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Secretaria Municipal 
de Administração

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Contagem, 20 de junho de 2017.
ONDE SE LÊ:
MODALIDADE: CREDENCIAMENTO NÚMERO 003/2013 – PA NÚMERO 299/2013
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1081.04.126.0049.2309 – 3390.3964 – FONTE: 010000
A Comissão Permanente de Licitações solicita a adjudicação parcial do objeto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ número 00.360.305/0893-34, com os valores abaixo 
a serem contratados:

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS
VALORES UNITÁRIOS A SEREM COBRADOS

ATÉ 3.000 (TRÊS MIL) GUIAS RECEBIDAS POR MÊS

POR RECEBIMENTOS REALIZADOS POR MEIO DE CAIXAS, LOTÉRICOS E CORRESPONDENTES. R$ 1,15

POR RECEBIMENTOS REALIZADOS POR MEIO DE HOME/OFFICE BANKING, INTERNET OU AUTO 
ATENDIMENTO. R$ 1,05

ACIMA DE 3.000 (TRÊS MIL) GUIAS RECEBIDAS POR MÊS

POR RECEBIMENTOS REALIZADOS POR MEIO DE CAIXAS, LOTÉRICOS E CORRESPONDENTES. R$ 1,34

POR RECEBIMENTOS REALIZADOS POR MEIO DE HOME/OFFICE BANKING, INTERNET OU AUTO 
ATENDIMENTO. R$ 1,05

VALOR DISPONÍVEL PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: R$ 149.005,45 (cento e quarenta e nove mil, cinco reais e quarenta e cinco centavos).

LEIA-SE:

MODALIDADE: CREDENCIAMENTO NÚMERO 003/2013 – PA NÚMERO 299/2013
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1081.04.126.0049.2309 – 3390.3964 – FONTE: 010000
A Comissão Permanente de Licitações solicita a adjudicação parcial do objeto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ número 00.360.305/0893-34, com os valores abaixo 
a serem contratados:

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS
VALORES UNITÁRIOS A SEREM COBRADOS

ATÉ 3.000 (TRÊS MIL) GUIAS RECEBIDAS POR MÊS

POR RECEBIMENTOS REALIZADOS POR MEIO DE CAIXAS E CORRESPONDENTES. R$ 1,15

POR RECEBIMENTOS REALIZADOS POR MEIO DE HOME/OFFICE BANKING, INTERNET OU AUTO 
ATENDIMENTO. R$ 1,05

ACIMA DE 3.000 (TRÊS MIL) GUIAS RECEBIDAS POR MÊS

POR RECEBIMENTOS REALIZADOS POR MEIO DE CAIXAS, LOTÉRICOS E CORRESPONDENTES. R$ 1,34

POR RECEBIMENTOS REALIZADOS POR MEIO DE HOME/OFFICE BANKING, INTERNET OU AUTO 
ATENDIMENTO. R$ 1,05

VALOR DISPONÍVEL PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: R$ 149.005,45 (cento e quarenta e nove mil, cinco reais e quarenta e cinco centavos).
AS DEMAIS CONDIÇÕES PERMANECEM INALTERADAS.

Jáder Luis Sales Júnior
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Comissão Permanente de Licitações

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 22/06/2017

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 183/2014/SRP, PA. 174/2013 PP. 062/2013 – ATA 045/2013
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CONTA-
GEM - PREVICON
CONTRATADA: EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA
OBJETO: ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 20% (VINTE POR CENTO) DO QUANTITATIVO DO OBJETO CONTRATADO – A PARTIR 12/06/2017
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1072.09.272.0004.2078 – 33903912 - 010303
VALOR GLOBAL: R$ 403,00
ASSINADO: 09/06/2017

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Contagem, 20 de Junho de 2017.

MODALIDADE: PREGÃO ELTRÔNICO N° 007/2017
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BANDEJAS E CALDEIRÕES À GÁS

Projeto/Atividade: 1104.08.306.0058.2339; código: 339030-99; Fonte: 212404 

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 

INOXCOOK COMERCIAL EIRELI – EPP 01 R$ 27.550,00

PREÇO TOTAL =====================> R$ 27.550,00
Totalizando o valor da licitação em R$ 27.550,00 (Vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta reais)

Jáder Luís Sales Júnior
Pregoeiro

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora INOXCOOK COMERCIAL EIRELI – EPP no valor de R$ 27.550,00 (Vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta reais), modali-
dade Pregão Eletrônico nº 007/2017, homologo a licitação para assinatura da respectiva ata de registro de preços.

Contagem, 20 de Junho de 2017.
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Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÕES

PROCESSOS:

1) PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 030/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 174/2016 - Registro de preços para contratação de empresa ou consórcio especia-
lizado na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades de ligação local (LL), longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional 
(LDI), a ser executado de forma contínua, incluindo o fornecimento em regime de comodato de terminais fixos individuais, instalação, configuração, assistência técnica 
e manutenção;

2) PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 031/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 177/2016 - Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa ou 
consórcio especializado na prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), nas modalidades local (LL), longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI); 
tráfego de dados compatível com as tecnologias 2G, 3G, 4G ou superior; serviços de mensagens (SMS) e sistema de gestão via WEB para controle de acessos, incluindo 
o fornecimento em regime de comodato de aparelhos telefônicos celulares, conforme especificações e quantitativos contidos nos Anexos deste Termo de Referência, 
pelo período de 24 (vinte e quatro) meses e;

3) PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 034/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 185/2016 – Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada no serviço de locação de central telefônica híbrida TDM/IP e central telefônica analógica, a ser executado de forma contínua, incluíndo instalação, configu-
ração, manutenção e assistência técnica.

A Prefeitura do Município de Contagem, através da Equipe de Pregões, comunica que está suspendendo sine die as licitações acima referenciadas, tendo em vista as 
impugnações e vários questionamentos protocolizadas. 

Novas datas para os certames serão divulgadas assim que concluídos os julgamentos das impugnações e respondidos os questionamentos.

Contagem, 22 de junho de 2017.

Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Pregoeira dos Pregões Presenciais números 030 e 031/2016

Jáder Luis Sales Júnior
Pregoeiro do Pregão Presencial número 034/2016

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.981
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº 04436/2017–01A; nos termos do Artigo 31 da 
Lei nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Biblioteca Escolar, Nível IV, Padrão “P20”, matrícula nº. 
1202517, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a Servidora SIMONE MENDES DE ALKMIM, a partir de 08 de junho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de junho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.988
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº 09358/2016–01A; nos termos do Artigo 31 da Lei 
nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Escolares, Nível I, Padrão “P5”, cargo em que se 
deu vacância por meio do Ato Administrativo 15.163, datado em de 18 de junho de 2014, a Servidora ROSILENE DA SILVA SOUZA, matrícula nº. 1199990, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, a partir de 03 de setembro de 2016. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de junho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.989
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº 04315/2017–01A; nos termos do Artigo 31 da Lei 
nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Escolares, Nível I, Padrão “P5”, cargo em que se deu 
vacância por meio do Ato Administrativo 15.189, datado em 23 de junho de 2014, a Servidora DIRCE LIBERIA DA SILVA FIGUEIREDO, matrícula nº. 1327096, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, a partir de 21 de fevereiro de 2017. 
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de junho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.004
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto no Memorando GAB/GP N° 0973/2017, e o Ofício SMS/FAMUC/
GAB Nº 700/2017, oriundo da Presidência da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC; fundamentado no art. 94, da Lei n° 2.160, de 20 
de dezembro de 1990, regulamentado pelo Decreto n° 9.515, de 13 de setembro de 1996; CONCEDE autorização para se ausentar de suas funções no Município, para 
participar do Congresso “30º ECNP CONGRESS”, na Cidade de Paris/ França, pelo período de 02 de setembro de 2017 a 05 de setembro de 2017, o Servidor CHARLES 
EDWARD SANCEAU DE ALBERGARIA, matrícula 141004, detentor de cargo de provimento efetivo de Médico Psiquiatra, lotado na Fundação de Assistência Médica e de 
Urgência de Contagem - FAMUC.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de Junho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.005
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto no Memorando GAB/GP N° 0989/2017, e o ofício SMS/FAMUC/
GAB Nº 701/2017, oriundo da Presidência da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC; fundamentado no art. 94, da Lei n° 2.160, de 20 de 
dezembro de 1990, regulamentado pelo Decreto n° 9.515, de 13 de setembro de 1996; CONCEDE autorização para se ausentar de suas funções no Município, para par-
ticipar do Congresso “33º ANNUAL MEETING”, na Cidade de Genebra/Suíça, pelo período de 04 de julho de 2017 a 06 de julho de 2017, a Servidora RAFAELA FRICHE 
DE C B SCHEFFER, matrícula 199653, detentora de cargo de provimento efetivo de Médico Ginecologista, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de 
Contagem - FAMUC.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de Junho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.006
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 02127/2017-
01A; RESOLVE:
Art.1º Conceder 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 ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, Nível X, Padrão “P4”, matrícula nº. 01363057, lotada 
na Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º(primeiro) de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.
Art.2º SUSPENDER nos termos do Artigo 4º do Decreto 465/2015 pelo período de 1º(primeiro) de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2017 a designação para 
exercer Função de Confiança de Chefe de Turma da Guarda Municipal Especial, Referência FC-12, CFC-449, a servidora citada no Artigo 1º deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.007
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 
03239/2017/01A; 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 Orgâ-
nica deste Município, ao servidor RAFAEL WARLEY PENIDO XAVIER, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, Nível X, Padrão “P3”, matrícula nº. 
01424420, lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º(primeiro) de julho de 2017 a 31 de julho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.008
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 02129/2017-
01A; RESOLVE:
Art.1º Conceder 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, ao Servidor FERNANDO CESAR MIGUEL, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, Nível X, Padrão “P5”, matrícula nº. 01337510, lotado 
na Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º(primeiro) de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.
Art.2º SUSPENDER nos termos do Artigo 4º do Decreto 465/2015 pelo período de 1º(primeiro) de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2017 a designação para 
exercer Função de Confiança de Chefe de Grupamento da Guarda Municipal, Referência FC-11, CFC-343, o servidor citado no Artigo 1º deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
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Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.009
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 
09839/2017/01A; 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 CECILIA MARIA DE MELO STUART DO CARMO, titular do cargo de provimento efetivo de Pedagogo, Nível XIIIA, Padrão “P17”, matrícula nº. 
01166340, lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º(primeiro) de julho de 2017 a 30 de setembro de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.010
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 
04012/2017/01A; 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, ao servidor CHARLES DA SILVA SANTOS, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, Nível X, Padrão “P2”, matrícula nº. 01423904, 
lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º(primeiro) de julho de 2017 a 31 de julho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.011
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 
05217/2017/01A; 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, ao servidor JOSE CARLOS HONORATO, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços III, Nível III, Grau “B”, matrícula nº. 01145696, 
lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º(primeiro) de julho de 2017 a 31 de julho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.012
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 
04594/2017/01A; 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, ao servidor RODRIGO CESAR FERREIRA, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, Nível X, Padrão “P6”, matrícula nº. 01425451, 
lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º(primeiro) de julho de 2017 a 31 de julho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.013
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; e nos termos dos Artigos 79, 80 e 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990; e nos despachos exarados no Processo nº 008661/2017-01A; CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, pelo período de 
1º (primeiro) de agosto de 2017 a 31 de julho de 2019, a Servidora LILIAN GOES SANTOS DE OLIVEIRA, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação 
Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P4”, matrícula nº. 01458848, lotada na Secretaria Municipal de Educação, e deverá recolher a contribuição previdenciária nos temos 
do Artigo 16 da Lei Complementar nº. 005 de 12 de julho de 2005, através de documento de arrecadação de contribuição previdência, a ser disponibilizado pelo Fundo 
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.014
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 06531/2017-
01A; RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO no Ato Administrativo nº 19.980, datado de 08 de junho de 2017, que Concede FÉRIAS PRÊMIO ao Servidor ANDRE LUIZ DOS REIS, titular 
do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços III, Nível III, Grau “M”, matrícula nº. 01146188, lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 
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1º(primeiro) de agosto de 2017 a 31 de agosto de 2017.
Art.2º Conceder 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, ao Servidor ANDRE LUIZ DOS REIS, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços III, Nível III, Grau “M”, matrícula nº. 01146188, lotado na 
Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2017 a 31 de agosto de 2017.
Art.3º SUSPENDER nos termos do Artigo 4º do Decreto 465/2015 pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2017 a 31 de agosto de 2017 a designação para exercer 
Função de Confiança de Assessor Administrativo, Referência FC-8, CFC-259, o servidor citado no Artigo 2º deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.015
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 06531/2017-
01A; RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO no Ato Administrativo nº 19.950, datado de 05 de junho de 2017, que Concede FÉRIAS PRÊMIO a Servidora VELIZETE BENÍCIO LIMA, titular 
do cargo de provimento efetivo de Profissional de Saúde de Nível Superior I, Nível VI, Grau “N”, matrícula nº. 01121622, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo 
período de 1º(primeiro) de maio de 2017 a 31 de maio de 2017.
Art.2º Conceder 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 VELIZETE BENÍCIO LIMA, titular do cargo de provimento efetivo de Profissional de Saúde de Nível Superior I, Nível VI, Grau “N”, matrícula nº. 
01121622, lotada  na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de junho de 2017 a 30 de junho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.020
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, ainda, a Lei complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011, com a alteração dada 
pela Lei Complementar n° 110, de 1º (primeiro) de junho de 2011, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 1.788, de 24 de fevereiro de 2012; CONCEDE AUTORI-
ZAÇÃO para o exercício de jornada de trabalho ampliada, flexibilizada para 40 (quarenta) horas semanais, pelo período de um ano, a contar de 07 de junho de 2017, a 
servidora CLEVIA ALVES DE JESUS, detentora do cargo em provimento efetivo de Técnica Superior em Serviço Social, matricula 1407860, Nível XII, Padrão “P1”,  lotada 
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, tendo a servidora o direito ao recebimento da Gratificação de Incentivo à Produtividade - GIP, a partir 
da data de início da flexibilização ampliada de jornada de trabalho, nos termos dispostos na Lei Complementar nº 135, de 12 de abril de 2012.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.016
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº 01A01450/2013; nos termos do Artigo 31 da Lei nº. 
2.160, de 20 de dezembro de 1990; convalida a exoneração, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, Nível IV, Padrão “P1”, a Servidora 
PATRICIA ALVES MOREIRA, matrícula nº. 01424617, lotada na Secretaria Municipal de Administração, retroagindo seus efeitos a 05 de fevereiro de 2013. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de junho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.017
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo Administrativo Disciplinar nº. PAD 02/005/2017 – Con-
troladoria Geral do Município; e nos termos do Artigo 127, II c/c art. Art. 133, todos da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 1990; DEMITE do cargo de provi-
mento efetivo de Professor PEB2, Nível III, Grau “A”, matrícula nº. 1274780, lotado na Secretaria Municipal de Educação, o Servidor CARLOS CEZAR ANDRADE MOURA, a 
partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de junho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.019
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo Administrativo Disciplinar nº. PAD 02/004/2017 – Con-
troladoria Geral do Município; e nos termos do Artigo 123, V e 112, III, todos da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 1990; DESTITUI do cargo em comissão 
de Diretor da Escola Municipal Professor Domingos Diniz, matrícula nº. 1318710, lotado na Secretaria Municipal de Educação, o Servidor DANIEL ROCHA, a partir da 
data de publicação deste Ato Administrativo.
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de junho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.020
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, ainda, a Lei complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011, com a alteração dada 
pela Lei Complementar n° 110, de 1º (primeiro) de junho de 2011, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 1.788, de 24 de fevereiro de 2012; CONCEDE AUTORI-
ZAÇÃO para o exercício de jornada de trabalho ampliada, flexibilizada para 40 (quarenta) horas semanais, pelo período de um ano, a contar de 07 de junho de 2017, a 
servidora CLEVIA ALVES DE JESUS, detentora do cargo em provimento efetivo de Técnica Superior em Serviço Social, matricula 1407860, Nível XII, Padrão “P1”,  lotada 
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, tendo a servidora o direito ao recebimento da Gratificação de Incentivo à Produtividade - GIP, a partir 
da data de início da flexibilização ampliada de jornada de trabalho, nos termos dispostos na Lei Complementar nº 135, de 12 de abril de 2012.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de junho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.021
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 EXONERAR, a pedido, do cargo de provimento em comissão de Assessor de Gestão III, Nível VII, CPC-143, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgên-
cia de Contagem – FAMUC, o servidor ANTONIO CLARET ROLLA CARVALHO, a partir de 20 de junho de 2017.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assessor de Gestão III, Nível VII, CPC-143, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de 
Contagem – FAMUC, o servidor PAULO SERGIO PEIXOTO DA FONSECA, a partir de 20 de junho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de junho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

Secretaria Municipal 
de Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA RECEITA
DEPARTAMENTO DE LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO

NOTIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS

A Diretoria de Receita Imobiliária vem, por meio de seu Diretor, no uso de suas atribuições, e como forma de dar publicidade aos atos administrativos emanados, e 
nos termos nos artigos 18, 20 e 22 da Lei n° 1611/83 - Código Tributário do Município de Contagem – CTMC, bem como em conformidade com o disposto na Lei 
Complementar 177/2014, NOTIFICAR os contribuintes abaixo mencionados, para que compareçam junto a Secretaria Adjunta de Receita / SAREC, para apresentação dos 
documentos necessários para a análise e prosseguimento dos processos protocolizados. Ficam estes contribuintes cientificados do prazo de 30 (trinta) dias para o aten-
dimento a esta notificação, sob pena de indeferimento do pleito e o consequente arquivamento do processo. Devendo tratar pessoalmente nos guichês de atendimento 
sobre as pendências, na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, nº 1.887 – Bairro Cidade Industrial, nos dias úteis, das 08:30hs às 16:30hs. 

Nº PROCESSO NOME DO CONTRIBUINTE

09849/2017-02A SID CAMINHÕES LTDA

09851/2017-02A SID CAMINHÕES LTDA

09894/2017-02A JAMIR FERREIRA DA CRUZ

09917/2017-02A MARCELO SANTOS CARVALHO

09955/2017-02A VALERIA JARDIM DE OLIVEIRA

10001/2017-02A WANIA DE SOUSA PESSOA

10084/2017-02A ABADIA NUNES DO NASCIMENTO

10274/2017-02A DENILSON ANDRADE DE ARAUJO
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10402/2017-02A LEONARDO SERGIO DOS SANTOS SOUZA

10193/2017-02A OLGA DOS SANTOS LIMA

07451/2017-05A MARIA INÊS DE OLIVEIRA

07333/2017-05A ANSELMO LUIZ PEREIRA CAMPOS

07365/2017-05A LIETE VIEIRA TOLENTINO

13697/2017-02A JANE SIQUEIRA

10259/2017-02A ADERVIR FERREIRA DE SOUZA

10080/2017-02A WILMA BRANDÃO DE BRITO

12546/2017-02A LEONARDO KELLEY DE OLIVEIRA

08964/2017-02A MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVEIRA

07736/2017-02A SIDNEY DA SILVA PIRES

09667/2017-02A MAURICIO JOSE TEIXEIRA

14933/2017-02A ANA PAULA DA CUNHA SILVA

12457/2017-02A WERLLEYSON MENDONÇA TEODORO

12456/2017-02A MARIA CRISTINA FONTES TEIXEIRA

12455/2017-02A MARCELO LEAL ABREU

12454/2017-02A FABIO RABELO SIMÃO

12435/2017-02A JOSIAS FRANCO FILHO

09619/2017-02A RENATO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

12418/2017-02A VALERIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES

12408/2017-02A WARLEY DE JESUS MORAES

LEANDRO J. M. B. GOMES
Matrícula: 13.440-01

Secretaria Municipal 
de Saúde

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº. 043/2017 - PAC Nº. 063/2017

OBJETO: Aquisição em carater emergencial de materiais hospitalares, para atendimento da demanda do complexo Hospitaler, UPAs e unidades básicas pelo período de 
03 meses.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10-301-0056-2333 339030 35 CR 801 215202 215503/010200
            10-302-0056-2326 339030 35 CR 813/814/817 214801/214901/215504

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa:
- GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA-ME  , inscrita no CNPJ nº. 12.047.164/0001-53, no valor total de R$ 1.165.225,67 ( Hum Milhão Cento e 
Sessenta e Cinco Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos  ).

Publique – se. 

Contagem, 25 de Abril de 2017.

Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde



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

Contagem, 22 de junho de 2017 Página 9 de 23 Diário Oficial de Contagem - Edição 4131

Portaria nº 7.994, de 08 de junho de 2017.
Instauração de Procedimento Administrativo Prévio para Rescisão Unilateral de Contrato Administrativo, nos termos da Lei n. 8666/93, com garantia de ampla defesa e 
contraditório. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições legais lhe conferidas pelo Decreto Municipal nº. 029/2013, Lei Orgânica do Município de Contagem e Lei 
Federal nº. 8666/93,

RESOLVE:

Art. 1° Proceder à abertura de Procedimento Administrativo Prévio para Rescisão Unilateral do Contrato Administrativo nº. 346/2012, oriundo do Pregão Presencial nº. 
107/2011, firmado com a empresa A.L.B. LTDA, cujo objeto é a locação e recarga de cilindros, tanque criogênico, oxigênio líquido, óxido nitroso e nítrico, e o forneci-
mento de gases medicinais diversos, para atendimento dos pacientes cadastrados no serviço de oxigenoterapia domiciliar e pacientes atendidos nas Unidades de Saúde 
de Contagem, por inexecução parcial do contrato administrativo.  

Art. 2º Fica designada a Diretoria de Contratos da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem/MG para autuação do procedimento, informes de relatórios, aplicação 
de penalidades e condução do trâmite procedimental. 

Art. 3º Os efeitos desta Portaria retroagem à data de 14 de junho de 2017. 

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

Contagem, 08 de junho de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESIDENTE DA FAMUC

RATIFICAÇÃO

PAC Nº. 169/2017  DISPENSA Nº. 100/2017
OBJETO: Locação do imóvel, pelo período de 12 (doze) meses para o Programa de Saúde da Família Linda Vista, localizado à Rua Arthur Hermetro, n.º 57 – Bairro Linda 
Vista, Contagem / MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1113.1 10122.0001.2305.339036 14 CR 759 Fonte: 214801

DESPACHO:

Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a Rosimary Aparecida de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº 
937.003.696-20, referente à locação do imóvel para instalação do Programa de Saúde da Família Linda Vista, no período de 22/06/2017 a 21/06/2018, no valor R$ 
22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais).

Gilson Silva Castro
Diretor de Administrativo da Gestão de Contratos

DESPACHO:

Ratifico o procedimento e autorizo a despesa com a locatária Rosimary Aparecida de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº 937.003.696-20, referente à locação do imóvel 
para instalação do Programa de Saúde da Família Linda Vista, no período de 23/06/2017 a 22/06/2018, no valor R$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais). 
Publique-se.

Contagem, 20 de junho de 2017
Sr. BRUNO DINIZ PINTO
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO
PAC Nº. 132/2017  DISPENSA Nº. 082/2017
OBJETO: Locação do imóvel, pelo período de 12 (doze) meses para do Distrito Sanitário Riacho localizado à Rua Rio Verde, n.º 479 A – Bairro Riacho das Pedras, Conta-
gem / MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1113.1 10122.0001.2305.339036 14 CR 759 Fonte: 214801
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DESPACHO:

Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com o Velci Inácio Maia, inscrito no CPF sob o nº 014.815.336-49, refe-
rente à locação do imóvel para instalação do Distrito Sanitário Riacho, no período de 19/06/2017 a 18/06/2018, no valor R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais). 
Contagem, 22 de junho de 2017

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº. 077/2017 - PAC Nº. 122/2017

OBJETO: Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção automotiva, preventiva, com fornecimento de peça, acessórios, 
mão de obra, serviço de lanternagem, pintura, de borracharia e serviço de auto-socorro mecânico com assistência 24 horas, para veículos que compõem a frota da 
Secretaria Municipal de Saúde e da fundação de assistência Medica de urgência de Contagem – FAMUC.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10-302-0056-2326 339030 25 CR 813/814/815 214801/214901/215001
                                           339039 16 CR 830/831/832 214801/214901/215001

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa:
- ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA-EPP  , inscrita no CNPJ nº. 08.009.135/0001-20, no valor total de R$ 400.000,00 ( Quatrocentos Mil Reais ).

Publique – se. 

Contagem,20 de Junho de 2017.

Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº. 094/2017 - PAC Nº. 150/2017

OBJETO: Aquisição de curso de treinamento de mídia, com o objetivo principal de preparar os gestores para se comunicarem com mais confiança, motivação, atitude e 
clareza sem perder a naturalidade e respeitando o perfil de cada um.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10-301-0056-2333 339039 34 CR 803 215202

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa:
- RANGEL GOMES FAULA 06302016681  , inscrita no CNPJ nº. 24.458.322/0001-47, no valor total de R$ 8.000,00 ( Oito Mil Reais ).

Publique – se. 

Contagem,20 de Junho de 2017.

Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº. 096/2017 - PAC Nº. 163/2017

OBJETO: Contratação EMERGENCIAL de empresa para o fornecimento de gases medicinais, locação e recarga de cilindros de oxigênio, manutenção preventiva e correti-
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va e fornecimento e instalação de monitores, válvulas, manômetros e fluxômetros

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10-302-0056-2326 339030 09 CR 813/814 214801/214901
                                           339039 12 CR 830/831 214801/214901 

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa:
- IGAR-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME , inscrita no CNPJ nº. 02.129.036/0001-03, no valor total de R$ 1.530.890,03 ( HUM MILHÃO QUINHENTOS E TRINTA MIL OITO-
CENTOS E NOVENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS).

Publique – se. 

Contagem, 20 de Junho de 2017.

Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº005/2017 – DISPENSA Nº 009/2017

CONTRATADA: CONSÓRCIO PRO - TRANSPORTE CONTAGEM

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA REMANEJAMENTO DA ADUTORA DO VIADUTO PETROLÂNDIA DE 
ACESSO AO TERMINAL PETROLÂNDIA PERTENCENTE AO CORREDOR LESTE-OESTE INTEGRANTE DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE, NO BAIRRO PETROLÂNDIA, NO 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, POR MAIS 90(NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 
23/06/2017 E COM VENCIMENTO FINAL EM 21/09/2017.

RATIFICAÇÃO

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

DATA: 22/06/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2017  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2016, PREGÃO Nº 022/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2016, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO 
DAS NEVES
PROCESSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM Nº 092/2017, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2017

CONTRATADA: CONSTRUTORA IMPÉRIO LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/AMPLIA-
ÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONTAGEM/MG, 
ADJUDICADO À CONTRATADA EM DECORRÊNCIA DO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2016.

PRAZO: O PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS SERÁ DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DA ORDEM DE SERVIÇO GLOBAL QUE AUTORIZAR O INÍCIO DAS 
ATIVIDADES, SENDO EMITIDAS ORDENS DE SERVIÇOS ESPECIFICA PARA CADA UNIDADE ESCOLAR.
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VALOR: O PRESENTE CONTRATO TEM O VALOR GLOBAL DE R$ R$ 12.298.429,00 (DOZE MILHÕES DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E VINTE NOVE 
REAIS)

DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: 
1121 12.361.0008.1132 � CÓDIGO: 33.90.39.00; FONTE: 010100

DATA: 22/06/2017

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL – COMPIR

Aos 21 de Fevereiro de 2017, ás 19 horas, reuniram-se na Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, 
situada à rua José Carlos Camargos, nº 218, Centro, Contagem, MG os conselheiros e as conselheiras para a realização da 30ª reunião ordinária do CMPIR Contagem.
Presentes na reunião: representantes da Sociedade Civil: Ailton Cordeiro; Charles Luiz de Campos; Daniel Soares dos Santos; José Sabóia dos Santos; Lidiane de Oliveira 
e Maria Zenó Soares da Silva. Representantes do Governo: Alexandre Gomes; Carlos Melo Alves da Silva; Diego Moreno de Assis e Santos; Edirléia Pádua Batista Leite; 
Elci Jaques Barbosa Galvão e Kelly Cristiane Soares da Cunha. Participantes: Vereador José Antônio e Heloísa Silva
Início às 19:20h, cumprindo a seguinte pauta: apresentação dos novos membros e esclarecimentos acerca das alterações da composição da Sociedade Civil e Governo, 
estando a nova composição pendente de confirmação dos representantes do Governo e de publicação no Diário Oficial, momento a partir do qual, inclusive, será possí-
vel definir a composição da nova Mesa Diretora. 
Marcha de Combate e Enfrentamento ao Racismo, tradicionalmente realizado no 3º sábado do mês de Maio, foi esclarecido pelo Coordenador da Igualdade Racial, 
conselheiro Diego Moreno que está em andamento a organização do evento e que, após o Carnaval, o Governo apresentará a proposta para anuência do Conselho. 
Conselheiro Alexandre destacou a necessidade de planejamento das ações da Marcha e da Semana de Combate e Enfrentamento ao Racismo, inclusive a necessidade de 
constar no calendário oficial da Secretaria de Educação o sábado como dia letivo, para participação dos alunos, o que já acontece na Funec. Conselheiro Ailton lembrou 
a dificuldade nos anos anteriores de tramitação e comunicação interna na Prefeitura para a programação e necessidade de melhor mobilização regional dos eventos 
promovidos pela Igualdade Racial. 
Conferência de Promoção da Igualdade Racial: Conselheira Zenó destacou que a 4ª Conferência de Contagem deve acontecer até julho/2017 e a necessidade de publi-
cação de um edital de chamamento para a mesma. Participante João informou que a Secretaria do Estado de Direitos Humanos já convocou a IV Conferência Estadual 
de Promoção da Igualdade Racial, a ser realizada nos dias 25, 26 e 27/08/2017 e que o evento é um espaço para garantir visibilidade das ações já implementadas e 
planejamento das ações. Conselheiro Diego Moreno informou a possibilidade de realização de uma Conferencia Unificada com outros municípios integrantes da Região 
Metropolitana. Conselheiro Sabóia disse que Conferencia Unificada deve ser realizada por municípios que estejam em situação semelhante e que Contagem precisa re-
alizar sua Conferencia individual para continuar avançando. Conselheiro Alexandre destacou que para a realização da Conferencia é necessário vontade politica do Go-
verno. Participante José Antônio sugeriu que a Conferencia seja oportunidade de criação de um Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Conselheira Lidiane 
destacou que os custos e remuneração dos palestrantes da Conferencia sejam arcados pela Prefeitura e que sejam priorizados pessoas do município. Ficou deliberado 
que Conselheira Zenó ficará responsável por minutar o Decreto de Chamamento da Conferencia e apresentar aos demais Conselheiros para tramitação. Conselheiro 
Alexandre disse que o Governo deve consultar o Conselho e Secretaria antes de enviar para a Câmara projetos de Lei como 02/2017, que altera a data de comemoração 
do Dia da Consciência Negra, ficando deliberado que será redigido texto para encaminhamento ao Governo manifestando insatisfação a respeito dessa conduta e teor 
do referido projeto. 
Nada mais, encerrou-se a reunião às 21:30h, pelo que os membros lavram a presente ata.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL – COMPIR

Aos 14 de Março de 2017, às 19:35hs, reuniram-se na Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, 
situada à rua José Carlos Camargos, nº 218, Centro, Contagem/MG os conselheiros e as conselheiras para a realização da 31ª reunião ordinária do CMPIR Contagem.
Presentes na reunião, como representantes da sociedade civil: Lidiane de Oliveira, Silvana Inácia Andresa, José Sabóia dos Santos, Neusa Pereira de Assis e Maria Zenó 
Soares da Silva. Como representantes do governo: Edmir C. Costa, Pablo Leal de Rezende, Diego Moreno de Assis, Kelly Cristiane Soares da Cunha e Elci Jaques B. 
Galvão.
Abertos os trabalhos, após breve apresentação dos presentes e aprovação da Ata da reunião anterior, passou-se a deliberar sobre a respectiva pauta, sendo obedecida a 
seguinte sequência:
1) Informes:
O Conselheiro Diego, reiterando o convite já encaminhado por e-mail, convidou os demais conselheiros e todos os interessados à comparecerem no Seminário Sobre a 
Mulher Negra, a ser realizado pela Secretária de Direitos Humanos em parceria com a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial no dia 22/03/17 (quarta-feira), 
na Sede da OAB em Contagem.
Na oportunidade, a Conselheira Kelly convidou todos os interessados para o Seminário a ser realizado no dia 28/03/17, no auditório da UNA, em Contagem, em 
comemoração ao Mês da Mulher. A mesma indicou que a programação completa está no Folder/Calendário de atividades já encaminhado, por e-mail, pelo Conselheiro 
Diego.
Logo após, a Conselheira Zenó ressaltou que, para os próximos eventos, seria necessário realizá-los em outro dia e horário, para que assim, fosse garantida uma partici-
pação maior do público alvo. 
Ato contínuo e nos termos deliberados na Reunião anterior, o Conselheiro José Sabóia realizou a leitura do documento a ser enviado ao Prefeito, onde o COMPIR mani-
festa sua insatisfação a respeito da conduta decorrente do envio à Câmara de Vereadores, do projeto de Lei nº 02/2017 - altera a Lei nº 4.701, que Institui o dia 20 de 
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novembro, Feriado Municipal. 
Realizado o questionamento do Conselheiro Edmir - sobre o real motivo da alteração da lei 4.701-, apontamento da Conselheira Zenó – relatando que a alteração da 
data do feriado é racismo institucional, estando os negros, mulheres e os mais vulneráveis mais prejudicados - e intervenção da Conselheira Neusa – indagou o motivo 
para alteração apenas do dia 20 de novembro e propôs o envio da carta com a indicação somente da Sociedade Civil – restou deliberado que a respectiva minuta seria 
enviada aos conselheiros para aprovação (e-mail) e que o texto final será enviado do Prefeito, em nome do COMPIR, na sexta-feira, dia 17/03/2017.
O Conselheiro Sabóia complementou, ainda, que “o problema não é o 20 de novembro, mas sim uma construção de políticas públicas para a população negra da nossa 
cidade” e relembrou o fato ocorrido na inauguração da Maternidade Municipal, onde houve explicita intolerância religiosa.
O Conselheiro Diego perguntou se houve alguma ação do Conselho sobre tal fato e após resposta afirmativa dos Conselheiros Zenó e Saboia, este solicitou dados e 
cópia dos documentos para eventual acionamento do Ministério Público e acompanhamento do caso, evitando, assim, impunidade do autor das ofensas.
2) Marcha de Enfrentamento e Combate ao Racismo:
Seguindo o Calendário, foi apontado que a marcha ocorrerá no terceiro Sábado de Maio, ou seja, dia 20/04/2017.
O Conselheiro Diego relatou também que foram inciados os procedimentos administrativos para a marcha e que está em contato com os demais órgãos da prefeitura 
para viabilizar a presença de público, principalmente daqueles vinculados à Secretaria de Educação.
A Conselheira Zenó sugere, ante ao cenário econômico, que as atrações artísticas sejam da Cidade, destinando aos mesmos um pequeno cachê. Neste ponto, houve 
concordância unânime dos presentes.
3) Conferência de Promoção da Igualdade Racial:
Foi adiantado pelo Conselheiro Diego, que a Conferência Nacional deste ano possivelmente será cancelada, mas que a Municipal e Estadual têm que ocorrer normal-
mente e de acordo com os respectivos editais.
A Conselheira Zenó reiterou a necessidade do COMPIR reunir-se com a Educação – assim, haveria a possibilidade de escolha dos temas. De igual forma, após justificar a 
impossibilidade de redigir o respectivo Edital, reiterou seu compromisso em apresentar minuta para aprovação do COMPIR.
Ante tal ato, restou deliberado que haverá a necessidade de uma reunião extraordinária do COMPIR para aprovação do texto em que haverá o Chamamento da Confer-
ência, antes mesmo da próxima reunião ordinária, que deverá ocorrer em 11/04/2017.
Sem mais nada a tratar, os presentes encerraram a reunião às 21:20 e lavram a presente ata.

Secretaria Municipal 
de Esporte, Lazer e 
Juventude

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE
Av. Portugal, 20, bairro Glória – Contagem /MG – CEP: 32.340-010
Telefone: (31) 3352 5469 / e-mail: francisco.carneiro@contagem.mg.gov.br

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PSS EDITAL N° 04/2017
PROJETO PEQUENOS GINASTAS GRANDES SALTOS

O Prefeito do Município de Contagem (MG), Alexis José Ferreira de Freitas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, com fulcro na Lei 
Orgânica do Município de Contagem, atendendo à demanda da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, torna pública a abertura das inscrições para o PRO-
CESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O PROJETO PEQUENOS GINASTAS GRANDES SALTOS, destinado à contratação de TÉCNICOS 
DE GINÁSTICA DE TRAMPOLIM com o objetivo de exercer atividades vinculadas no Centro de Treinamento de Ginástica de Trampolim, através do Protocolo 2015,0117, 
firmado com a Secretaria de Esportes do Estado de Minas Gerais, através da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado de Minas Gerais. Este processo seletivo reger-se-á 
observadas às seguintes disposições:

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1 - O Processo Seletivo Simplificado será executado pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, em parceria com a Secretaria Municipal de Administ-
ração e será organizado por Comissão Especial, formada pelos servidores públicos Ivan Carvalho dos Santos, Lúcia Helena Alves Netto Ferreira, Cristina Trópia Granja 
Aladim e Riviane Patrícia Vieira Soares, responsável por todo o Processo de Seletivo Simplificado.
1.2 - O Processo Seletivo Simplificado consistirá de 02 (duas) etapas, sendo uma eliminatória e outra classificatória.
1.3 - O Processo Seletivo Simplificado visa o recrutamento de pessoal para contratação e formação de cadastro de reserva, conforme descrito abaixo:
a) Técnico de Ginástica de Trampolim.
1.4 - Os contratos firmados serão por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos moldes da Lei Municipal nº 
4.288, de 30 de setembro de 2009.
1.5 - O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 11 (onze) meses, podendo ser prorrogado por período conforme a execução do Projeto Pequenos Ginastas 
Grandes Saltos
1.6 - Os candidatos aprovados serão contratados de acordo com o quantitativo estabelecido neste Edital e de acordo com a ordem de classificação, respeitando-se 
ainda o cronograma de contratação do referido Edital em questão.

2 – DAS VAGAS:
2.1 - Serão oferecidas 4 (quatro) vagas, para início imediato. Haverá formação de cadastro de reserva para a função, para posterior convocação, de acordo com a neces-
sidade da execução do Projeto Pequenos Ginastas Grandes Saltos.
2.2 - Os vencimentos, a carga horária e os requisitos mínimos do profissional estão especificados no Anexo II.

3 - DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS OU PARDOS (Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015)
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3. 1 - Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas aos negros nos termos da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, e dos termos dispostos neste Edital.
3. 2 - Conforme o §2º do art. 1º da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a can-
didatos negros ou pardos, este será aumentado para o primeiro número inteiro subseqüente, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula cinco), ou diminuído 
para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco).
3.3 - Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros ou pardos aqueles que se autodeclararem negros ou pardos no Requerimento Eletrônico de Inscrição 
do Processo Seletivo Simplificado, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE.
3.4 - O candidato negro ou pardo, classificado para as vagas destinadas às pessoas negras ou pardos, quando contratado deverá entregar, documento oficial (certidão 
de nascimento própria ou dos pais) – original ou cópia autenticada em cartório ou declaração registrada em cartório atestando quanto à cor negra ou parda.
3.4.1 - O documento mencionado no item 3.4, deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Contagem, situada no endereço: Praça Tancredo Neves, nº 200 – Bairro: 
Camilo Alves, Contagem/MG, no horário de 8h às 17h, no horário de 8h às 17h, dentro do prazo previs to para a contratação.
3.5 - Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do Processo Seletivo Simplificado e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anu-
lação da sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis.
3. 6 - Os candidatos negros ou pardos concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classifica-
ção no Processo Seletivo Simplificado. 
3.7 - Os candidatos considerados negros ou pardos, se classificados, além de figurarem na lista geral de classificação, terão seus nomes publicados em separado.
3.8 - A primeira contratação de candidato negro ou pardo, classificado no Processo Seletivo Simplificado, dar-se-á para preenchimento da 3ª (terceira) vaga relativa à 
função de que trata o presente Edital e as demais ocorrerão na 6ª (sexta), 11ª (décima primeira), 16ª (décima sexta), 21ª (vigésima primeira) vaga e assim sucessiva-
mente, durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado, obedecido o disposto nos itens 3.2.1 e 3.2.2.
3.9 - Os candidatos negros ou pardos aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento 
das vagas reservadas. 
310 - Em caso de desistência de candidato negro ou pardo aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro ou pardo posteriormente clas-
sificado. 
3.11 - Na hipótese de não haver número de candidatos negros ou pardos aprovados suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão reverti-
das para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.
3.12 - Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado, 20% (vinte por cento) delas serão, igualmente, reservadas a candi-
datos negros ou pardos aprovados neste Processo Seletivo Simplificado.
3.13 - Os candidatos às vagas reservadas aos negros participarão deste Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos no que 
concerne às exigências estabelecidas neste Edital.

4 – DAS INSCRIÇÕES:
4.1 - As inscrições serão gratuitas e estarão abertas para a função de Técnico de Ginástica de Trampolim, de 13 de julho a 02 de agosto de 2017, de segunda a sexta 
feira, das 09h00min às 14h00min e deverão ser feitas na sede do Centro de Treinamento de Ginástica de Trampolim (ginásio do CSU Eldorado), localizada à rua Portu-
gal, 29, bairro Glória, Contagem CEP 32340-010 - Telefone: 3352 - 5469 / 3392 - 4872.
4.2 - A inscrição será realizada pessoalmente pelo (a) candidato(a), não sendo aceita procuração.
4.3 - Não serão aceitas inscrições por correspondência.
4.4 - A inscrição implica em compromisso tácito, por parte do candidato, em aceitar as condições estabelecidas no presente Edital.
4.5 - Para efetuar a inscrição o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a participação no processo seletivo.
4.6 - São condições para a inscrição:
a) ser brasileiro (a) ou estrangeiro (a) nos termos da Constituição da República de 1988;
b) ter na data da inscrição a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com as obrigações militares quando do sexo masculino;
e) estar em gozo dos direitos políticos e civis;
f) gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de necessidades incompatíveis com o exercício das funções atinentes à vaga a que concorre; 
g) ter disponibilidade de no mínimo 22:30 h (vinte e duas horas e trinta minutos) semanais de trabalho como técnico de ginástica de trampolim, devendo cumprir essa 
jornada todos os dias de segunda a sexta-feira, (integralmente pela manhã de 7:30horas às 12:00 horas ou integralmente a tarde de 13:30 horas às 18:00 horas), de 
acordo com a necessidade do projeto.
h) preencher e assinar a ficha de inscrição.
4.7 - São documentos necessários para o ato de inscrição:
a) Cédula de identidade (original e cópia);
b) CPF (original e cópia);
c) Comprovante de residência (original e cópia);
d) Uma foto 3x4 (recente);
e) Diploma ou certificado de conclusão de Bacharelado em Educação Física (original e cópia);
f) Inscrição do conselho competente (CREF MG), com licença para atuação em Bacharel de Educação Física (original e cópia); 
g) Comprovante de votação da última eleição (original e cópia) – pode ser emitido eletronicamente;
h) Certificado de reservista ou de dispensa militar, quando for do sexo masculino (original e cópia);
i) Apresentar, em envelope lacrado e identificado, o currículo atualizado e comprovado (cópias dos respectivos certificados de escolaridade e experiências profissionais 
citadas);
I - A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na ficha de inscrição, bem como a apresentação de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento 
imediato da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época, sujeitando-se o requerente à ação penal.
II - As inscrições que não satisfizerem as exigências contidas neste Edital serão indeferidas de forma fundamentada, por ato da Comissão Organizadora do Processo 
Seletivo.
III - Após a data e horário de inscrição fixado, com o término do prazo para o recebimento das inscrições, não serão admitidas quaisquer outras, sob qualquer condição 
ou pretexto.
4.8 - Do procedimento para a inscrição:
4.8.1 - No ato da inscrição os candidatos deverão:
a) Preencher a ficha de inscrição (Anexo III);
b) Apresentar todos os documentos constantes no item 4.7 deste Edital.
4.9 - Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas aos negros nos termos da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, e dos termos dispostos neste Edital, 
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preenchidos os requisitos para o exercício das atividades.

5 – DO PROCESSO SELETIVO:
5.1 - A seleção dos candidatos será feita por análise curricular e entrevista de conhecimentos específicos, mediante análise e acompanhamento da COMISSÃO ESPECIAL 
DO PROCESSO SELETIVO DO PROJETO PEQUENOS GINASTAS GRANDES SALTOS, designada pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude.

5.2 - Primeira Fase do Processo Seletivo Simplificado:
5.2.1 - Nesta primeira fase do Processo Seletivo Simplificado o candidato deverá entregar no momento da inscrição, dentro do prazo determinado neste Edital, o Cur-
rículo padronizado na forma abaixo e cópia de todos os documentos comprobatórios com seus respectivos originais para verificação da autenticidade por um servidor 
técnico da administração municipal, que será avaliado e pontuado de acordo com o quadro de pontuação.
5.2.1.1 - Dados Pessoais:
5.2.1.1.1 - Nome (completo/sem abreviações);
5.2.1.1.2 - Endereço Completo (avenida/rua/estrada/rodovia, número, complemento, bairro, estado e CEP);
5.2.1.1.3 - Estado Civil;
5.2.1.1.4 - Contato (telefone residencial, telefone comercial, telefone celular e e-mail);
5.2.1.1.5 - Nacionalidade;
5.2.1.1.6 - Naturalidade;
5.2.1.2 - Formação Acadêmica:
5.2.1.2.1 - Graduado (curso, instituição de ensino superior e ano de conclusão);
5.2.1.2.2 - Especialização (curso, instituição de ensino superior e ano de conclusão);
5.2.1.2.3 - Mestrado (curso, instituição de ensino superior e ano de conclusão);
5.1.1.2.4 - Doutorado.
5.2.1.3 - Experiência Profissional:
5.2.1.3.1 - Experiências profissionais compatíveis com a função de técnico de ginástica de trampolim;
5.2.1.3.2 – Participação como técnico de ginástica de trampolim em eventos oficiais organizados pelas entidades oficiais de Ginástica: FMG, CBG, CONSUGI, UPAG ou 
FIG;
5.2.1.4 - Curso de Aperfeiçoamento:
5.2.1.4.1 - Cursos de Aperfeiçoamento de ginástica artística ou trampolim, concorrerá, com no mínimo 20 (vinte) horas por evento;
5.2.1.5 - Participação em Seminários, Eventos e Projetos compatíveis com as atribuições/funções a qual o candidato está concorrendo;
5.2.1.5.1 - Participação em Seminários e Cursos, com no mínimo 10 (dez) horas;
5.2.1.5.2 - Participação em Projetos no âmbito da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal e Entidades Privadas sem fins lucrativos (especificar o Projeto e 
período de duração).
5.2.1.6 - Produção Científica (artigo científico, publicados em anais, revistas e periódicos indexados).
5.2.2 - A primeira fase do Processo Seletivo Simplificado será pontuada, conforme a Tabela de Pontuação abaixo e de acordo com a função que o candidato concorrerá.
5.2.3 - Será considerado apenas o título de maior valor e única vez.
5.2.4 - Toda experiência profissional deverá ser comprovada através de:
a) registro na carteira profissional, com cópia das folhas de identificação, admissão e rescisão. Caso não haja rescisão, apresentar cópia dos contracheques dos últimos 
três meses; ou
b) contrato de trabalho; ou
c) certidão de contagem de tempo; ou
d) termo de posse;
e) Declaração da entidade contratante; 
f) O tempo de experiências profissionais similares em períodos concomitantes será contado apenas uma vez, e usado apenas como critério de desempate.

Títulos Quantidade de Títulos (Máximo) Valor Unitário (Pontos)

Especialização na área de ginástica ou treinamento esportivo 1 1

Especialização (outras áreas) 1 0,5

Mestrado 1 1,5

Doutorado 1 2
TABELA DE PONTUAÇÃO CURRICULAR
Para a função de Técnico de Ginástica de Trampolim

Experiência Profissional
Quantidade de Anos
(Máximo) Valor Unitário (Pontos)

Estágio na área de ginástica artística ou trampolim De 06 meses a 2 anos 1,0

Ano de experiência na área de atuação de ginástica artística ou trampolim

De 10 à 24 meses 1,0

De 24 à 36 meses 1,5

De 36 à 60 meses 2,0

Ano de experiência em projetos sociais, esportivos e culturais

De 06 à 24 meses 1,0

De 24 à 60 meses 1,5

Certificados de cursos ou simpósios de ginástica artística ou trampolim – no mínimo 
20 horas máximo 2,1 pontos 0,3 para cada curso 

Certificados de participação (ou declaração) como técnico ou assistente-técnico  em 
eventos de ginástica artística ou trampolim emitidos pela FMG ,CBG, CONSUGI, UPAG 
OU FIG máximo de 2,0 pontos 0,2 para cada evento 
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Participação como técnico da seleção brasileira junior ou elite de trampolim em 
campeonatos sul-americanos, pan-americanos ou mundiais máximo de 2,0 pontos 0,5 para cada evento

Produção Científica (publicações em anais, revistas e periódicos indexados) máximo de 1,0 ponto 0,5 para cada evento 

5.3 - Segunda Fase do Processo Seletivo Simplificado:

5.3.1 - Nesta Segunda Fase do Processo Seletivo Simplificado será agendada uma data e horário para a realização de uma entrevista de conhecimentos específicos de 
ginástica de trampolim e treinamento desportivo, apenas com os candidatos que não tiveram seus currículos eliminados na primeira fase, dentro do período estabeleci-
do neste Edital (Anexo I) e que obtiverem pontuação igual ou superior a 3,5 pontos (três pontos e meio) estabelecidos na tabela de pontuação curricular. Não havendo 
candidatos suficientes para o atendimento do disposto no edital, poderão ser convocados candidatos com pontuação abaixo da estabelecida anteriormente.
5.3.2 – O candidato deverá alcançar no mínimo 50% dos pontos disponíveis na entrevista. Serão abordados temas relativos a treinamento desportivo na modalidade de 
ginástica de trampolim, plano de aula, processos pedagógicos, correções dos elementos, regras de competição da modalidade e testes de admissão de crianças para a 
modalidade.
5.3.3 - O candidato que deixar de comparecer a entrevista ou chegar com mais de 15 (quinze) minutos de atraso estará automaticamente eliminado do processo sele-
tivo.
5.3.4 - O candidato que não comprovar os requisitos necessários para assumir a função, por meio de documentação e habilidade será excluído do processo seletivo.
5.3.5 - A disponibilidade de horário dos candidatos constituirá elemento relevante de análise por parte da Comissão Especial, que poderá desclassificar o candidato 
caso sua disponibilidade não seja compatível com os horários de atendimento do Projeto Pequenos Ginastas Grandes Saltos.
5.3.6 - A análise de currículos e experiência profissional/títulos será procedida pela Comissão Especial designada pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juven-
tude específica, que ao final da análise atribuirá uma nota ao candidato, conforme a Tabela de Pontuação. A referida análise terá caráter eliminatório e classificatório.
5.3.6 - A listagem de classificação será publicada no Diário Oficial do Município de Contagem, em ordem de classificação. 
5.3.7 - Para conhecimento dos candidatos, para interposição de recursos será aberto prazo de acordo com cronograma constante neste Edital.

6. DA REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA, DE CARÁTER ELIMINATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO

6.1. O candidato será entrevistado por dois ou mais membros da Comissão Especial, que obedecerão aos critérios avaliativos, sendo pontuado de 0 a 20,  devidamente 
justificado pelo entrevistador, perfazendo um total de 100 (cem) pontos, conforme QUADRO I a seguir:
Quadro I

Função Critérios avaliativos Valor de cada questão Pontuação Máxima

Técnico de Ginasta de Trampolim

Plano de aula 20

100

Conhecimentos Específicos 20

Correção dos elementos 20

Conhecimento das regras de competição 20

Didática e comunicação 20

6.3. Será considerado desclassificado o candidato que não obtiver no mínimo 50 (cinqüenta) pontos na entrevista de conhecimentos específicos.
6.4. A classificação final dos candidatos, para preenchimento das vagas será feita em ordem decrescente, considerando-se o total de pontos obtidos na prova objetiva.
6.5. Na hipótese de igualdade de pontos, para fins de classificação, terá preferência, sucessivamente, o candidato:
a) que tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição no Processo Seletivo Simplificado, dando-se preferência ao candidato de idade mais 
elevada, nos termos do artigo 27, parágrafo único, da Lei Federal nº 10.471, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso;
b) obtiver maior número de pontos na Entrevista;
c) quem tiver maior tempo de atuação na área de Ginástica de Trampolim;
d) quem tiver maior tempo de experiência profissional ou atuação em projetos sociais ou esportivos;
e) o candidato de maior idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento;
f) disponibilidade de horário de acordo com a demanda do projeto.

6.6. A entrevista de conhecimentos específicos será realizada no dia 04 de agosto de 2017 (sexta-feira), com início às 9h, no CSU Eldorado, Centro de Treinamento de 
Ginástica de Trampolim da Prefeitura de Contagem, localizado à Rua Portugal, 29, bairro Glória, Contagem. 
6.7. A entrevista será realizada por 2 membros da Comissão Especial e terá a duração máxima de 20 minutos para cada candidato.
6.8. O candidato que deixar de comparecer a entrevista ou chegar com mais de 15 (quinze) minutos de atraso estará automaticamente eliminado do processo seletivo.

7 - DA CLASSIFICAÇÃO:
7.1 - A classificação final dos candidatos dar-se-á do resultado do somatório das duas etapas.
7.2 - Os candidatos classificados serão chamados obedecendo a ordem decrescente de pontos.
8 - DO RECURSO:
8.1 - O recurso poderá ser feito em até 02 (dois) dias úteis, após a publicação do resultado, conforme constante no Anexo I.
8.2 - O recurso deverá conter o nome do candidato recorrente, o número de inscrição, o endereço completo, telefone e assinatura do mesmo, sua fundamentação e 
será dirigido à Comissão Especial instalada no endereço da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, localizada na Rua Portugal, 29 - Bairro Glória– Conta-
gem /MG, conforme modelo constante do Anexo IV.
8.3 - A Comissão Especial decidirá sobre este no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
8.4 - Os recursos somente poderão ser apreciados se apresentados tempestivamente.
8.5 - Findo o prazo para o recurso, o processo seletivo será homologado pela Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado.

9 - RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO:
8.1 - A divulgação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado, após a análise dos respectivos recursos apresentados, será publicada no Diário Oficial do Mu-
nicípio de Contagem.

10 - DA CONVOCAÇÃO:
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10.1 - Os candidatos aprovados no processo seletivo simplificado serão convocados conforme necessidade do Projeto Pequenos Ginastas Grandes Saltos.
10.2 - Os candidatos serão convocados, sendo respeitada a ordem de classificação.

11 - DA CONTRATAÇÃO:
11.1 - No ato da contratação os candidatos habilitados dentro do número de vagas para início imediato deverão apresentar:
a) Cédula de identidade (original);
b) CPF (original);
c) Comprovante de residência (original);
d) Laudo médico, para as Pessoas com Deficiência, habilitando-o para exercer a função;
e) Diploma ou certificado de conclusão de Bacharel em Educação Física (original e cópia);
f) Inscrição do CREF MG com atuação em bacharel de Educação física (original e cópia);
g) Comprovante de votação da última eleição (original), podendo ser emitido eletronicamente;
h) Certificado reservista ou de dispensa militar, quando for do sexo masculino (original);
i) No caso de aprovado na lista para negros ou pardos, o candidato a nomeação deverá, entregar quando da convocação, documento oficial (certidão de nascimento 
própria ou dos pais) – original ou cópia autenticada em cartório e/ou declaração registrada em cartório atestando quanto à cor negra ou parda.
11.2 - O contrato terá a duração de até 11 (onze) meses de efetivo exercício da função de Técnico de Ginástica de Trampolim podendo ser prorrogado, caso haja neces-
sidade da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude e/ou renovação do Projeto, desde que autorizado pela Superintendência da Lei de Incentivo ao Esporte da 
Secretaria de Estado de Esportes de Minas Gerais; 
11.3 - A Coordenação Geral do Projeto Pequenos Ginastas Grandes Saltos poderá, a seu critério e observadas às necessidades de execução, convocar Técnicos de 
Ginástica de Trampolim para cumprir carga horária diária de 44 (quarenta e quatro) horas, com remuneração equivalente, caso não sejam preenchidas todas as vagas 
disponíveis no PSS;
11.4 - O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento unilateralmente pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, se os (as) candidatos (as) des-
cumprirem as normas estabelecidas no mesmo.
11.5 – O código de pontuação (normas que são aplicadas nas competições de Ginástica de Trampolim) poderá ser encontrado no site:   
http://www.fig-gymnastics.com/site/rules/disciplines/tra

12 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 - A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas neste Edital, pressupondo conhecimento integral de seus termos, não podendo alegar 
ignorância.
12.2 - O não atendimento, pelo candidato, à convocação efetuada, implicará em sua desistência do processo seletivo.
12.3 - O candidato deverá manter atualizado seu endereço, bem como o número do telefone e e-mail para contato, comunicando previamente qualquer alteração à 
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude não lhe cabendo qualquer reclamação, acaso, por sua omissão, não for possível convocá-lo.
12.4 - Todas as datas deste certame estão disponíveis no Anexo I – Cronograma;
12.5 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo Seletivo e pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, através da Coordena-
ção-Geral do Programa Pequenos Ginastas, Grandes Saltos.

Palácio do Registro em Contagem, aos 22 de junho de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Anexo I 

CRONOGRAMA

ETAPAS / FASES DATAS / PERÍODOS

PUBLICAÇÃO DO EDITAL 22/06/2017

PERÍODO DE INSCRIÇÕES E ENTREGA DOS CURRÍCULOS 13/07/2017 A 02/08/2017

ENTREVISTA PARA OS SELECIONADOS NA AVALIAÇÃO CURRICULAR 04/08/2017

RESULTADO DA AVALIAÇÃO CURRICULAR E ENTREVISTA 07/08/2017

RECEBIMENTO DE RECURSOS 09 E 10/08/2017

RESULTADOS DOS RECURSOS 11/08/2017

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS 11/08/2017

HOMOLOGAÇÃO 11/08/2017
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Anexo II 

TABELA DE REFERÊNCIA

Cód

Vagas

Função Atribuições

Requisitos 
Mínimos do 
Profissional

Carga 
Horária 
Semanal Vencimento

Ampla
Conc.

Pessoa 
Com
 Defic

Negros 
ou 
Pardos

Total 
de Vagas

301 3 - 1 4

Técnico 
de Ginástica de 
trampolim

Treinamento de atletas de Ginástica de 
Trampolim para participação em eventos 
oficiais da modalidade, com capacidade 
para aplicar todo processo do treina-
mento, desde a elaboração de testes de 
aptidão, programação de preparação 
física, elaboração do planejamento desde 
a base até o alto-rendimento e condução 
da equipe em competição esportiva, 
acompanhamento dos aspectos físicos, 
técnicos e emocionais do atleta.

Formação superior da área 
de Educação Física, com 
experiência de 10 meses 
no desenvolvimento de 
treinamento esportivo na 
modalidade de ginástica 
de trampolim e registro 
no CREF MG com atuação 
em bacharelado em Edu-
cação Física.

22,5 Horas semanais
A ser cumprida no tur-
no da manhã ( de 7:30h 
às 12:00 h) ou tarde 
( de 13:30h às 18:00 
h) integralmente – de 
segunda a sexta-feira  R$ 2.100,00

Anexo III

FICHA DE INSCRIÇÃO

Inscrição Nº___________
SENHOR (A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO DO PROJETO PEQUENOS GINASTAS GRANDES SALTOS VENHO REQUERER INSCRIÇÃO PARA A FUNÇÃO 
DE: TÉCNICO DE GINÁSTICA DE TRAMPOLIM
Eu,____________________________________________________________________________ filho(a) de                                         __________________________________________, e de ______
_________________________________________________ natural de ___________________, nascido(a) em _____/____ /_____, portador(a) da cédula de identidade 
RG n°.________________, expedida por ________, na data ______________  domiciliado(a) na __________________________________,  Nº ____________   Bairro 
___________________, Cidade __________________, Estado _________________, CEP _________________, telefone fixo com DDD n°. (       ) _______________________  tele-
fone celular com DDD n° (       )___________________ , e-mail ____________________________________, disponibilidade de horário – (   ) manhã  (   ) tarde  
concorrendo a quota de negro ou pardo – sim (__) não (__) 
,preenchendo os requisitos do Edital e juntando os documentos exigidos, vem requerer minha inscrição no Processo Seletivo para PREENCHIMENTO DAS VAGAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE CONTAGEM  PARA O PROVIMENTO DE FUNÇÕES PARA O PROJETO PEQUENOS GINASTAS 
GRANDES SALTOS.
Pede deferimento.
Aos _______de ______________________ de 2017.

________________________________
Assinatura do (a) Candidato (a)

_____________________________________________________
Assinatura da Comissão

Inscrição Nº ___________________ Função: TÉCNICO DE GINÁSTICA DE TRAMPOLIM

Nome: ____________________________________________________

Via do candidato 
Assinatura da Comissão:_____________________________

Assinatura da Comissão:_____________________________        Data:___/____/_____.

Anexo IV

FORMULÁRIO PARA RECURSO 
Nº de Inscrição: __________________
Nome do Candidato: _________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________
Telefone: _____________________

À Comissão Especial do Projeto Pequenos Ginastas Grandes Saltos,
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Como candidato ao processo seletivo para a função de Técnico de Ginástica de Trampolim, solicito a revisão de minha avaliação (Curricular e/ou Entrevista), sob os 
seguintes argumentos: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________

Contagem, _______ de __________ de 2017.

___________________________________
Assinatura do Candidato

Atenção:
1. Preencher o recurso com letra legível.
2. Apresentar argumentações claras e concisas.
3. Preencher o recurso em 02 (duas) vias, das quais 01 (uma) será retida e outra permanecerá com o candidato, sendo atestada a entrega.

ANEXO V

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS/EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
Formulário para uso exclusivo da Comissão Especial do Processo Seletivo do Projeto Pequenos Ginastas Grandes Saltos -   TÉCNCIO DE GINÁSTICA DE TRAMPOLIM

Nº de Inscrição: _____________________

Nome do Candidato: _____________________________________________________

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 TOTAL

Legenda:

N1 Doutorado

N2 Mestrado

N3 Especialização na área de atuação da função pretendida

N4 Especialização em outras áreas

N5 Curso de aperfeiçoamento na área de atuação da função pretendida

N6 Participação em Seminários e Cursos na área de atuação da função pretendida

N7
Participação em Projetos Sociais ou Esportivos no âmbito da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal e Entidades priva-
das sem fins lucrativos

N8 Produção Científica (publicações em anais, revistas e periódicos indexados)

N9 Ano de Experiência na área de atuação da função pretendida

N10 Participação em eventos oficiais de GTR pela FMG, CBG , CONSUGI, UPAG ou FIG

N11 Experiência de estágio em ginástica de trampolim

OBSERVAÇÕES: _________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________

_________________________________________
Assinatura da Comissão – Membro Avaliador

ANEXO VI

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA PARA TÉCNICO DE GINÁSTICA DE TRAMPOLIM
Formulário para uso exclusivo da Comissão Especial do Processo Seletivo do Projeto Pequenos Ginastas Grandes Saltos
Nº de Inscrição: _____________________
Nome do Candidato: _________________________________________________

Função Critérios avaliativos Valor de cada questão Pontuação Máxima
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Técnico de Ginasta de Trampolim

Plano de aula 20

100

Conhecimentos Específicos 20

Correção dos elementos 20

Conhecimento das regras de 
competição 20

Didática e comunicação 20

Disponibilidade de horário: 
OBSERVAÇÕES: _________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________

_________________________________________
Assinatura da Comissão – Membro Avaliador
Formulário para uso exclusivo da Comissão Especial do Projeto Pequenos Ginastas Grandes Saltos

ANEXO VII

Conteúdo Programático:
Princípios da Ginástica de Trampolim
Regras de competição de Ginástica de Trampolim 
Histórico da Ginástica de Trampolim

Bibliografias:
Fundamentos de Ginástica Artística e de Trampolins  -  autores Fernando Augusto Brochado e Monica Maria Viviane Brochado  - editora Guanabara Koogan
Código de pontuação de Ginástica de Trampolim -  http://www.fig-gymnastics.com/site/rules/disciplines/tra
http://educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=165

SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER ESPORTE E JUVENTUDE
Endereço:

Rua Portugal, 20 Bairro: Eldorado - CEP: 32.340-010

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 06/2017
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DOS TRABALHADORES DO PROJETO
PROGRAMA SEGUNDO TEMPO

O Secretário Municipal da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, no uso de suas atribuições estabelecidas no PROGRAMA SEGUNDO TEMPO e consideran-
do o Decreto 431, de,03 de Dezembro de 2014 que estabelece normas para contratação de trabalhadores para o projeto:

Resolve:

01 � Convocar os classificados para as funções especificadas no PSS/Edital nº 01/2016 conforme quadro abaixo:

FUNÇÃO Nº de Vagas Classificação

01) PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA 04
A partir de 1º - �PSS�/Edital nº 01/2016 que não compa-
receram à chamada anterior

02 - O candidato que não atender à convocação, por motivo de não comparecimento ao local, na data e hora determinadas no cronograma deste Edital perderá o direi-
to ao contrato, nesta data. O candidato deverá comparecer à convocação munido de documento de identificação pessoal com foto (RG, CNH, IDENTIDADE FUNCIONAL, 
ENTRE OUTROS).

03- Cronograma de Convocação Pública:

FUNÇÃO Data Horário Local do Atendimento
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01) PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 26/06/2017

09:00

(MANHÃ)

Prefeitura Municipal de Contagem

Endereço: Praça Presidente Tancredo 
Neves, 200 � Bairro: Camilo Alves. 

Auditório 

04 - Informações: (31) 3398 – 8472 / (31) 3352 – 5058 

05 – Importante: Para o candidato aprovado no PSS 01/2016, ser contratado, deve atender a Lei nº 4.288, de 30 de setembro de 2009, principalmente em atendimento 
ao Art.9º, alterado pela Lei N°4797, de 22 de Dezembro de 2015 onde:

Art.9º  É vedado ao pessoal contratado nos termos desta Lei: 
I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato; 
II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança; 
III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses 
previstas nos incisos I e II do artigo 2º desta Lei, e nos casos em que seja comprovada a aprovação em Processo Seletivo posterior, observada a vigência deste.

06 � O Decreto 431/2014 e Lei nº 4.797/15 encontram-se à disposição: http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/doc/3521doc-e.pdf.

ATENÇÃO!
CONVOCAÇÃO DIA 26/06/2017
(SEGUNDA-FEIRA)

Contagem, 22 de Junho de 2017.

Funec

DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo Sancionador nº 001/2016
Empresa: UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-EPP

Trata-se de procedimento instaurado pela Presidência desta Fundação com vistas a apurar irregularidades no cumprimento de cláusulas contratuais envolvendo a em-
presa supra epigrafada.

I - RELATÓRIO

Processo instaurado em 31 de maio de 2016 conforme publicação no Diário Oficial de Contagem, edição 3875, pág.09 de 10, através da Portaria nº 086/2016 de 31 de 
maio de 2016;

Respeitados o contraditório e a ampla defesa, a comissão sindicante do Processo Administrativo Sancionador proferiu Conclusão datada de 20 de julho de 2016 opinan-
do pela inexecução parcial dos contratos celebrados entre a FUNEC e a empresa UTOPIA devendo ser aplicada a sanção de suspensão temporária em participar de licita-
ção e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 02 (dois) anos nos termos do Decreto Municipal nº 1838/2012, art.21, inciso II;

Conclusão ratificada pela Nota Técnica nº 1121.0154.16 da Controladoria Geral do Município datada de 13/10/2016.

II – RESUMO DOS FATOS

A empresa UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELLI firmou o primeiro contrato administrativo com a FUNEC em 2013 e, posteriormente em 2015, quais sejam, 
Contratos 032/2013 e 009/2015, respectivamente, tendo incorrido em irregularidades em ambos, concernente no não fornecimento de Seguro de Vida e Cesta Básica 
aos terceirizados, em desacordo com o Art.87 da Lei 8.666/1993, pelo que foi devidamente advertida aos 02/12/2015 (DOC 03/12/2015).

Ato contínuo, em dezembro de 2015, a empresa deixou de realizar o pagamento da Gratificação Natalina (13º salário) em desconformidade com o art.1º da Lei 
4.749/1965 c/c Lei 4.090/1962, oportunidade em que fora advertida, aos 22/12/2015, vindo a comprovar o cumprimento da obrigação logo em seguida, pelo que a 
FUNEC reconsiderou sua advertência.

Ainda em dezembro de 2015, a empresa suprimiu o pagamento e disponibilização, no prazo devido, dos benefícios de vale-transporte e vale-refeição dos funcionários, 
somente não vindo a ser advertida novamente em razão de ter regularizado os benefícios antes que a FUNEC pudesse fazê-lo.
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Em 29/04/2016 a empresa foi notificada pela FUNEC com relação a pendências identificadas da regularidade fiscal junto ao FGTS e Fazenda Municipal, o que foi regula-
rizado pela empresa em 02/05/2016, motivo pelo qual não foram aplicadas sanções por parte da FUNEC.

A comissão sindicante, por oportunidade da análise da situação da empresa quando da apuração das condições da empresa ao início do processo administrativo, verifi-
cou que, mais uma vez, o FGTS dos funcionários vinculados aos contratos administrativos 009/2015 e 032/2013 encontravam-se irregulares.

Por fim, abordou a conclusão da comissão, questões referentes a supostos débitos em aberto para com a empresa oriundos do não pagamento de valores relativos a 
repactuação por parte da FUNEC, o que deveria ser apreciado por oportunidade da conclusão do processo.

Em suma, houve descumprimento, por parte da empresa, das Cláusulas Primeira, Sétima e Décima Segunda do Contrato administrativo 09/2015 além de descumpri-
mento dos itens 13.2.7, 13.2.15 e 13.2.26 do Termo de Referência, parte integrante do Contrato nº 032/2013.

Em decorrência do descumprimento da Cláusula Primeira do contrato, por irregularidade fiscal, trabalhista e por descumprir cláusula contratual atinente aos direitos 
trabalhistas de seus empregados previstos no art.27, inc.IV, art.29 inc.III e IV, art.71 e art.78 inc.VIII da Lei 8.666/1993, puníveis com sanções diversas previstas nos 
artigos 87 e 88 da mesma Lei bem como no art.7º da Lei Federal nº 10.520/2002 e art.21 do Decreto 1.838/2012.

Em razão de tais irregularidades a empresa foi incessantemente notificada e advertida, tornando-se reincidente em tais descumprimentos ao longo do contrato, o que 
ensejou na necessidade de instauração de processo administrativo sancionador para apuração de responsabilidades, que se conclui com a presente decisão.

Por fim, apesar de a Conclusão do processo abordar possíveis débitos referentes  a repactuação nos contratos 032/2013 e 009/2015, verifica-se que INEXISTE junto aos 
quadros desta instituição qualquer Nota Fiscal pendente de pagamento que tenha vindo a ser emitida previamente e que comprove qualquer débito para com a empre-
sa referente a repactuação, como alegado, motivo pelo qual há que se desconsiderar a parte final da conclusão da comissão sindicante no presente momento devendo 
ser apreciada pelo departamento competente, por oportuno, caso necessite atenção.

III – DO DIREITO

O presente processo administrativo sancionador encontra respaldo na Lei Federal nº 8.666/1993 e é devidamente regulamentado no Município através do Decreto 
1.838/2012 

Conforme disposto no art.66 da referida lei, é obrigação das partes executarem fielmente o contrato conforme as cláusulas previamente avençadas, verbis:

Art. 66.  O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüên-
cias de sua inexecução total ou parcial.

Como se vê, devem as partes serem responsabilizadas por sua inexecução mediante a aplicação das penalidades previstas no art.87 e na forma do art.88 da mesma lei, 
conforme adiante se vê:

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos paga-
mentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
§ 2o  As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 3o  A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facul-
tada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 
aplicação.

Art. 88.  As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos 
por esta Lei:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

Em igual sentido encontra-se o Decreto 1838/2012, senão vejamos:

Art. 21 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
§1o Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos paga-
mentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 
§2o As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
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§3o A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Secretário Municipal, ordenadores de despesas dos órgãos e entidades públicas, 
conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 
(dois) anos de sua aplicação. 
§4º Na modalidade pregão, quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedor a 
que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contra-
to e das demais cominações legais.

IV - CONCLUSÃO

Diante do exposto, tendo em vista que restou exaustivamente comprovado que a empresa UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELLE-EPP incorreu em irregularida-
des na execução dos contratos 032/2013 e 009/2015, serve o presente para, nos termos do art.19 do Decreto 1838/2012, colocar fim ao PROCESSO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR nº 001/2016, com conclusão devidamente fundamentada, pautada na CONCLUSÃO DA COMISSÃO SINDICANTE proferida nos autos bem como na NOTA 
TÉCNICA CGM Nº 1121.0154.16, as quais ratifica por seus próprios fundamentos, aplicando a penalidade de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO 
e IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da data da inclusão do nome da empresa no CADIMP – Cadas-
tro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública.

Proceda-se aos trâmites legais conforme a orientação contida na NOTA TÉCNICA CGM Nº 1121.0154.16 remetendo ao CADIMP o processo devidamente instruído acom-
panhado da presente decisão, além de cópia da publicação da Portaria que instaurou o processo administrativo sancionador, cópia do relatório conclusivo da comissão 
sindicante bem como cópia da publicação da presente decisão no Diário Oficial do Município.

Proceda-se à imediata publicação.
Contagem, 1º de junho de 2017.

JOAQUIM ANTÔNIO GONÇALVES
Presidente Interino da FUNEC

Transcon

Extrato

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 011/2017/TRANSCON
DISPENSA Nº 008/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2017. 
CONTRATADA: PADARIA MARTE PÃES LTDA
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON 
OBJETO: Contratação de empresa para preparação e fornecimento de lanches.
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 7.220,50 (sete mil duzentos e vinte reais e cinquenta centavos).
DOTAÇÃO: 1.16.2.15.122.0001.2020 - 33.90.30.00 - Fonte de Recurso: 015701
VIGÊNCIA: 14 de junho de 2017 a 31 de dezembro de 2017
Contagem, 14 de junho de 2017.  
GUSTAVO GOMES PEIXOTO
PRESIDENTE DA TRANSCON
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