primordial e facilita o atendimento à população. A conselheira Rosária Nicolau informou que em anos 
anteriores os laboratórios já funcionaram dentro das unidades e tinham melhores condições de atendimento trazendo maior satisfação à população. Após sanada 
as dúvidas, a presidente passou a palavra ao Dr. Newton Lemos para fazer a apresentação da prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2017 aos 
conselheiros. O Sr. Newton ressaltou que o modelo da apresentação tem por base a prestação de contas feita pelo governo municipal junto ao Legislativo e aos demais 
órgãos fiscalizadores, sendo o CMSC parte integrante deste conjunto. Que os dados apresentados são colhidos e referenciados junto aos sistemas públicos do SUS e 
devidamente respaldados pelos critérios técnicos e legítimos exigidos pela legislação vigente. Foram apresentados os dados financeiros, investimentos, orçamentários, 
serviços realizados e demais estatísticas referentes à saúde municipal, bem como a situação atualizada das receitas e despesas do município, previsões de arrecadação 
e investimentos para o ano de 2017. O Sr. Newton ponderou que alguns números, principalmente de gastos, podem parecer altos devido a empenhos pactuados que 
possuem duração anual, portanto, são incluídos na totalidade mas pagos em parcelas ao longo do ano. Da mesma forma foi apresentado o quadro atualizado de car-
gos efetivos, comissionados, terceirizados, prestadores, entre outros, bem como os estabelecimentos de saúde existentes no município de Contagem para conhecimen-
to dos conselheiros. O Sr. Newton ressaltou que os números apresentados refletem o período de Janeiro a Abril de 2017 e que houve um prejuízo no lançamento de da-
dos da Produção, devido à falta de digitadores que foram demitidos ao final da gestão anterior para ajuste das contas do município e cumprimento da LRF. Destacou a 
necessidade de se fazer uma campanha de conscientização junto à população para orientar quanto aos locais que se devem buscar atendimento, evitando acúmulo de 
usuários nas UPAS. Após a apresentação dos dados e sanadas as dúvidas, o Sr. Newton agradeceu e se colocou à disposição para quaisquer esclarecimentos posteriores. 
A presidente, Cássia Simone, informou sobre a reforma de um novo espaço para a Sede do CMSC que foi disponibilizado pelo secretário Bruno Diniz, que já se encontra 
em reforma e convidou a todos os conselheiros a irem conhecer este novo local que será mais amplo e melhor para o funcionamento do conselho municipal de saúde. 
A presidente agradeceu a presença dos conselheiros na Conferência de Saude da Mulher e lamentou a ausência dos representantes do governo municipal e da Câmara 
de Vereadores. Solicitou o agendamento de uma reunião com todos os conselheiros para alinhamento das próximas conferências e a preparação das pré-conferências 
regionais, pois o trabalho será ainda maior. Também destacou que o CMSC tem recebido apoio e respaldo da gestão para a realização de todo os eventos, e que cabe 
aos conselheiros dar as respostas nos prazos corretos. A conselheira Maria José sugeriu a data do dia 07/06/2017 às 17 horas no auditório da FAMUC para a realização 
da reunião entre os conselheiros, e ressaltou que esta reunião é específica para tratar das conferências e não substitui a Reunião Ordinária do CMSC. Aprovada a data e 
horário propostos para a reunião. O conselheiro Reiner agradeceu ao Dr. Newton Lemos pelo trabalho realizado na Conferência em Saúde da Mulher, e pelo empenho 
que tem dedicado junto ao CMSC. A presidente convidou os conselheiros a participarem, no dia 10 de Junho, da Ação pela Paz, na Regional Vargem das Flores a partir 
das 08 da manhã. Não havendo nada mais a tratar, a presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Eu Jaiston Marcelo de Oliveira lavrei esta ata 
que, após aprovada, segue para publicação no Diário Oficial do Município de Contagem. 

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº. 081/2017 - PAC Nº. 130/2017

OBJETO: Aquisição de itens de papelaria Fichários para organizar prontuários dos pacientes e suprir a necessidade do Complexo Hospitalar de Contagem

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10-302-0056-2326 339030 16 CR 814/818/820/821 214901/215508/215510/215513

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa:
- BSA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº. 81.475.196/0001-72, no valor total de R$ 7.990,00 (Sete Mil Novecentos e Noventa Reais).

Publique – se. 

Contagem, 13 de Junho de 2017.

Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde

C.M.D.C.A.C.
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM - CMDCAC

CONVOCATÓRIA

Convocamos os (as) Conselheiros de Direitos, os cidadãos de Contagem e os demais interessados para participar da 5ª Plenária Ordinária do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem - CMDCAC, que será realizada na próxima quarta-feira, dia 21 de junho de 2017, às 14hs na Casa dos Conselhos, 
localizada à Avenida José Faria da Rocha, 1.016, 4º andar, bairro Eldorado, Contagem-MG. 

Atenciosamente,

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

Famuc

Portaria nº 7.996, de 08 de junho de 2017.

Dispõe sobre extinção de contrato temporário de pessoal.

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

RESOLVE:

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

NOME MATRÍCULA CATEGORIA DATA DA RESCISÃO

GABRIELA DUARTE COSTA CONSTANTINO 203125 MEDICO CIRURGIÃO GERAL 14/02/2017

ANA FLAVIA CRISTINA DIAMANTINO 203534 MEDICO PEDIATRA 01/03/2017

TATIANA CAIXETA BARBOZA 203560 MEDICO PEDIATRA 05/04/2017

ELIZIANE BATISTA ALVES MARTINS 203772 TECNICO EM ENFERMAGEM 05/04/2017

BRUNO LUIZ DE OLIVEIRA 203551 MEDICO CLINICO GERAL 12/04/2017

ROSELI CAMPOS GONÇALVES DA SILVA 203779 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 05/05/2017

GABRIELA DE OLIVEIRA  NOVAES COSTA 203742 TECNICO EM ENFERMAGEM 18/05/2017
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos às respectivas datas da extinção contratual.

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

Contagem, 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 Nº 7.999, de 13 de junho de 2017

Dispõe sobre a cessão de servidor para o município de Materlândia e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1° - CEDER ao Município de Materlândia, a servidora Elaine Cristina Viegas R. Mourão, matrícula 098022, cargo Enfermeiro da Família, no período de 19 de junho 
de 2017 a 31 de dezembro de 2017, em regime de permuta com a servidora do município de Materlândia, Elza Helena Gouveia, cargo de Enfermeiro da Família, com 
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ônus para os órgãos de origem.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Contagem, 13 de junho de 2017.

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

Fundac

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às dez horas, na Casa Amarela, sede da Fundação Cultural do Município de Contagem – Fundac, à Rua 
Doutor Cassiano, número cento e vinte, bairro Centro, desta cidade de Contagem/MG, reuniram-se em planária extraordinária, os membros do Conselho Municipal de 
Políticas Culturais – CMPC, estando presentes Mario Fabiano da Silva Moreira, Márcia Valéria Rodrigues Moreira, João Flores Alkmim, Rafaela Marteleto Pacheco, Ray-
mundo Luiz Rodrigues, Cláudio Araújo Bottini, Francisco Carneiro Costa Filho e seu suplente Paulo Henrique Oliveira Costa, Fábio Dias Reis, Nádia Pereira Daian e Rosa-
nia Maria de Souza, representando a maioria dos membros com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas abaixo. Constou na Pauta prevista para a reunião 
ordinária do dia dezenove de abril de dois mil e dezessete às quatorze horas a aprovação do Edital do FMIC e demais ações culturais da Fundac, devido a ausência de 
vários membros não houve quorum, motivo pelo qual foi designada a presente reunião extraordinária. Primeiramente foi incluído na pauta a eleição de novo Presidente 
e Secretário do Conselho, uma vez que o mandato do último presidente venceu. Por unanimidade dos votos foi aprovada a sugestão de Mario Moreira, sendo o novo 
Presidente Paulo Prado e a nova Secretária Márcia Moreira. Em seguida foi aprovado calendário de reuniões do CMPC, devendo ocorrer a cada quarenta e cinco dias 
conforme previsão legal, ficando aprovadas as seguintes datas: treze de junho, primeiro de agosto, dezenove de setembro e sete de novembro, sempre às terças-feiras, 
nove horas da manhã na Casa Azul ou Amarela. Em seguida foi aprovado por todos os presentes que sejam invalidadas às páginas do livro ata que constam com anota-
ções diversas de atas de reuniões do CMPC, quais sejam páginas um verso, dois, dois verso, três, três verso, quatro, nove verso, dez verso e onze. Finalmente passou-se 
a análise do Edital do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura – FMIC, os presentes efetuaram a leitura de todo o Edital e Márcia Moreira apontou as principais adições 
em comparação ao Edital de 2016, ficando todas as alterações aprovadas por votação unânime. As principais novidades no Edital foram a alteração da logomarca 
oficial do FMIC, se tornando permanente a logo utilizada durante o período eleitoral, para que não haja alterações da logomarca do Fundo em decorrência de alteração 
de governo e partido político. Foi alterado prazo, determinando de que a CAP analise os projetos em apenas trinta dias e os recursos em cinco dias, devido a necessi-
dade dos artistas terem o máximo de tempo possível até o final do ano para executar os projetos. Na natureza dos projetos foi incluída de forma experimental a opção 
outra subárea. Foi alterado o valor e a quantidade de projetos por regional, fazendo constar no item cinco, setes projeto para cada uma das oito regionais, sendo um 
de vinte um mil reais, um de quinze mil e cinco de dez mil reais, e o resíduo foi reduzido. Foi alterado também a nota de corte dos projetos, passando de sessenta para 
sessenta e cinco pontos. Foram incluídos no Edital ainda os itens nove (impedimentos para contemplação e celebração do contrato), com vedações já aprovadas por 
este Conselho, bem como o item dez com as fases e cronograma do Edital, e anexos três (Declaração de Ciência e Concordância), quatro (Declaração de inexistência 
de vínculo) já presente junto ao contrato do Edital de dois mil e dezesseis, anexo oito (Minuta do Contrato) e alguns novos itens explicatórios nas disposições finais. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Após eu, Márcia Moreira, redigi e lavrei esta ata, no livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, será 
assinada por mim e por todos os presentes.

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2017
DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO FUNDAC Nº 01/2017
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE CONTAGEM.
NÚCLEO DE INCENTIVO À CIDADANIA – NIC
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS/PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS, BEM COMO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DAS OFICINAS 
GRATUITAS A SEREM OFERTADAS AOS MUNÍCIPES NO ESPAÇO DAS ARTES E EM ESPAÇOS CULTURAIS, CONFORME PLANO DE TRABALHO. REALIZAR CONTRATAÇÕES 
DE INTERESSE DA FUNDAC PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS RELACIONADOS A PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS PELA FUNDAC, NAS ÁREAS DE MÚSICA, 
DANÇA, TEATRO, ARTESANATO, GASTRONOMIA, PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL.
VALOR GLOBAL: R$ 480.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 54.13-392-0064-2324-33903900-010000.
ASSINADO/VIGÊNCIA: 05/06/2016 ATÉ 05/12/2016.

Transcon

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº 008/2017
              PA Nº 019/2017

OBJETO: aquisição de Lanche, conforme solicitado pela Coordenadoria de Comunicação e Coordenadoria Geral – Transcon.
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 11162.15.122.0001.2020 – 339030-00 – Fonte: 015701.

DESPACHO:

Senhor Presidente,

A presente dispensa foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no art. 24, II da lei 8.666/93.

Desta forma, submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO podendo a presente despesa ser realizada com a empresa PADARIA 
MARTE PÃES LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.314.914/0001-76, no valor total de R$ 7.220,50 (sete mil duzentos e vinte reais e cinquenta centavos).

Kênia Janaina de Sousa M. Silveira
Diretora de Suprimentos e Licitações

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do art. 26, da Lei 8.666/93 e autorizo a contratação da empresa PADARIA MARTE PÃES LTDA. Publique-se no prazo legal para 
produzir seus efeitos a partir desta data.

Contagem, 13 de junho de 2017.

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da TRANSCON
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