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Atos do Executivo

DECRETO N.º 185, DE 11 DE AGOSTO DE 2017

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

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

DECRETA:

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

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

1.08.1.04.123.0001.2011.33901400.010000 5.000,00

TOTAL 5.000,00

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

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

1.08.1.04.123.0001.2011.33904700.010000 5.000,00

TOTAL 5.000,00

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

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

Palácio do Registro, em Contagem, 11 de agosto de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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Controladoria 
Municipal

COMUNICADO

Considerando que o prazo para Declaração de bens e valores terminou no dia 31/07/2017, e que identificamos servidores que não cumpriram esta disposição OBRIGA-
TÓRIA, nos termos do Decreto Municipal nº 1.044/2016, informamos que estes deverão realizar a declaração anual de bens e valores online até o dia 15/09/2017. Após 
essa data, a relação daqueles que não cumprirem essa norma, será encaminhada ao Ministério Público, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
FAÇA A SUA DECLARAÇÃO no Portal do Servidor, link: http://www.contagem.mg.gov.br/servidor/declaracaodebens/ e em caso de dúvidas acesse o item DÚVIDAS FRE-
QUENTES. 

AVISO DE DESOBRESTAMENTO DE PROCESSO ADMINSTRATIVO

Contagem, 07 de agosto de 2017

Ref.: PAD 02/008/17
Processado: Clausi da Silva Araújo 

Considerando a abertura do Processo Administrativo Disciplinar referenciado, em desfavor da servidora Clausi da Silva Araújo, matrícula nº. 168042, Auxiliar de Servi-
ços, por supostas infrações funcionais e, a designação da defensora dativa.

DETERMINO :

O desobrestamento do Processo Administrativo Disciplinar referenciado para dar prosseguimento ao feito.

Patrícia Pereira Diniz
Presidente de Comissão Disciplinar  

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM – Nº 100, de 09 de agosto de 2017.

O Controlador Geral do Município no uso de suas atribuições legais; nos termos dos artigos 138 e seguintes da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 1990; art. 
20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013.

CONSIDERANDO:

I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar 02/075/2016, através da Portaria Nº 228 de 20 de dezembro de 2016, para apuração de irregularidades suposta-
mente cometidas pelo servidor ERICH WELLINGTON F. DE SOUZA, matrícula n° 234109, Agente de Operação e Fiscalização de Transporte;

II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar no PAD 02/075/2016, a SUSPENSÃO de 10 (dez) dias do servidor ERICH WELLINGTON F. DE SOUZA, matrícula n° 234109, Agente de Operação e 
Fiscalização de Transporte, com fundamento legal no art. 123, II c/c Art. 126, todos da Lei Municipal 2.160/90.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

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

WEBER DIAS OLIVEIRA
Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Pedido de Revisão – KÁTIA DA CRUZ FERREIRA

INDEFERIDO – Decisão do Exmo. Prefeito – Ausentes os pressupostos de admissibilidade necessários para recurso em Processo Administrativo Disciplinar PAD 
02/062/2016.

Contagem, 11 de agosto de 2017

KÁTIA MARIA CALDEIRA ALVES
CORREGEDORA GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Pedido de Revisão – MARIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES

INDEFERIDO – Decisão do Exmo. Prefeito – Ausentes os pressupostos de admissibilidade necessários para recurso em Processo Administrativo Disciplinar PAD 
02/053/2014.

Contagem, 11 de agosto de 2017

KÁTIA MARIA CALDEIRA ALVES
CORREGEDORA GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria Municipal 
de Administração

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Contagem, 10 de Agosto de 2017.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2017
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO AS CRIAN-
ÇAS DE ZERO A 03 ANOS, 04 E 05 ANOS, 1º, 2º E 3º CICLO, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE CONTAGEM.

NATUREZA DA DESPESA: 339030-14 – Material Educativo e Esportivo

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 vencedoras do certame, as empresas abaixos relacionadas:

EMPRESA VENCEDORA LOTE VALOR TOTAL

BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. 01 R$ 14.750,00

BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. 02 R$ 82.499,49
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EDITORA IRACEMA LTDA. - ME 03 R$ 177.980,00

BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. 04 R$ 158.000,00

EDITORA IRACEMA LTDA. - ME 05 R$ 198.499,16 

PREÇO TOTAL =====================> R$ 631.728,65

Totalizando o valor da licitação em R$ 631.728,65 (Seiscentos e trinta e um mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos)

Jáder Luís Sales Júnior
Pregoeiro

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta às licitantes vencedoras BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. CNPJ Nº 71.424.246/0001-39 e EDITORA IRACEMA LTDA. - ME CNPJ 
Nº 62.328.984/0001-91 no valor de R$ 631.728,65 (Seiscentos e trinta e um mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), modalidade Pregão Eletrô-
nico nº 020/2017, homologo a licitação para a assinatura da respectiva ata de registro de preços.

Contagem, 10 de Agosto de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Contagem, 10 de Agosto de 2017.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2017
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SISTEMA A LASER PARA IMPRESSÕES DE DADOS VARIÁVEIS, ENDEREÇAMENTO, DOBRA E LACRAMENTO DAS 
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA RECEITA PREVISTAS PARA 2017 E 2015.

Projeto/Atividade:  Código: Fonte: ÓRGÃO

1081.04.123.0001.2011 339039-48 010000 SEFAZ

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

SITE MANUSEIO DE CORRESPONDÊNCIA E IMPRESSÃO A LASER LTDA. - ME 01 R$ 161.300,00

PREÇO TOTAL =====================> R$ 161.300,00

Totalizando o valor da licitação em R$ 161.300,00 (Cento e sessenta e um mil e trezentos reais)

Jáder Luís Sales Júnior
Pregoeiro

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora SITE MANUSEIO DE CORRESPONDÊNCIA E IMPRESSÃO A LASER LTDA. - ME CNPJ Nº 05.313.140/0001-33 no valor de R$ 
161.300,00 (Cento e sessenta e um mil e trezentos reais), modalidade Pregão Eletrônico nº 041/2017, homologo a licitação para a respectiva contratação.

Contagem, 10 de Agosto de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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Contagem, 11 de Agosto de 2017.

MODALIDADE: PREGÃO ELTRÔNICO N° 035/2017
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE: FAXINEIRO (A), 
PORTEIRO (A), AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, MOTORISTA CNH D, OPERADOR DE CARGA, ELETRICISTA, BOMBEIRO HIDRÁULICO, NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – UNIDADES ESCOLARES E NA SEDE DA SECRETARIA, QUE COMPREENDERAÁ, ALÉM DA MÃO DE OBRA, O FORNECIOMENTO DE UNIFORMES, 
CRACHÁ E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI

Projeto/Atividade:  Código: Fonte: ÓRGÃO

1121.12.361.0024.2211 339037-00 010100 SEDUC

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 ITEM VALOR TOTAL

PRESTAR SERVICE SERVIÇOS EIRELI 01 R$ 19.990.989,96

PREÇO TOTAL =====================> R$ 19.990.989,96

Totalizando o valor da licitação em R$ 19.990.989,96 (Dezenove milhões, novecentos e noventa mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos)

Jáder Luís Sales Júnior
Pregoeiro

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora PRESTAR SERVICE SERVIÇOS EIRELI no valor de R$ 19.990.989,96 (Dezenove milhões, novecentos e noventa mil, nove-
centos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), modalidade Pregão Eletrônico nº 027/2017, homologo a licitação para assinatura da respectiva ata de registro 
de preços.

Contagem, 11 de Agosto de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 096/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 035/2017
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE: FAXINEIRO (A), 
PORTEIRO (A), AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, MOTORISTA CNH D, OPERADOR DE CARGA, ELETRICISTA, BOMBEIRO HIDRÁULICO, NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – UNIDADES ESCOLARES E NA SEDE DA SECRETARIA, QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DA MÃO DE OBRA, O FORNECIOMENTO DE UNIFORMES, 
CRACHÁ E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI
RAZÕES: DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
RECORRENTE: HORIZONTE SERVICE EIRELI - EPP
RECORRIDA: EQUIPE DE PREGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

I – DAS PRELIMINARES:
RECURSO ADMINISTRATIVO interposto, por meio de seu representante legal, pela Licitante HORIZONTE SERVICE EIRELI - EPP, devidamente qualificado na peça inicial, 
acerca da habilitação da licitante PRESTAR SERVICE SERVIÇOS EIRELI.

EXAME DE ADMISSILIDADE

O exame de admissibilidade do Recurso Administrativo e da Contrarrazão apresentados deve ser realizado em conformidade com o item 11 e seus subitens do Edital da 
Licitação Pregão Eletrônico 035/2017, que assim prevê:

“11.1 – Declarada a vencedora da licitação, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifes-
tar sua intenção de recorrer.
11.1.1 – O licitante cuja Proposta Comercial tenha sido desclassificada antes da etapa de lances poderá manifestar a sua intenção de interpor recurso.
11.2 – Os licitantes que tiverem manifestado, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões do Pregoeiro, após a declaração do vencedor, nos 
termos do item 11.1 do Título XI, deverão apresentar suas razões no prazo único de 03 (três) dias úteis, a partir do dia seguinte à sua manifestação.
11.2.1 – Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, ou da comunica-
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ção da apresentação das razões.
11.2.2 – No prazo recursal, fica assegurada vista dos autos.
11.2.3 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do direito de recurso ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à 
licitante declarada vencedora.
11.3 – Os recursos e respectivas contrarrazões deverão ser dirigido à Equipe de Pregão, aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de 03 (três) dias úteis, na hipótese do item 
11.2 deste Título ou Secretário Municipal de Administração, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, através do site www.licitacoes-e.
com.br .
11.4 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.5 – O Pregoeiro, reconsiderando ou não sua decisão, fará subir os recursos, devidamente informados, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ao Secretário Municipal de 
Administração para homologação ou decisão.
11.6 – Os recursos serão decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis.”

O recurso administrativo foi protocolizado em 03/08/2017. Já a Contrarrazão oferecida pela empresa PRESTAR SERVICE SERVIÇOS EIRELI - EPP foi protocolizada no dia 
09/08/2017.

Indiscutivelmente tanto o Recurso Administrativo quanto a Contrarrazão observaram os prazos estabelecidos pelo edital para a suas proposituras.

Pelos motivos apresentados, sob o aspecto procedimental, este Pregoeiro conhece do Recurso Administrativo proposto pela empresa Horizonte Service Eireli - EPP, uma 
vez que sua proponente observou as disposições do subitem 11.2 do respectivo instrumento convocatório. 

Já a Contrarrazão proposta pela empresa Prestar Service Serviços Eireli também será conhecida, considerando que esta iniciativa também observou o prazo estabelecido 
pelo subitem 11.2.1 do mesmo edital.

CONSIDERAÇÕES DE MÉRITO

1. QUANTO À DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

Quanto ao mérito do Recurso Administrativo interposto pela empresa Horizonte Service Eireli - EPP, a mesma questiona a habilitação da empresa Prestar Service Serviços 
Eireli – EPP, sob alegação de que a mesma teria descumprido os prazos editálicios para apresentação da documentação de habilitação, em especial da planilha de for-
mação de custos, sob a alegação de que a apresentação da planilha de forma separada, seria descumprimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Trata-se de entendimento equivocado, pelos motivos que passamos a expor.

O edital do Pregão Eletrônico nº 035/2017, prevê em seu edital que após a fase de lances, o licitante vencedor deverá apresentar a documentação de habilitação con-
forme exposto:

10.18 – O licitante classificado, detentor da proposta de menor preço, deverá encaminhar ao Pregoeiro, por meio eletrônico no endereço cpl.contagem@contagem.
mg.gov.br ou via fac-símile (31) 3398-1483, em até 01 (uma) horas após o encerramento da sessão do Pregão, sua PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA AO PREÇO FINAL 
E OS DOCUMENTOS CONSTANTES DOS ITENS 8.1 À 8.4
10.19 – A Proposta Comercial, ajustada ao preço final, poderá ser apresentada conforme Modelo do Anexo I, ou em modelo próprio, desde que contenha todas as 
informações ali previstas, com identificação da empresa proponente, número do CNPJ, endereço, números de telefone e fac-símile, e-mail e assinatura do seu represen-
tante legal ou procurador, devidamente identificado e qualificado, sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais 
falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, constando:
10.19.1 – Descrição completa do objeto, de acordo com os Anexos I e II;
10.19.2 – Preço unitário e preço total, expressos em numeral.

A sessão pública do Pregão Eletrônico 035/2017 se encerrou no dia 28/07/2017, tendo sido aberto o prazo para a licitante Prestar Service Serviços Eireli apresentar a 
documentação de habilitação, bem como a proposta comercial ajustada conforme disposto no item editálicio supracitado. 

A licitante convocada, antedeu prontamente à solicitação desta equipe de pregão, apresentando a documentação e a proposta por e-mail no prazo solicitado, confor-
me comprovado nos autos, tendo solicitado via sistema licitações-e prorrogação de prazo, em razão da necessidade de retificar sua planilha de composição de custos, 
em razão da redução de preços ocorrida na fase de lances, prazo este concedido pelo pregoeiro até as 17:00 horas do dia 01/08/2017, tendo sido entregue a planilha 
no dia 31/07/2017, portanto, antes de se finalizar o prazo concedido.

Destarte, por ter sido invocado pela recorrente o já consagrado princípio da vinculação ao instrumento convocatório, passaremos a tratar do mesmo.

Em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (arts. 3º e 41 da Lei nº 8.666/93), a regra é que os licitantes apresentem documentação capaz de 
refletir, desde logo, o atendimento das condições estabelecidas pela Administração no edital.
No entanto, tendo como finalidade privilegiar a competição mediante a manutenção na disputa de licitantes que tenham entregue documentação omissa/incompleta, a 
Lei de Licitações legitima a realização de diligências.
É o que estabelece o seu art. 43, § 3º, pelo qual é “facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada 
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.” 
(Destacamos.)
À luz desse dispositivo, caberá à Administração solicitar maiores informações a respeito do documento apresentado, quando este, por si só, não for suficiente para 
comprovar o atendimento das condições fixadas no edital.
Inclusive, nada obsta que, nesta etapa de diligência, sejam juntados outros documentos que esclareçam ou complementem as informações constantes daqueles apre-
sentados originariamente pelo licitante.
Entender de forma diversa, no sentido de que a mera inclusão de documentos novos já caracteriza a hipótese vedada no § 3º do art. 43 da Lei, pode ensejar o esvazia-
mento dessa regra.
Isso porque, a ideia de esclarecimento e complementação envolve também a comprovação das informações adicionais mediante aposição de novos documentos.
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Ao afastar a possibilidade de reunir novos documentos para fins de demonstrar a regularidade e a finalidade do documento originalmente apresentado, restringe-se 
injustificadamente as atividades inerentes às diligências.
Agora, é importante compreender que os documentos e as informações posteriores não podem corresponder a dados inéditos no certame. É preciso que se restrinjam a 
esclarecer e a complementar as informações que já foram apresentadas tempestivamente pelo licitante.
De todo modo, sabe-se que o exercício da atividade em comento (diligência) não é dos mais simples. Justamente por isso, é importante que a Administração avalie a 
solução a ser adotada caso a caso, ponderando sempre à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade.
Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, o instrumento convocatório:

é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da administração pública quanto dos licitantes. Esse princípio é mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, e 
enfatizado pelo art. 41 da mesma lei que dispõe que “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. 
(Curso de Direito Administrativo, 2007, p.416)

O mesmo autor prossegue no exame da questão, e reforça sua argumentação a respeito da vinculação do edital com o art. 41, §2º, da Lei 8.666:

 “Ali, fixa-se prazo para que o licitante possa impugnar os termos do edital. Expirado esse prazo, decairá o participante da licitação do direito de impugná-lo. Isto 
significa dizer que quem participa da licitação não pode esperar pela sua inabilitação ou desclassificação para, somente então, impugnar a regra contida no edital que 
levaria à sua exclusão do processo” (Curso de Direito Administrativo, 2007, p.417).”

Ainda sobre a vinculação ao edital, Marçal Justen Filho afirma que “Quando o edital impuser comprovação de certo requisito não cogitado por ocasião do cadastramen-
to, será indispensável a apresentação dos documentos correspondentes por ocasião da fase de habilitação” (Pregão. Comentários à Legislação do Pregão Comum e do 
Eletrônico, 4ª ed., p. 305). 

Sobre o tema, igual orientação pode ser encontrada no Supremo Tribunal Federal (STF), no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
(TRF1) e no Tribunal de Contas da União, como será a seguir demonstrado. O STF (RMS 23640/DF) tratou da questão em decisão assim ementada:

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

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

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

O TRF1 também já decidiu que a Administração deve ser fiel ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (AC 199934000002288):

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

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

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

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

Decisões recentes reforçam essa posição do TCU, como se constata no sumário dos acórdãos a seguir transcritos:

Acórdão 4091/2012 - Segunda Câmara
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO. EXIGÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA EM PERCENTUAL MÍNIMO DE 50% PARA 
TODOS OS ITENS LICITADOS. ILEGALIDADE. ACEITAÇÃO DE ATESTADOS DOS VENCEDORES EM DESACORDO COM O PRÓPRIO EDITAL. MALFERIMENTO DOS PRINCÍPIOS 
DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA AOS RESPONSÁVEIS. DETERMINAÇÕES. PEDIDO DE REEXAME. CONHECI-
MENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO
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Acórdão 966/2011 - Primeira Câmara
REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM PREGÃO ELETRÔNICO. CONSTATAÇÃO DE ALGUMAS FALHAS RELACIONADAS À INOBSERVÂNCIA DO 
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÃO.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a Administração e o licitante a observarem as regras e condições previamente estabelecidas no edital.

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

Quanto às condições da planilha apresentada, restou comprovado que se trataram de erros materiais, causados por falhas no momento da digitação da mesma, poden-
do a licitante vencedora apresentar a planilha com as devidas correções, sem prejuízo as faculdades e as exigências do edital.

Não caberia a esta equipe de pregão, inabilitar a contrarrazoante e convocar para apresentação de documentos, licitante com valor explicitamente superior, causando 
prejuízos ao erário na execução dos serviços objeto do contrato em comento.

Pelo exposto acima, não merecem prosperar as alegações da recorrente, devendo ser mantida a decisão do pregoeiro e sua equipe de apoio, que habilitou a licitante 
PRESTAR SERVICE SERVIÇOS EIRELI – EPP, e declarou a mesma vencedora do certame.

Diante do exposto, a Equipe de Pregão decide:

1) Negar provimento ao recurso administrativo apresentado pela Licitante HORIZONTE SERVICE EIRELI - EPP, mantendo a decisão que declarou a licitante PRESTAR SERI-
CE SERVIÇOS EIRELI vencedora do certame  Pregão Eletrônico número 035/2017, PA número 096/2017.

Contagem, 11 de Março de 2017.

Jáder Luís Sales Júnior
Pregoeiro

Márcia Mendes Siqueira 
Equipe de Apoio

Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Equipe de Apoio

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR

Recebo o RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela licitante HORIZONTE SERVICE EIRELI - EPP, vez que é tempestivo.

Ratifico a decisão proferida, nesta ata, pela Equipe de Pregão declarando a licitante PRESTAR SERVICE SERVIÇOS EIRELI – EPP vencedora do certame.

Contagem, 11 de Agosto de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Secretário Municipal de Administração

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 089/2017 – RDC NÚMERO 001/2017

Aos 10 (dez) dias do mês de agosto de 2.017 (dois mil e dezessete), às 11h00min, reuniu-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, designada pela Porta-
ria SEAD número 004, de 08 de maio de 2017, com a finalidade de julgar o conteúdo dos ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS e ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO da Licitante GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA. EPP que apresentou o maior desconto na fase de lances, de 22,20% (vinte e dois vírgula vinte por cento) no 
Preço da Administração, referente ao Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC número 001/2017, destinado a selecionar a melhor proposta para contrata-
ção de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para complementação da execução das obras de produção de 160 unidades habita-
cionais contemplando os blocos de 01 a 05 perfazendo 80 unidades no Bairro Fonte Grande/ Vila Itália em Contagem/MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Urbanos. Verificou-se que a licitante que apresentou a proposta de maior desconto protocolou tempestivamente os documentos de habilitação e 
proposta de preços na forma prescrita no Edital. A Comissão Permanente de Licitações encaminhou à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOBS o 
Processo para análise do ITEM 7.4 - PROPOSTA DE PREÇOS, e DO ITEM 8.7 � QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. A SEMOBS assim se manifesta em Relatório detalhado anexo ao 
processo, expedido pela Sra. Núbia Rezende Câmara Marques, Engenheira Civil/SEMOBS e pelo Sr Orville Napoli, Secretário Adjunto de Obras e Serviços Urbanos, devi-
damente ratificado pelo Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos Reinaldo Alves Costa Neto: “De acordo com a análise efetuada na Proposta de Preços e na 
Qualificação Técnica apresentadas pela GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA. EPP, a SEMOBS conclui que a licitante atendeu o prescrito no Edital, seguindo este para análise 
da Comissão Permanente de Licitações/Secretaria Municipal de Administração.� A Comissão analisando o conteúdo dos Documentos de Habilitação verificou que a 
Licitante também atendeu o prescrito no Edital no que refere aos Itens 8.5. HABILITAÇÃO JURÍDICA, 8.6. REGULARIDADE FISCAL e 8.8. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA. Assim sendo, a Comissão Permanente de Licitações declara a licitante GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA. EPP habilitada, classificada e vencedora do certame, 



"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, 11 de agosto de 2017 Página 9 de 48 Diário Oficial de Contagem - Edição 4167

apresentando o maior desconto no percentual de 22,20% (vinte e dois vírgula vinte por cento) consubstanciando no valor global de R$ 2.029.580,64 (dois milhões, 
vinte e nove mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos). Abre-se o prazo recursal prescrito em Lei. Nada mais havendo a registrar, lavra-se a presente 
ata que é assinada por todos.

Jáder Luís Sales Júnior
Comissão Permanente de Licitações

Maria Marta de Oliveira Soares 
Comissão Permanente de Licitações

Márcia Mendes Siqueira
Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município de Contagem, através da Equipe de Pregão designada pela Portaria SEAD 002/2017, de 02/03/2017, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, na página eletrônica do Banco do Brasil S.A., conforme abaixo:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2017 – PROCESSO Nº 121/2017 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALA-
ÇÃO E RETIRADA DE FAIXAS DE DIVULGAÇÃO, NOVA DATA 24/08/2017, abertura das propostas às 14h00min.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2017 – PROCESSO Nº 128/2017 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOFTWARES E ACESSÓRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS 
NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, NOVA DATA 25/08/2017, abertura das propostas às 14h00min. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2017 – PROCESSO Nº 135/2017 – AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) APARELHOS DE TV LED (32� E 65�), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO 
TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, marcado para o dia 25/08/2017, abertura das propostas às 09h00min. O edital poderá ser obtido da seguinte forma: através do site 
www.licitacoes-e.com.br e www.contagem.mg.gov.br. Informações pelos telefones (31) 3356-6658 e (31) 3352-5135. Contagem, 11/08/2017 – Equipe de Pregão.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
CONCORRÊNCIA NÚMERO 004/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 0082/2017
Aos 11 (onze) dias de agosto de 2017, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria número 004, de 08/05/2017, com intuito de analisar 
e julgar a Impugnação ao Edital da Concorrência número 004/2017 - Processo Administrativo número 082/2017, cujo objeto é a contratação de agência de propa-
ganda para dar publicidade a ações ligadas aos produtos, serviços e projetos institucionais do município de Contagem/MG, nos termos da solicitação da Secretaria 
Municipal de Comunicação e Transparência, apresentado pelo SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SINAPRO, CNPJ número 
20.995.635/0001-83. 
O presente procedimento licitatório, conforme previsão do Edital, em seu preâmbulo, tem como fundamentos legais a Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações subsequentes, Lei Federal número 12.232/2010, aplicável, subsidiariamente, à Lei número 4.680, de 18/06/65, Decreto número 57.690/66, Normas Padrão do 
CENP
O artigo 41 da Lei Federal número 8666, de 21 de junho de 1993, prevê como legitimados a impugnar o edital de licitação: o cidadão (§ 1º) e o licitante (§ 2º), senão 
vejamos: 
 § 1o – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 05 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 
(três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 
§ 2o – Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertu-
ra dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de  leilão, 
as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
Os documentos da impugnação apresentada trazem como IMPUGNANTE o SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SINAPRO, 
CNPJ número 20.995.635/0001-83, assinando a peça impugnatória o representante legal do Sindicato.
Diante disso, será a peça apresentada considerada como ato impugnatório não oriundo de LICITANTE, enquadrando-se no que preceitua o § 1º, do artigo 41, da Lei nú-
mero 8.666/93, que prevê o prazo de 05 (cinco) dias úteis anteriormente à sessão, o que, verifica-se ter sido atendido, já que os documentos foram protocolados nesta 
Comissão Permanente de Licitações em 08/08/2017, portanto, antes do quinto dia útil anterior à sessão prevista inicialmente para o certame, qual seja, 18/08/2017. 
Portanto, a presente impugnação será recebida, sendo considerada TEMPESTIVA. 
ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE:
Em apertada síntese, a IMPUGNANTE alega:
DAS RAZÕES QUE JUSTIIFICAM A IMPUGNAÇÃO DO EDITAL:

DA IDENTIFICAÇÃO DO INVÓLUCRO I
Que os subitens 7.2 e seguintes do edital, determinam regras para a apresentação do Invólucro número 1.
Que, tem que esse procedimento poderá ser aprimorado pela Prefeitura, ao entregar o Invólucro Apócrifo para cada agência, poderá fazer constar do mesmo um único 
tipo de dizeres (mesmo tamanho, tipologia, local de afixação, etc.). Indicar antecipadamente as características e dimensões no Invólucro 1, a ser disponibilizado pela 
Prefeitura.
Que esta prática se adotada, seguirá os cuidados presentes em diversas passagens da Lei número 12.232/2010, a respeito do cuidado com a não identificação do 
LICITANTE.
Requer que a Prefeitura de Contagem altere a redação do subitem 7.4 do edital, citando as dimensões e características do Invólucro 1, e, inserindo no mesmo que o 
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Envelope Apócrifo será entregue já com a etiqueta patronizada e colada, evitando assim, uma possível alegação de nulidade procedimental.
TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 7 – PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Que as agências de publicidade, nos termos da Lei 4.680/65, Decreto Lei 57.690/66 e Normas Padrão do CENP, age por conta e ordem de seus clientes.
Que as notas fiscais de serviços de terceiros, de suprimentos ou de compras de espaços publicitários devem sim, serem emitidas contra a Prefeitura de Contagem e aos 
cuidados da agência.
Que os fornecedores ou prestadores de serviços deverão emitir suas faturas contra a PREFEITURA DE CONTAGEM somente com os valores referentes a seus serviços ou 
produtos. Os honorários da agência incidentes sobre os serviços ou produtos devem constar de sua própria nota fiscal. Assim como, quando prestar serviços constantes 
da lista de custos internos do SINAPRO/MG.
Passou a citar o Decreto número 57.690, de 1º de fevereiro de 1966 e Normas Padrão do CENP.
A IMPUGNANTE requer que a Prefeitura de Contagem complemente o teor do disposto no TERMO DE REFERÊNCIA, bem como na MINUTA CONTRATUAL e proceda con-
forme determina o Decreto número 57.690/66 e as Normas Padrão do CENP, bem assim, em respeito às práticas aplicáveis ao relacionamento comercial entre agências, 
anunciantes, veículos e fornecedores.
DESCLASSIFICAÇÃO – PONTUAÇÃO MÍNIMA
Que há uma divergência nos critérios percentuais de desclassificação das propostas técnicas, parcial e total, senão vejamos:
Itens 2.5 e 2.6 – Anexo VIII – PROCEDIMENTO PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
2.5). Nesta fase, serão desclassificados os LICITANTES que não alcançarem a pontuação mínima de 36 pontos equivalente à 60% do total de pontos distribuídos, sendo 
que a classificação ao final, estará sujeita ao alcance da pontuação mínima necessária para a Proposta Técnica.
2.6). Serão desclassificados os LICITANTES que não alcançarem a pontuação mínima de 24 pontos equivalente à 60 % do total de pontos distribuídos, sendo que a 
classificação ao final, estará sujeita ao alcance da pontuação mínima necessária para a Proposta Técnica.
Foram distribuídos 100 pontos, sendo 60 pontos para o Plano de Comunicação Publicitária e 40 pontos para o Conjunto de Informações.
Entretanto, se as LICITANTES alcançarem os 60% dos pontos obtidos no Plano de Comunicação e 60% dos pontos obtidos no Conjunto de Informações, obtendo o 
somatório de 60 pontos (36 + 24), elas serão desclassificadas, pois, o subitem 2.9 determina que:
2.9). Para efeito de julgamento das Propostas Técnicas pela Subcomissão Técnica, serão consideradas classificadas somente aquelas em que o somatório das pontua-
ções obtidas no Plano de Comunicação – Via Não Identificada e Conjunto de Informações alcançar o mínimo de 70 pontos do total de 100 pontos distribuídos.
Solicita que a Comissão Permanente de Licitações indique precisamente qual será o total de pontos que a agência LICITANTE deverá alcançar para não ser desclassifica-
da no certame.
DA INCOERÊNCIA NA FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA
No ANEXO VI – CONTEÚDO DA PROPOSTA TÉCNICA subitem 1.4 – Estratégia de Mídia e Não Mídia é determinado que:
“Na formulação das planilhas de investimentos deverão ser consideradas as tabelas cheias dos veículos de Mídia e Não Mídia vigentes no período de publicação deste 
edital. Deverá ainda ser considerada a Lista de Custos Internos do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais.
Deverá ser considerada, para efeito de honorários nesta Concorrência, o disposto nas normas padrão do CENP (Conselho Executivo das Normas Padrão), sendo honorá-
rios de 15 % para produção. ”
Já no ANEXO XI – Proposta Técnica – Orientações para elaboração, critérios de julgamento temos contrariamente ao acima disposto que:
“1.9.4. Estratégia de Mídia e Não Mídia: texto com no máximo 5 (cinco) páginas, em que a  LICITANTE explicitará e justificará a estratégia e as táticas recomendadas, 
em consonância com a estratégia de comunicação publicitária por ela recomendada e em função da verba disponível  e informações constantes do Briefing, apresen-
tada sob a forma de textos, tabelas, gráficos, planilhas e por quadro resumo (que não serão computados no limite acima) que identificará as peças a serem veiculadas 
ou distribuídas e suas respectivas quantidades, inserções e custos nominais de produção (tabela cheia vigente na data de publicação deste) e período de veiculação, 
desconsiderando-se os custos internos, honorários de Agência e repasse de parte do desconto padrão do CENP.”
Para que não venham ser apresentados recursos que somente poderão protelar o curso da Licitação, a IMPUGNANTE requer da Comissão Permanente de Licitações a 
indicação de qual será o procedimento a ser adotado pelas agências, o contido no Anexo VII ou o contido no Anexo XI.
DO PEDIDO:
A IMPUGNANTE requer seja acolhida a presente IMPUGNAÇÃO e julgada PROCEDENTE para que a Administração Pública proceda o enquadramento do edital ora im-
pugnado aos ditames e normas procedimentais da Lei número 8666/93 e Lei número 12.232/10 e, às Normas Padrão do CENP, haja vista as razões impostas e proceda a 
alteração do presente certame, conforme requerido, reabrindo-se o prazo legal anteriormente concedido ou, se de sua conveniência, proceda a abertura de outro, sob 
o novo enfoque legal, em data subsequente. Caso assim não entenda, que apresente a motivação ensejadora da necessidade da manutenção e finalização da Concor-
rência ora impugnada, ou que encaminhe para a Autoridade Superior para julgamento final.
DO MÉRITO:
Passamos a análise dos fatos ventilados na impugnação:
Relativamente à solicitação da IMPUGNANTE de alteração da redação do item 7.4 do edital, esclarecemos que que o Invólucro número 01 está sendo fornecido por esta 
Comissão Permanente de Licitações, de forma padronizada, na cor parda, tamanho A3, com a etiqueta padronizada e colada no envelope.
Relativamente à solicitação da IMPUGNANTE de complementação do teor do disposto no TERMO DE REFERÊNCIA, bem como na MINUTA CONTRATUAL e que se pro-
ceda conforme determina o Decreto número 57.690/66 e as Normas Padrão do CENP, em respeito às práticas aplicáveis ao relacionamento comercial entre as agências, 
anunciantes, veículos e fornecedores, informamos que no subitem 1.2 do item 1 – DO OBJETO,  do edital já determina que as agências atuarão por ordem e conta da 
Prefeitura Municipal de Contagem, em conformidade com a Lei número 4.680/65 e Decreto número 57.690/66.
Relativamente à solicitação da IMPUGNANTE de indicação precisa de qual será o total de pontos que a agência LICITANTE deverá alcançar para não ser desclassificada 
no certame, informamos que em relação ao item 2.9 do Anexo VIII - Procedimento Para Julgamento Das Propostas, deverá ser considerada a seguinte redação:
2.9). Para efeito de julgamento das Propostas Técnicas pela Subcomissão Técnica, serão consideradas classificadas somente aquelas em que o somatório das pontua-
ções obtidas no Plano de Comunicação – Via Não Identificada e Conjunto de Informações, alcançar o mínimo de 60 pontos do total de 100 pontos distribuídos.
Relativamente à solicitação da IMPUGNANTE de que qual será o procedimento a ser adotado pelas agências LICITANTES, o contido no Anexo VII ou o contido no Anexo 
XI, a Comissão Permanente de Licitações esclarece que, dentro do contexto do pedido, entendemos que a IMPUGNANTE pretendeu citar o Anexo XI, que já foi excluído 
do Edital, conforme ERRATA 01, devidamente divulgada e publicada em 13/07/2017. Desta forma, o procedimento a ser adotado pelas agências LICITANTES deverá ser 
o contido no Anexo VII.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, a Comissão Permanente de Licitações decide receber a IMPUGNAÇÃO proposta pelo SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS - SINAPRO, CNPJ número 20.995.635/0001-83, eis que é tempestiva, para, no mérito, esclarecer os pontos combatidos e negar o pedido de reabertura 
do prazo, vez que entende que não procedeu nenhuma alteração que possa interferir na elaboração das propostas a serem apresentadas pelas LICITANTES.
Jáder Luis Sales Júnior
Comissão Permanente de Licitações
Márcia Mendes Siqueira
Comissão Permanente de Licitações
Maria Marta de Oliveira Soares
Comissão Permanente de Licitações
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DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR:
Recebo a Impugnação interposta pelo SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SINAPRO, CNPJ número 20.995.635/0001-83, eis 
que é tempestiva, para no mérito negar o pedido de reabertura do prazo, vez que a Comissão Permanente de Licitações está agindo dentro das exigências legais e está 
tecnicamente embasada no posicionamento da Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência.
Posto isso, RATIFICO a decisão da Comissão Permanente de Licitações, mantendo as exigências do edital.
Contagem, 11 de agosto de 2017.
Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
CONCORRÊNCIA NÚMERO 004/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 0082/2017
Aos 11 (onze) dias de agosto de 2017, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria número 004, de 08/05/2017, com intuito de analisar e 
julgar a Impugnação ao Edital da Concorrência número 004/2017 - Processo Administrativo número 082/2017, cujo objeto é a contratação de agência de propaganda 
para dar publicidade a ações ligadas aos produtos, serviços e projetos institucionais do município de Contagem/MG, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal 
de Comunicação e Transparência, apresentada pela AGÊNCIA DE PUBLICIDADE UHAAU – CAMILA L NOGUEIRA - ME, CNPJ número 26.702.979/0001-33. 
O presente procedimento licitatório, conforme previsão do Edital, em seu preâmbulo, tem como fundamentos legais a Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações subsequentes, Lei Federal número 12.232/2010, aplicável, subsidiariamente, à Lei número 4.680, de 18/06/65, Decreto número 57.690/66, Normas Padrão do 
CENP
O artigo 41 da Lei Federal número 8666, de 21 de junho de 1993, prevê como legitimados a impugnar o edital de licitação: o cidadão (§ 1º) e o licitante (§ 2º), senão 
vejamos: 
 § 1o – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 05 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 
(três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 
§ 2o – Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertu-
ra dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de  leilão, 
as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
Os documentos da impugnação apresentada trazem como IMPUGNANTE a AGÊNCIA DE PUBLICIDADE UHAAU – CAMILA L NOGUEIRA - ME, CNPJ número 
26.702.979/0001-33, assinando a peça impugnatória a representante legal da empresa.
Diante disso, será a peça apresentada considerada como ato impugnatório oriunda de LICITANTE, enquadrando-se no que preceitua o § 2º, do artigo 41, da Lei número 
8.666/93, que prevê o prazo de 02 (dois) dias úteis anteriormente à sessão, o que, verifica-se ter sido atendido, já que os documentos foram protocolados nesta Comis-
são Permanente de Licitações em 11/08/2017, portanto, antes do segundo dia útil anterior à sessão prevista inicialmente para o certame, qual seja, 18/08/2017. 
Portanto, a presente impugnação será recebida, sendo considerada TEMPESTIVA. 
ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE:
Em apertada síntese, a IMPUGNANTE alega:
DOS ITENS ORA IMPUGNADOS E DA NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO
Que o mencionado instrumento convocatório exige que o patrimônio líquido exigido será de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a ser apurado com base nas informa-
ções constantes do balanço do último exercício, de acordo com o item “C.3” da cláusula 8.2 do edital.
Concomitantemente, o item 16.1 do edital também exige garantia, no importe de 5% sobre o valor do contrato, a fim de embasar a execução e comprovar a sustenta-
bilidade econômico-financeira da licitante, a saber:
16.1. As licitantes vencedoras deverão, previamente à assinatura do contrato, oferecer garantia para assegurar sua plena execução, correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor da contratação, em uma das modalidades previstas no artigo 56, da Lei Federal Número 8.666/93, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas na Lei Federal Número 8.666/93.
Como se não bastasse, a cláusula sexta do edital exige a garantia contratual por meio de fiança, nos seguintes moldes:
Caberá à agência Contratada apresentar garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, representado por Fiança Bancária, Seguro Garantia 
ou Caução em dinheiro ou em Título de Dívida Pública, conforme art. 56 da lei nº 8.666/93. A Contratada deverá apresentar a garantia no prazo de até 10 (dez) dias 
corridos após a assinatura do contrato.
Que é ilegal a exigência simultânea, nos instrumentos convocatórios, de requisitos de capital mínimo e garantias para a comprovação da qualificação econômico-finan-
ceira dos licitantes.
Que o edital condicionou a habilitação à comprovação de capital social mínimo integralizado e de garantias. Contudo, a acumulação das exigências de capital mínimo 
com prestação de garantia da proposta contraria o disposto no artigo 31, parágrafo segundo, da Lei número 8666/93.
Que resta latente que a revisão do edital é corolário lógico, para eliminar do item “C.3” da cláusula 8.2, ou eventualmente, a garantia prévia do item 16.1, e, em qual-
quer das hipóteses, impedir sua cumulação, somente com a qual se prestigiará o interesse da Administração, da coletividade, a seleção da proposta mais vantajosa, a 
razoabilidade, a proporcionalidade e a moralidade, em consonância com as reiteradas decisões do TCU e demais tribunais estaduais.
DO PEDIDO:
Ao final requer:
Determinar a republicação do edital, escoimando dos vícios apontados, removendo-se o item “C.3” da cláusula 8.2, ou, eventualmente, retirando-se o item 16.1;
Produzir a reabertura do prazo inicialmente previsto, conforme parágrafo 4º, do artigo 21, da Lei número 8666/93.
DO MÉRITO:
Passamos a análise dos fatos ventilados na impugnação:
Alega a IMPUGNANTE que o edital apresenta exigências descabidas e desarrazoadas, quando exige que o patrimônio líquido exigido será de R$ 500.000,00 e de forma 
concomitante exige a prestação de garantia contratual de 5% sobre o valor do contrato.
De imediato percebe-se que a IMPUGNANTE se equivocou, vez que o patrimônio líquido será exigido durante a fase de habilitação, enquanto que a prestação da garan-
tia contratual será exigida quando da assinatura do contrato, feita, obviamente, somente com a licitante vencedora do certame.
Não há de falar que houve exigência simultânea no edital, uma vez que a primeira (patrimônio líquido) se refere à fase de habilitação e a segunda (garantia contratual) 
é posta quando da assinatura do contrato.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, a Comissão Permanente de Licitações decide receber a IMPUGNAÇÃO proposta pela AGÊNCIA DE PUBLICIDADE UHAAU – CAMILA L NOGUEIRA - ME, 
CNPJ número 26.702.979/0001-33, eis que é tempestiva, para, no mérito, negar provimento, vez que não houve acumulação de exigências editalícia. 
Jáder Luis Sales Júnior
Comissão Permanente de Licitações
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Márcia Mendes Siqueira
Comissão Permanente de Licitações
Maria Marta de Oliveira Soares
Comissão Permanente de Licitações
DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR:
Recebo a Impugnação interposta pela AGÊNCIA DE PUBLICIDADE UHAAU – CAMILA L NOGUEIRA - ME, CNPJ número 26.702.979/0001-33, eis que é tempestiva, para no 
mérito negar provimento, vez que não deslumbramos nenhuma acumulação de exigências editalícia. 
Posto isso, RATIFICO a decisão da Comissão Permanente de Licitações, mantendo as exigências do edital.
Contagem, 11 de agosto de 2017.
Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.211
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, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015; 
REVOGA autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA dos servidores abaixo relacionado, com base nos despachos exarado no Ofício nº. 
910/2017/GAB/SEDUC, conforme descrito abaixo:

Servidor (a) Matrícula Local A partir de:

MARIA BEATRIZ DE CARVALHO DOS SANTOS 01126730 CEMEI Professora Juverci Maria de Freitas 12/07/2017

MARISTELA MACEDO VILAÇA 01079383
Escola Municipal Cândida Rosa do Espírito 
Santo 17/07/2017

SANDRA ALVES BARCELOS SOARES 01087580
Escola Municipal Carlos Drummond de 
Andrade 20/07/2017

LUCIENE DE SOUZA BARTOLI 01294241
Escola Municipal Professora Júlia Kubitschek 
de Oliveira 17/07/2017

Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de agosto de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.212
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, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015;
Art.1º Concede autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA aos servidores abaixo relacionados, no horário, no período e no local, a seguir 
especificados, com base nos despachos exarados no Ofício nº 911/2017/GAB/SEDUC e nos Termos de Compromisso por estes assinados:

Servidor (a) Matrícula Unidade Escolar da Flexibilização

Período

Turno de Flexibiliza-
ção (Horário)Início Término 

ALINE ROCHA BORGES 01395749
Escola Municipal Maria do 
Amparo 12/07/17 23/07/17 13h às 17h30 min

MARIA DAS GRAÇAS COSTA 21081540
CEMEI Professora Juverci Maria 
de Freitas 12/07/17 31/07/17 13h às 17h30 min

MAURO JORGE DA SILVA 01162060
Escola Municipal Newton Amaral 
Franco 19/07/17 21/07/17 13h às 17h30 min

MICHELE MOREIRA DINIZ 01202908 CEMEI Retiro 12/07/17 21/12/17 7h às 11h30min

ROSIMEIRE APARECIDA MORAES 
SIMAO 01194794

Escola Municipal Carlos Drum-
mond de Andrade 06/07/17 20/07/17 7h às 11h30min

ROSIMEIRE APARECIDA MORAES 
SIMAO 01194794

Escola Municipal Carlos Drum-
mond de Andrade 21/07/17 22/12/17 13h às 17h30 min

SIMONE KARINA NASBAR 01294306
Escola Municipal Sócrates Maria-
ni Bittencourt 17/07/17 21/07/17 7h às 11h30min
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SOPHIA DE MATTOS CAMARGO 
GROSSMANN 01279056

Escola Municipal Vereador Jésu 
Milton dos Santos 17/07/17 22/07/17 7h às 11h30min

Art.2º Os servidores relacionados no Artigo 1º, deste Ato Administrativo, em flexibilização de jornada de trabalho ampliada perceberão o percentual de ampliação sobre 
o valor correspondente ao seu padrão de carreira, constante na tabela de vencimento, garantindo, nos termos do Artigo 42 da Lei Complementar nº 90/2010, com a 
redação dada pela Lei Complementar nº 180/2014:
I - o pagamento das férias regulamentares coletivas em janeiro;
II - a incidência sobre 1/3 (um terço) de férias;
III - o abono natalino ou décimo terceiro, proporcionalmente ao período de exercício de jornada ampliada.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de agosto de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº. 20.213
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no OF.PMC/SEAD/DEGP nº 604/2017; REVOGA no Artigo 1º (primeiro) do Ato Administrativo nº 19.965, datado de 
06 de junho de 2017, a concessão para o AFASTAMENTO PRELIMINAR, previsto no §14º do Artigo 52 da Lei Orgânica do Município de Contagem (redação dada pela 
Emenda a Lei Orgânica nº 019, de 31 de janeiro de 2000), da servidora ANGELICA JUNQUEIRA DE MATOS CORTEZ, titular do cargo de provimento efetivo de Professor 
de Educação Básica PEB1-II, matrícula 01079332, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 08 de junho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de agosto de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.215
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 06228/2017-
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 MARCOS ANTONIO DE CARVALHO VIEIRA, titular do cargo de provimento efetivo de Médico III, Nível VIII, Grau “M”, matrícula nº. 01149187, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2017 a 31 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de agosto de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.216
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 06494/2017-
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 CASSIO PINTO DA SILVA, titular do cargo de provimento efetivo de Técnico em Saúde, Nível IV, Grau “M”, matrícula nº. 01134287, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2017 a 30 de setembro de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de agosto de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.217
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 08852/2017-
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, à servidora ALIANNE QUADROS MARTINS LOPES, titular do cargo de provimento efetivo de Profissional da Saúde Nível Superior I, Nível VIII, Padrão “P19”, 
matrícula nº. 01137200, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de julho de 2017 a 30 de setembro de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de agosto de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.218
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2016-0299/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a", do 
Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003),  a Servidora ELAINE MATAGON DE OLIVEIRA, titular do cargo efetivo de Professor de Educação Bási-
ca PEB1-II, Nível XIIIA, Padrão “P8”, matrícula nº 01088110, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 08 de junho de 2017 até, no máximo, completar as 
exigências para a aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de agosto de 2017.
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HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.219
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando disposto na Lei Complementar nº 138, de 04 de julho de 2012; combinado com o art. 12, 
inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; DESIGNA o servidor MARIO FABIANO DA SILVA MOREIRA, titular do cargo de provimento em comissão 
de Assessor Nível VII, lotado na Fundação Cultural do Município de Contagem - FUNDAC, para responder cumulativamente e interinamente pela presidência da Funda-
ção Cultural do Município de Contagem – FUNDAC, a partir de 11 de agosto de    2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.220
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas especialmente, Inciso II do Artigo 92 da Lei Orgânica do Município de Contagem; e, consi-
derando o disposto na Lei Complementar nº 151, de 28 de agosto de 2013; considerando ainda, o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de 
dezembro de 1990; NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Vice-Presidente da Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq, 
Nível VIII, CPC-43, a Servidora VIVIANE SOUZA FRANÇA, a partir de 11 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.221
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto no Artigo 32, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e o 
disposto na Lei Complementar nº 150, de 28 de agosto de 2013; combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de  1990; NOMEIA 
para os respectivos cargo de provimento em comissão os servidores abaixo relacionados, lotado no Instituto de Planejamento Urbano do Município de Contagem – 
IPUCON, a partir de 11 de agosto de 2017, conforme descrito:

SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

ROSELANE ROCHA PEREIRA Diretor Técnico Administrativo Financeiro III 4

FREDERICO LIMA PESSANHA VITTORI Diretor de Projetos e Infraestrutura III 7
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.222
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNA para o exercício das 
respectivas Funções de Confiança, os servidores abaixo relacionados, lotados na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, a partir de 11 
agosto de junho de 2017, conforme descrito:

 Servidor Função de Confiança REF CFC

GERALDINA GOMRES DA SILVA SANTOS Assistente Técnico Administrativo FC-2 51

LEA LUIZ DE OLIVEIRA Assistente Técnico Administrativo FC-2 64

ARI GOMES DA SILVA Assistente Técnico Administrativo FC-2 65

ROSANGELA ZEFERINO DE SOUZA Responsável Técnico Administrativo FC-3 69

PAULO HENRIQUE TEIXEIRA BELMIRO Responsável Técnico Administrativo FC-3 74

FLAVIA MARIA PIMENTA Coordenador de Programas FC-10 138

IVANA SANTANA ANDRADE Coordenador de Programas FC-10 139
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.223
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
RESOLVE:
Art.1º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de comissão de Diretor de Zoonoses, Nível VI, CPC-529, a servidora ALINY CRISTINA VASCONCELOS, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 11 de agosto de 2017.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de comissão de Diretor de Zoonoses, Nível VI, CPC-529, a servidora GEANE RODRIGUES CRUZ, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 11 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.224
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 NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Diretor Administrativo da UPA SEDE, Nível VI, CPC-112 o Servidor RICARDO LUIZ FERREIRA, lotado na 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, a partir de 11 de agosto de 2017.
Art.2º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Diretor Geral do Departamento de Saúde Mental, Nível VIII, CPC-151 o Servidor RODRIGO DIAS, lotado na 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, a partir de 11 de agosto de 2017.
Art.3º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Diretor Geral do Departamento de Saúde Mental, Nível VIII, CPC-151 a Servidora LUIZA MARA DA SILVA, 
lotada na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, a partir de 11 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.225
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE;
Art.1º DISPENSAR da designação para o exercício da Função de Confiança de Direção de Controle Administrativo, Referência FC-5, CFC-221, o servidor ADIEL ANACLETO 
DA     ROCHA, matrícula 01050202, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, a partir de 1º(primeiro) de agosto de 2017.
Art.2º DISPENSAR da designação para o exercício da Função Especial de Atendente da CAP, Referência FE-5, CFC-90, o servidor CESAR AUGUSTO MIRANDA SOUZA, 
matrícula 1403423, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, a partir de 11 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.226
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de comissão de Gerente de Movimentação Bancária da Dívida Ativa Pública, Nível III, CPC-213, o servidor ADIEL 
ANACLETO DA ROCHA, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, a partir de 11 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.227
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 148, de 28 de agosto de 2013, que altera a estrutura 
organizacional da Fundação de Ensino de Contagem; combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990;   RESOLVE:
Art.1º EXONERAR do para o cargo de provimento em comissão de Diretor de Estabelecimento de Ensino – FUNEC Unidade Inconfidentes, Nível VI, CPC-23, lotado na 
Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, entidade que compõe a Administração Indireta de Contagem, o Servidor SEBASTIAO ELIAS PERPETUO, a partir de 11 de 
agosto de 2017.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Diretor de Estabelecimento de Ensino – FUNEC Unidade Inconfidentes, Nível VI, CPC-23, lotado na Funda-
ção de Ensino de Contagem - FUNEC, entidade que compõe a Administração Indireta de Contagem, a Servidora MONICA GARCIA PONTES, a partir de 11 de agosto de 
2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de agosto de 2017.
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ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.228
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 do cargo de provimento em comissão de Diretor do Distrito Sanitário Vargem das Flores, Nível IX, CPC-182 o Servidor FLAVIO LUCIO DOS SANTOS, 
lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, a partir de 11 de agosto de 2017.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Diretor do Distrito Sanitário Vargem das Flores, Nível IX, CPC-182 o Servidor JAISTON MARCELO DE OLIVEI-
RA, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, a partir de 11 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.229
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
RESOLVE:
Art.1º NOMEAR para os respectivos cargos de provimento em comissão os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 
11 de agosto de 2017, conforme descrito:

SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

ERIKA ALVES DA SILVA CALDEIRA Gerente de Medicina e Segurança do Trabalho III 186

NICOLE SILVA FIGUEIREDO Gerente de Cargos, Carreiras e Desempenho III 187
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de comissão de Diretor de Coleta Seletiva, Nível VI, CPC-499, a servidora VANESSA CARVALHO TEIXEIRA, 
lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a partir de 11 de agosto de 2017.
Art.3º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de comissão de Gerente de Convênios de Saída de Recursos, Nível III, CPC-230, a servidora ANDREZZA CARVA-
LHO ALCANTARA, lotada na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, a partir de 11 de agosto de 2017.
Art.4º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de comissão de Gerente de Informações de Segurança, Nível III, CPC-249, a servidora ADRIANA FATIMA BAR-
ROS, lotada na Secretaria Municipal de Defesa Social, a partir de 11 de agosto de 2017.
Art.5º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de comissão de Gerente de Fiscalização de Postura, Nível III, CPC-264, o servidor ANSELMO RIBEIRO DE MOU-
RA, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a partir de 11 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.230
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
RESOLVE:
Art.1º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de comissão de Gerente de Educação em Recursos Humanos, Nível III, CPC-256, a servidora SALUA DE CAMPOS 
MATTAR, lotada na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a partir de 11 de agosto de 2017.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de comissão de Gerente de Educação em Recursos Humanos, Nível III, CPC-256, o servidor MAURICIO MAR-
QUES JUNIOR, lotada na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a partir de 11 de agosto de 2017.
Art.3º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de comissão de Gerente de Atendimento à Mulher, Nível III, CPC-255, a servidora SALUA DE CAMPOS MAT-
TAR, lotada na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a partir de 11 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.231
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
RESOLVE:
Art.1 EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Assessor III, Nível VI, os servidores abaixo relacionados, a partir de 11 de agosto de 2017, conforme descrito:
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SERVIDOR CPC LOTAÇÃO

ARNALDO VASCONCELOS COELHO 416 Secretaria Municipal de Governo

JOSE MARÇAL DAS DORES SANTANA 417 Secretaria Municipal de Governo

CARLOS ALBERTO ROSA VIEGAS 419 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

LUCAS RAFAEL DOS SANTOS 420 Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência

ALEXANDRE DIAS AGUIAR 421 Secretaria Municipal de Governo

LUIZ AUGUSTO COSTA DUARTE 422 Secretaria Municipal de Governo

ANTONIO ELIAS GONÇALVES 423 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos      

Art.2 EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Assessor II, Nível V, os servidores abaixo relacionados, a partir de 11 de agosto de 2017, conforme descrito:

SERVIDOR CPC LOTAÇÃO

FELIPE FREDERICO MOREIRA 169 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

ANA MARCIA DE ABREU SANTOS 370 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

AMANDA CRISTINA GOMES D. NOGUEIRA 372 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

JULLIANE MIRANDA SILVA PACHECO 373 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

IGOR MARTINS DA SILVA 374 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

THAIS BRAGA ALVES 364 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

ROBSON LUCAS MIRANDA 371 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Art.3 NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assessor III, Nível VI, os servidores abaixo relacionados, a partir de 11 de agosto de 2017, conforme descri-
to:

SERVIDOR CPC LOTAÇÃO

FELIPE FREDERICO MOREIRA 416 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

ANA MARCIA DE ABREU SANTOS 417 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

AMANDA CRISTINA GOMES D. NOGUEIRA 419 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

JULLIANE MIRANDA SILVA PACHECO 420 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

IGOR MARTINS DA SILVA 421 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

THAIS BRAGA ALVES 422 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

ROBSON LUCAS MIRANDA 423 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Art.4 NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assessor II, Nível V, os servidores abaixo relacionados, a partir de 11 de agosto de 2017, conforme descrito:

SERVIDOR CPC LOTAÇÃO

ARNALDO VASCONCELOS COELHO 364 Secretaria Municipal de Governo

JOSE MARÇAL DAS DORES SANTANA 369 Secretaria Municipal de Governo

CARLOS ALBERTO ROSA VIEGAS 370 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade



"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, 11 de agosto de 2017 Página 18 de 48 Diário Oficial de Contagem - Edição 4167

LUCAS RAFAEL DOS SANTOS 371 Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência

ALEXANDRE DIAS AGUIAR 372 Secretaria Municipal de Governo

LUIZ AUGUSTO COSTA DUARTE 373 Secretaria Municipal de Governo

ANTONIO ELIAS GONÇALVES 374 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos      
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.232
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
RESOLVE:
Art.1º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de comissão de Diretor Geral do Departamento de Interlocução com a Sociedade Civil, Nível VIII, CPC-704, o 
servidor RICARDO RAMOS DE OLIVEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Governo, a partir de 11 de agosto de 2017.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de comissão de comissão de Diretor Geral do Departamento de Interlocução com a Sociedade Civil, Nível VIII, 
CPC-704, o servidor EDUARDO TADEU SENDON, lotado na Secretaria Municipal de Governo, a partir de 11 de agosto de 2017.
Art.3º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de comissão de Diretor Geral do Departamento de Educação Básica, Nível VIII, CPC-731, o servidor RICARDO 
RAMOS DE OLIVEIRA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 11 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA REUNIÃO PARA REALIZAÇÃO DE SORTEIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 082/2017
CONCORRÊNCIA NÚMERO 004/2017
Aos 04(quatro) dias do mês de agosto de 2017 (dois mil e dezessete), às 10h00min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria número 
004, de 08 de maio de 2017, com a finalidade de proceder o sorteio dos profissionais que irão compor a SUBCOMISSÃO TÉCNICA destinada ao julgamento das pro-
postas técnicas referentes à licitação acima referenciada, destina à contratação de agência de propaganda para dar publicidade a ações ligadas aos produtos, serviços 
e projetos institucionais do Município de Contagem/MG, nos termos do item 9.2.2 do edital e artigo 10, parágrafo 1º, da Lei Federal número 12.232/2010. Conforme 
OFÍCIO GAB SECOM Nº 125, de 01/08/2017, juntado aos autos, os profissionais que participarão do sorteio são:
Profissionais vinculados à Prefeitura Municipal de Contagem:
Desirée Dutra Fávero de Resende
Ernesto Aureliano Leal Carvalhais Braga
Mário Fabiano da Silva Moreira
Pedro Henrique Blank Menegassi
Rodrigo Arreguy Melo Campos
Wanderson Silva Magalhães
Profissionais sem vínculo com a Prefeitura Municipal de Contagem:
Luis Ricardo Garcia Sapia
Marcelo Augusto Soares
Maria Gabriela de Carvalho Barbosa
Rodrigo Lopes da Silva
A Comissão Permanente de Licitações atestou o comparecimento das seguintes pessoas na presente sessão:
Simone Gazolla Rodrigues Renno
Iara da Silva Sallucci
Isabella Cristina Souza 
Sílvia Araújo de Souza
Procedeu-se, neste momento o sorteio, sendo sorteado os seguintes profissionais:
Profissionais vinculados à Prefeitura Municipal de Contagem:
Desirée Dutra Fávero de Resende
Ernesto Aureliano Leal Carvalhais Braga
Profissionais sem vínculo com a Prefeitura Municipal de Contagem:
Luis Ricardo Garcia Sapia
A Comissão Permanente de Licitações encaminhará os nomes sorteados para a Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência para a emissão de portaria de 
designação. A Comissão Permanente de Licitações encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata que segue assinada por todos os presentes. Contagem, 04 de agosto 
de 2017.
Jáder Luis Sales Júnior
Comissão Permanente de Licitações
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Márcia Mendes Siqueira
Comissão Permanente de Licitações
Maria Marta de Oliveira Soares
Comissão Permanente de Licitações
Simone Gazolla Rodrigues Renno
Iara da Silva Sallucci
Isabella Cristina Souza 
Sílvia Araújo de Souza

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Edital de Chamamento Público Nº 003/2017
A Prefeitura Municipal de Contagem, por intermédio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, com esteio na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e no 
Decreto nº 30 de 23 de fevereiro de 2017, do Município de Contagem, torna público o presente Chamamento Público que visa à seleção de proposta de Organização 
da Sociedade Civil interessada em celebrar o TERMO DE COLABORAÇÃO para gestão, formação, acompanhamento e desenvolvimento do PROJETO TABELINHA DE FUTE-
BOL, implantando e desenvolvendo 8 (oito) núcleos de futebol no município gerindo atividades da modalidade, contratando mão de obra qualificada para o desenvolvi-
mento do projeto, adquirindo materiais esportivos, destinado ao atendimento das crianças e adolescentes de Contagem.
DO RECEBIMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO CHAMAMENTO PÚBLICO.
Os envelopes contendo a proposta e a documentação das Organizações da Sociedade Civil deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, 
situada à Rua Portugal, nº 20, Bairro da Glória, Contagem- MG, na sessão de processamento do Chamamento Público que será realizada no dia 14 de agosto de 2017 
AS 10:30 HORAS (dez horas e trinta minutos), presidida pela Comissão de Seleção da Secretaria Municipal de Esporte, lazer e Juventude – nomeada pela Portaria nº 
001/2017 – SELJU de 09/08/2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Edital de Chamamento Público SELJU Nº 002/2017
A Prefeitura Municipal de Contagem, por intermédio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, com esteio na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e no 
Decreto nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, do Município de Contagem, torna público o presente Chamamento Público que visa à seleção de proposta de Organização 
da Sociedade Civil interessada em celebrar  TERMO DE COLABORAÇÃO para gestão, formação, acompanhamento e desenvolvimento do PROJETO GINASTICA DE TRAM-
POLIM,  organizando eventos da modalidade, contratando mão de obra qualificada para a evolução do projeto, destinado ao atendimento das Crianças do município 
de Contagem

DO RECEBIMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO CHAMAMENTO PÚBLICO.
Os envelopes contendo a proposta e a documentação das Organizações da Sociedade Civil deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, 
situada à Rua Portugal, nº 20, Bairro da Glória, Contagem- MG, na sessão de processamento do Chamamento Público que será realizada no dia 14 de agosto de 2017 
AS 10:30 HORAS (dez horas e trinta minutos), presidida pela Comissão de Seleção da Secretaria Municipal de Esporte, lazer e Juventude – nomeada pela Portaria nº 
001/2017 – SELJU de 09/08/2017.

Secretaria Municipal 
de Educação

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE

EXTRATO DO EDITAL DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE Nº 001/2017 - A Presidente da Caixa Escolar José Silvino Diniz, através da Comissão de Licitação, 
torna público, para conhecimento de quaisquer interessados, que a licitação do dia 10/08/2017 foi declarada fracassada, nos termos do art. 48, § 3º da Lei nº 8.666/93, 
em decorrência de inabilitação de proponente (restando apenas dois habilitados), ficando remarcada a nova sessão para o dia 18 (dezoito) de agosto de 2017 às 09h 
(nove horas), sendo o objeto da Carta Convite nº 001/2017, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PELO REGIME DE EMPREI-
TADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SILVINO DINIZ, LOCALIZADA NA RUA DOS CARDEAIS, 485, 
BAIRRO SOLAR DO MADEIRA, CONTAGEM/MG, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. A entrega dos envelopes de 
Habilitação e Proposta será até as 9h20min (nove horas e vinte minutos) do dia 18/08/2017. A abertura dos envelopes com os documentos e a proposta comercial será 
realizada em sessão designada para o dia 18/08/2017 às 9h30min (nove horas e trinta minutos). O edital e seus anexos poderão ser adquiridos por quaisquer interessa-
dos, com a Comissão de Licitação na Secretaria da Escola Municipal José Silvino Diniz, Rua dos Cardeais, nº 485, Bairro Solar do Madeira Contagem/MG, CEP 32065-
100, no horário de 08:00 12:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, quando o interessado deverá apresentar PEN DRIVE ou CD 
para a sua gravação. Maiores Informações pelo telefone (31) 3352-8515. Contagem, 11 de agosto de 2017 - Maria Aparecida da Silva Batista - Presidente da Comissão 
de Licitação – Cláudia Cardoso de Oliveira Bitencourt - Vice-Presidente da Comissão de Licitação

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE  COOPERAÇÃO Nº . 061/2017 – CAIXA ESCOLAR NEWTON AMARAL FRANCO CONTAGEM E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO:  REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE Á EXECUÇÃO DO MURO DE DIVISA DA ESCOLA, TROCA DE TELA GALVANIZADA NO ALAMBRADO, EXECUÇÃO 
DE PORTÃO, CONFECÇÃO DE BEBEDOURO DE ALVENARIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA (1) CENTRAL GELADA PARA O BEBEDOURO DE ALVENARIA, FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAFLONS COM LAMPADAS E FIAÇÕES NO CEMEI CORA CORALINA  CAIXA ESCOLAR NEWTON AMARAL FRANCO (CAPITAL)  EM 01 (UMA) 
PARCELA DE R$ 13.670,00.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  1.12.1.12.365.0024.2210 – NATUREZA:  44504100  - FONTE: 010100
ASSINADO:   04/08/2017        VIGÊNCIA:    31/12/2017
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EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº . 005/2017  -  CAIXA ESCOLAR BENEDITO BATISTA   E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO:  REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À REVITALIZAÇÃO DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO COM REVISÃO DO SISTEMA HIDRAULICO E 
ELETRICO CAIXA ESCOLAR BENEIDTO BATISTA (CAPITAL) EM 01 (UMA) PARCELA DE R$ 14.890,00.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.361.0024.2211  - NATUREZA: 44504100 – FONTE: 010100
ASSINADO:   04/08/2017       VIGÊNCIA:   31/12/2017

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

A Secretaria da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, primeira Câmara, no exercício das suas atribuições, faz publicar o(s) acórdão(s) abaixo 
indicado(s):

ACÓRDÃO Nº 150/2017

PROCESSO  Nº 03703/2015-02A
RECORRENTE: JANDIR MEZOMO
ASSUNTO: TFLF e TFS Cancelamento. Encerramento de Atividade
RECURSO VOLUNTÁRIO
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
Data do Julgamento: 08 de agosto de 2017

TFLF E TFS — RECURSO VOLUNTÁRIO — PEDIDO DE CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO DA COBRANÇA DE TAXAS ––  ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO MUNICÍPIO 
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -- ÔNUS DO CONTRIBUINTE –– INTEMPESTIVIDADE –– ARTIGO 282 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM –– DECISÃO 
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a 1ª Câmara não conheceu do recurso voluntário, por ser o mesmo intem-
pestivo, mantendo inalterada a decisão de 1ª Instância a qual julgou totalmente improcedente o pedido de cancelamento dos lançamentos da Taxa de Fiscalização, 
Localização e Funcionamento-TFLF e Taxa de Fiscalização Sanitária-TFS, nos termos do art. 48, § 2º, do Código Tributário do Município de Contagem-CTMC e Editais de 
Lançamento 01/2013/SEFAZ/SAREC, 02/2014/SEFAZ/SAREC e manteve o lançamento da TFLF e TFS referente ao exercício de 2015, em razão da empresa está ativa no 
cadastro de Receita Federal Municipal. Quanto aos lançamentos da TFLS e TFS de 2004 a 2012 -  são objetos de demanda judicial, portanto, não compete à Junta de 
Julgamento Fiscal analisa-los, de acordo com o artigo 295, § 2º, do CTMC. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Sra. Kênia Dutra 
de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 151 /2017

PROC. Nº 02.A.01999 /2008   
RECORRENTE: PRF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ASSUNTO: ITBI. Preponderância. Decadência
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
DATA DO JULGAMENTO: 08 de agosto de 2017

ITBI –– RECURSO VOLUNTÁRIO ––- INCORPORAÇÃO DE IMOVEL AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA – PREPONDERÂNCIA – PRAZO PARA JUSTIFICAÇÃO – FATO GERADOR CON-
DICIONADO - IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO DO IMPOSTO – DECADÊNCIA NÃO CONFIRMADA – CONTAGEM DE PRAZOS – DECISÃO MANTIDA – PROVIMENTO NEGA-
DO - PEDIDO INDEFERIDO.  Em decisão unânime, acompanhando a relatora, a 1ª Câmara negou provimento ao recurso voluntário e manteve a decisão de 1ª Instância, 
mantendo com ela o lançamento do ITBI para o imóvel de índices cadastrais de nºs 08.475.0300.001 e 08.475.0300.002,  uma vez afastada a hipótese de decadência e 
de evidências na preponderância de atividade imobiliária por parte da Recorrente. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Sra. Kênia 
Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 152  /2017 

Processo Nº 02-A-01626/2012
Recorrente: ANTÔNIO PEREIRA FILHO
Assunto: Revisão Lançamento IPTU
Relator: José Carlos Carlini Pereira
DATA DO JULGAMENTO: 08 de agosto de 2017
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IPTU E TAXAS –– RECURSO VOLUNTÁRIO  –– PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTOS - INTEMPESTIVIDADE – CRÉDITOS AJUIZADOS – ENCERRAMENTO DA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – PROVIMENTO NEGADO - DECISÃO MANTIDA. A Primeira Câmara, acompanhando o voto do 
relator, decidiu por unanimidade em negar provimento ao recurso voluntário e manter a decisão de improcedência de pedido de revisão dos lançamentos de IPTU para 
o exercício de 2011 em razão de declínio de competência para o Judiciário, mantendo com ela os respectivos créditos ativos relacionados aos imóveis de índices cadas-
trais de nºs 11.0501.0010.000, 11.0501.0020.000 e 11.0501.0030.000. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Srta. Kênia Dutra de 
Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 153/2017

PROC. Nº 01311/2014-02A
RECORRENTE: EMPRESA BELO HORIZONTE DE IMÓVEIS GERAIS S/A
ASSUNTO: Revisão IPTU 2014
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
DATA DO JULGAMENTO: 08 de agosto de 2017.
          
IPTU E TAXAS – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANEN-
TE – APP – CURSO DÁGUA ATRAVESSANDO O IMÓVEL - DIREITO À REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. Após o reexame necessário, acompanhando o relator a 1ª Câmara 
conheceu do recurso voluntário para reformar a decisão parcial de primeira instância e reconhecer a redução em 20% (vinte por cento) na base de cálculo do IPTU 2014 
também para o imóvel de índice cadastral nº 095570100000, havendo prova subsistente do mesmo integrar área de preservação permanente, devendo o Cadastro 
providenciar o assentamento dessa condição, assim como devem ser revistos os lançamentos. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, 
o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, a Srta. Kênia Dutra de Campos e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura. 

ACÓRDÃO Nº 154/2017

PA Nº: 16305/2014-02A
RECORRENTE: BAR E RESTAURANTE GOSTINHO MINEIRO 
MATÉRIA :  TFLF/TFS
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
VOTO EM SEPARADO: Marcelo Rodrigues do Carmo
DATA DO JULGAMENTO: 08/08/2017

TFLF/TFS – RECURSO VULUNTÁRIO – OCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO EXECÍCIOS 2004 A 2010 - ART. 046 DO CTMC - APLICABILIDADE -  DESCONSTITUIÇÃO DE LANÇA-
MENTOS - EXERCÍCIOS 2011 A 2014 – EXTINÇÃO DO SUJEITO PASSIVO – BAIXA DE INSCRIÇÃO. Por maioria dos votos, vencido o Relator, a Câmara  conheceu do recurso 
voluntário e deu-lhe provimento, reformando a decisão de primeira instância, para determinar a desconstituição dos lançamentos de TFLF – Taxa de Fiscalização Locali-
zação e Funcionamento e TFS - Taxa de Fiscalização Sanitária referente aos exercícios de 2004 a 2014. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini 
Pereira, a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

VOTO VENCIDO  DO RELATOR:  Pelas razões expostas, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão parcial de primeira instância em pedido de revisão 
dos lançamentos de TFLF e TFS para os exercícios de 2010 a 2014, mantendo com ela os respectivos créditos ativos.

ACÓRDÃO Nº 155/2017

PTA Nº   02.B.00133/2011
RECORRENTE: STEP DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
RECURSO VOLUNTÁRIO.
ASSUNTO: ISSQN – ITEM 32.01 
RELATOR: Marcelo Rodrigues do Carmo 
DATA DO JULGAMENTO: 08/08/2017.

ISSQN – RECURSO VULUNTÁRIO – SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ITEM 7.01 DA LISTA – LANÇAMENTO IRREGULARMENTE REALIZADO COM ENQUADRAMENTO NO ITEM 
32.01 - IMPOSSIBILIDADE -   Em decisão unânime, acompanhando o relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário  e deu-lhe PROVIMENTO, cassando assim  a 
decisão proferida em primeira instância, para determinar a desconstituição total dos lançamentos consignados no TNF 21606 série ‘B’ de 28/02/2011. Participaram do 
julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL – 1ª INSTÂNCIA 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Solicitamos que os requerentes abaixo citados apresentem em 30(trinta) dias a partir da data da publicação deste, sob pena de indeferimento do pedido e conseqüente 
arquivamento do processo, os  seguintes documentos: 

Processo: 2017060916414011 
Requerente: CRETTON PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
Assunto: Não Incidência de ITBI



"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, 11 de agosto de 2017 Página 22 de 48 Diário Oficial de Contagem - Edição 4167

1) Cópia da ata de nomeação da atual diretoria, deliberada em Assembleia Geral, devidamente registrada, nos termos do Artigo Décimo do Estatuto Social; 2) Cópia 
do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ e quadro societário atualizado; e 3) Escrituração contábil relativamente aos exercícios de 2014 a 2016 (encerrados), 
contida nas Demonstrações Contábeis: a) Livros Razão Analítico; b) Livros Diário Contábil, devidamente registrados; c) Balanços Patrimoniais; d) Balancetes Analíticos; e) 
Demonstrações de Resultado de Exercício; e f) Plano de Contas; por conta do pedido de não incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a 
eles relativos por Ato Oneroso “Inter Vivos” – ITBI, relativo a 100% do imóvel, terreno, constituído pelo lote 0007 da quadra 0021, à R. Dezenove, nº 272, do B. Tropical, 
Contagem/MG, índice cadastral nº 11.469.0070.000.

Processo: 2017060916454611
Requerente: CRETTON PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
Assunto : Não Incidência de ITBI
Documento: 1) Averbação de nome do proprietário do imóvel perante o Cadastro Imobiliário, pois o índice cadastral, para o Município, pertence a UAI Empreendimen-
tos e Participações Ltda. constatando-se divergência do transmitente; 2) Cópia da ata de nomeação da atual diretoria, deliberada em Assembleia Geral, devidamente 
registrada, nos termos do Artigo Décimo do Estatuto Social; 3) Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ e quadro societário atualizado; e 4) Escrituração 
contábil relativamente aos exercícios de 2014 a 2016 (encerrados), contida nas Demonstrações Contábeis: a) Livros Razão Analítico; b) Livros Diário Contábil, devi-
damente registrados; c) Balanços Patrimoniais; d) Balancetes Analíticos; e) Demonstrações de Resultado de Exercício; e f) Plano de Contas; por conta do pedido de 
não incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos por Ato Oneroso “Inter Vivos” – ITBI, relativo a 100% do imóvel, casa 
residencial, constituído pelo lote 0011 da quadra 0014, à Av. Rio São Francisco, nº 566, do B. Parque Riacho das Pedras – 1ª Seção, Contagem/MG, índice cadastral nº 
05.194.0160.001.

Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1.887, 1º andar, Sala 01- Cidade Industrial - Contagem – MG

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL - 1ª INSTÂNCIA

Em decorrência da não localização dos contribuintes via AR, a Junta de Julgamento Fiscal faz publicar a relação dos contribuintes não localizados:

Nº do Processo Assunto Nome/Razão Social Data/Decisão Decisão Nº Decisão

17867/2016-02A PRESCRIÇÃO ALCENIRA MARIA TEIXEIRA 5/15/2017 IMPROCEDENTE 13.325

10479/2015-02A REVISÃO DE TAXAS ASSOCIAÇÃO BÍBLICA NOVO MUNDO 4/24/2017 IMPROCEDENTE 13.198

12989/2016-02A REVISÃO DE TAXAS CELIO PARREIRA DUARTE 5/9/2017 IMPROCEDENTE 13.225

12088/2015-02A CANC. DE TAXAS CENTRO AUTOMOTIVO PEÇAS E SERV. MATOS CAR LTDA 8/16/2017 IMPROCEDENTE 13.201

02B.00747/2012 TNF CLÍNICA ELDORADO LTDA 3/13/2017 IMPROCEDENTE 13.137

13682/2016-02A PRESCRIÇÃO HILMA ROMEIRA PRATES DE SOUZA LIMA 4/17/2017 PROC. PARCIAL 13.159

02018/2016-02A ISENÇÃO DE IPTU IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR 4/26/2017 IMPROCEDENTE 13.204

04813/2016-02A ISENÇÃO DE IPTU IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR 4/24/2017 IMPROCEDENTE 13.205

05920/2014-02A ISENÇÃO DE IPTU IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR 4/7/2017 IMPROCEDENTE 13.206

14988/2014-02A CANC. DE TAXAS IGREJA EVANGÉLICA PENTECOSTAL ROCHA DE ISRAEL 4/25/2017 IMPROCEDENTE 13.208

03686/2016-02A ISENÇÃO DE IPTU IGREJA EVANGÉLICA RESTAURANDO VIDAS 5/29/2017 IMPROCEDENTE 13.342

05720/2016-02A ISENÇÃO DE IPTU IGREJA VERDADE E VIDA EM MISSÕES 3/6/2016 IMPROCEDENTE 13.077

17181/2015-02A CANC. DE TAXAS IZAÍAS ALVES PRATES 5/10/2017 IMPROCEDENTE 13.233

2016120112245520 NÃO INCIDÊNCIA ITBI JT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 4/24/2017 IMPROCEDENTE 13.169

04684/2016-02A ISENÇÃO DE IPTU LUIZA COSTA SILVA 8/1/2016 IMPROCEDENTE 12.670

16635/2016-02A RESTITUIÇÃO MARIA BEATRIZ DE SOUZA 5/15/2017 IMPROCEDENTE 13.354

16933/2015-02A CANC. DE TAXAS MARIA DA PENHA ANDRADE 5/25/2017 IMPROCEDENTE 13.355

04965/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU MINISTÉRIO SEMEAR CARRUAGEM DE FOGO 3/9/2017 IMPROCEDENTE 13.122

01263/2016-02A RESTITUIÇÃO RENATA AUGUSTA ALVES SILVA ELYSEU MAGNO 12/13/2016 IMPROCEDENTE 13.124

13410/2016-02A PRESCRIÇÃO SÁLVIA MARIA DE FIGUEREDO 7/26/2016 IMPROCEDENTE 13.125

2017032312023008 NÃO INCIDÊNCIA ITBI SÃO JOÃO DEL CASTILHO LTDA 3/4/2017 IMPROCEDENTE 13.321

02B-00489/2015 TNF SISMONTEC - MONTAGEM ELETRÔNICA LTDA-ME 2/23/2017 PROC. PARCIAL 13.055

11431/2015-02A ISENÇÃO IPTU SOMA VIDEO LTDA 5/3/2017 PROC. PARCIAL 13.258

15672/2016-02A CANC. DE TAXAS WANDELANE DA SILVA ARAÚJO WANDEIR 5/8/2017 IMPROCEDENTE 13.369

Ficam os Contribuintes cientificados do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de Recurso Voluntário conforme parágrafo único do artigo 282 do CTMC
(O responsável pode solicitar o inteiro teor da decisão através do e-mail: sefaz.jjf@contagem.mg.gov.br)

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

A Secretaria da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, segunda Câmara, no exercício das suas atribuições, faz publicar o(s) acórdão(s) abaixo 
indicado(s):

ACÓRDÃO Nº 164/2017
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PA. Nº 9134/2015-02A ,  
REQUERENTE: IGREJA PENTECOSTAL FOGO SANTO DE JESUS
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos De Souza
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas ,
DATA DO JULGAMENTO: 31 de julho de 2017
VOTO EM SEPARADO:  EMERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA

IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO - ISENÇÃO – EXERCÍCIO 2015 – REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PROVIMENTO DO RECURSO -PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
Por maioria de votos, vencido o relator, a Segunda Câmara da Junta de Recursos Fiscais conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento para reformar a decisão 
de primeira instância de indeferimento do pedido de isenção de IPTU e Taxas 2015, pelo fato da Igreja Recorrente já se encontrar instalada no local na data do lança-
mento do IPTU e Taxas 2015, fato comprovado nos autos. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Emerson Gonçalves 
de Oliveira, o Sr. Rogério Silva Lisboa e o Sr. César Augusto de Barros.

VOTO VENCIDO: Diante do exposto, conheço do recurso voluntário por ser tempestivo, mas nego-lhe provimento para manter a decisão proferida pela Junta de Julga-
mento Fiscal que indeferiu o pedido de Isenção do IPTU e TAXAS para o exercício de 2015, incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 03.075.0291.002, devido á 
extemporaneidade do requerimento, nos termos do art. 48, § 2º, do CTMC combinado com o art. 2º, § 5º, do Decreto nº 450/2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

Secretaria Municipal de Fazenda - Secretaria Municipal Adjunta da Receita
Departamento de Tributação e Fiscalização

DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017

O Departamento de Tributação e Fiscalização - DTF, da Secretaria Municipal Adjunta da Receita (SAREC), no uso de suas atribuições e de conformidade com o estabe-
lecido nos artigos 30 e 31 do Decreto nº 598, de 26/11/2015, faz publicar a decisão administrativa que deferiu a solicitação para emissão de Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica. As Pessoas Jurídicas abaixo relacionadas ficam autorizadas a emitir nota fiscal através do Sistema NFS-e (nota fiscal eletrônica) a partir da data indicada, 
sendo esta opção irretratável, e vedada, em qualquer hipótese, a emissão de notas fiscais de serviços convencionais a partir desta data.

CONTRIBUINTE CNPJ DATA

3PL BRASIL LOGISTICA S.A 23.429.671/0031-93 13/07/2017

3PL BRASIL LOGISTICA S.A. 23.429.671/0030-02 13/07/2017

ADALTON DE OLIVEIRA MARTINS 23.361.952/0001-36 14/07/2017

ADEBAL DE ANDRADE JUNIOR 85315460606 28.128.793/0001-48 21/07/2017

ADENILSON ASSIS DOS SANTOS 87365898615 28.079.347/0001-90 17/07/2017

ADIL HORTA 21.517.133/0001-00 28/07/2017

AELITON HUMBERTO LOPES 03867406669 27.965.063/0001-39 10/07/2017

AFONSO CESAR MARTINS 03346113698 28.162.986/0001-15 27/07/2017

AGEP USINAGEM EIRELI 27.945.833/0001-81 11/07/2017

ALESSANDRA DOS SANTOS AZEVEDO 82879044634 27.920.336/0001-29 12/07/2017

ALEXANDRE VILAS BOAS CARVALHO 94233217634 27.870.579/0001-08 21/07/2017

ALFA E OMEGA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 27.067.914/0001-26 11/07/2017

ALFREDINANDO ABELHA DA SILVA 74701207691 24.907.850/0001-36 19/07/2017

ALIANCA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 27.742.611/0001-61 28/07/2017

ALICE CAROLINE SALDANHA DO AMARAL 08438982670 27.727.794/0001-46 28/07/2017

ALINE AYRES VIEIRA LIMA 12026274630 27.470.030/0001-18 11/07/2017

ALINE RODRIGUES FERNANDES 28.210.098/0001-20 27/07/2017

ALMIRA DA COSTA FERNANDO 28.054.508/0001-91 25/07/2017

ALTAMIRO GONCALVES DIONIZIO 01490846689 22.602.829/0001-05 11/07/2017

AMANDA FERREIRA ROBERTO 11526626608 27.912.544/0001-86 24/07/2017

ANDERSON HUDSON RIBEIRO 82377928668 12.025.580/0001-50 12/07/2017

ANDERSON OLIMPIO DA SILVA 30391581805 27.592.763/0001-25 14/07/2017

ANDINEI PEDRO RODRIGUES DA SILVA 06490699605 13.956.769/0001-20 11/07/2017

ANDRE CARLOS BARBOSA 28.247.934/0001-41 28/07/2017

ANGELA APARECIDA MOTA 28.166.248/0001-46 31/07/2017

ANTERSON GREGORIO NUNES 29354595634 24.685.431/0001-05 28/07/2017

ANTONIO MARCIO DE ANDRADE CPF 24828572600 27.884.595/0001-41 06/07/2017
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ARGEMIRO MANUTENCAO E REPARACAO EIRELI EPP 27.875.609/0001-60 11/07/2017

ARIANA SILVA MURRAY 06790681639 26.248.102/0001-14 31/07/2017

ASSOCIACAO NACIONAL DE COMUNICACAO COMUNITARIA - NOSSA TV 24.502.483/0001-90 21/07/2017

ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL CULTURA CRIATIVA 26.642.115/0001-73 11/07/2017

AUTO MECANICA DANIEL LTDA -ME 16.846.909/0001-03 25/07/2017

AVB COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP 27.211.491/0001-76 10/07/2017

BERENICE LEMOS 63470292604 22.034.033/0001-95 11/07/2017

BH PECAS E EMBREAGENS EIRELI - ME 22.416.050/0001-97 13/07/2017

BIOSCIENCE TECNOLOGIA LTDA - ME 20.059.050/0001-51 03/07/2017

BNC ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 02.216.740/0001-95 31/07/2017

BRANDAO & CALDAS REPRESENTACAO LTDA 27.486.070/0001-58 31/07/2017

CAMILA BARCELOS DE PAULA 13500077650 27.512.715/0001-80 11/07/2017

CAMILO FERREIRA DA SILVA 05087200605 28.029.005/0001-66 14/07/2017

CARLOS EDUARDO DA SILVA 28.002.765/0001-80 20/07/2017

CARLOS EDUARDO TAVARES 06073400616 27.935.050/0001-17 11/07/2017

CARLOS HENRIQUE SOUZA GUEDES 27.676.711/0001-37 28/07/2017

CARLOS OLIVEIRA NOGUEIRA 79272983649 27.877.411/0001-16 10/07/2017

CASA DAS MOTOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME 09.040.658/0001-00 14/07/2017

CEI MONTAGENS ELETROMECANICAS LTDA 26.623.158/0001-01 13/07/2017

CENTRO DE TREINAMENTO 4A LTDA  - ME 07.670.211/0001-80 19/07/2017

CERTIFICADORA CONTAGEM EIRELI 27.652.360/0001-24 27/07/2017

CIRCUITO AUTO ELETRICA EIRELI 27.996.387/0001-34 17/07/2017

CIRO BORGES DE MORAIS 13236733691 27.905.864/0001-09 14/07/2017

CLAISYELLEN SILVA CAMPOS 13654061648 27.743.862/0001-60 12/07/2017

CLAUDIMARY VIEIRA CAMPOS 91567084672 28.026.333/0001-09 11/07/2017

CLAUDINEI GOMES NOGUEIRA 10899181600 22.699.427/0001-62 11/07/2017

CLENIO MARCIO PEREIRA 00068610670 19.925.184/0001-29 10/07/2017

CMM SERVICOS EIRELI 13.262.496/0001-13 20/07/2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

Secretaria Municipal de Fazenda - Secretaria Municipal Adjunta da Receita
Departamento de Tributação e Fiscalização

DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017

CONTRIBUINTE CNPJ DATA

CMO SERVICE TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI 27.905.680/0001-49 14/07/2017

CONSTRUSIL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 02.483.781/0002-29 12/07/2017

CRISTIANO DE OLIVEIRA 04966398622 27.779.116/0001-27 11/07/2017

CRISTINA LUIZA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME 17.339.784/0003-41 10/07/2017

CUIDAR SERVICOS GERAIS LTDA 27.995.287/0001-93 19/07/2017

CYNARA REZENDE RODRIGUES EIRELI 15.725.990/0001-00 14/07/2017

DAIANY REPRESENTAÇOES LTDA-ME 66.380.403/0001-11 14/07/2017

DANIANE MAIRE DE ASSIS 09020279645 27.704.380/0001-00 10/07/2017

DANIELA N. DE SOUZA SERVICOS 27.950.730/0001-00 11/07/2017

DANIELLE APARECIDA CARVALHO SANTANA 06161672618 28.066.466/0001-09 17/07/2017

DAVI DE ASSIS 08236634698 27.693.377/0001-20 12/07/2017

DEBORA CRISTINA DA LUZ MOZZER 09869283640 27.992.156/0001-52 12/07/2017

DECARLA COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME 65.376.014/0002-30 10/07/2017

DIALISE SOLUCOES INDUSTRIAL LTDA - EPP 08.917.591/0001-78 11/07/2017

DIANA HENRIQUE DE SOUZA 08400572610 27.903.973/0001-97 14/07/2017
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DONIZETE MANOEL ONOFRE 94790264815 27.895.910/0001-36 17/07/2017

DOS ANJOS & MOTAI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 28.120.714/0001-52 25/07/2017

EDSON MARTINS DIAS 93641770610 11.889.807/0001-43 11/07/2017

EDUARDO ALMEIDA SILVA 25.298.796/0001-31 28/07/2017

EFER RECUPERACAO DE CREDITO LTDA 27.668.921/0001-83 10/07/2017

ELEZERINO RODRIGUES DE SOUZA 3479805672 27.469.388/0001-20 03/07/2017

ELIANA DOS SANTOS FERREIRA 27996670668 27.710.795/0001-88 11/07/2017

ESTACIOTEC LTDA - EPP 38.729.042/0005-64 19/07/2017

EVELLYN LORRANE COSTA DE OLIVEIRA 12720775606 27.629.639/0001-97 11/07/2017

FABIANE MARIA DE OLIVEIRA MAIA 04145880617 28.113.303/0001-30 18/07/2017

FABIANO FERREIRA DA SILVA 04152706694 27.712.564/0001-03 18/07/2017

FABRICIO ROBERTO MOREIRA DA SILVA 03619660670 26.986.557/0001-37 25/07/2017

FERNANDA DA CONCEICAO JORGE BARBOSA FERNANDES 09079958611 25.345.254/0001-72 11/07/2017

FLAVIO MARCIO DE QUEIROZ 03091879666 28.008.004/0001-35 20/07/2017

FLAVIO VINICIUS MOREIRA 04363338644 26.820.707/0001-38 19/07/2017

FRANKLIN DELANO RODRIGUES JUNIOR 27.394.416/0001-98 14/07/2017

G. M. H TECNOLOGIA EIRELI 27.935.415/0001-03 18/07/2017

GC CONTABILIDADE EIRELI 27.903.833/0001-19 11/07/2017

GEOVANIA PAULA OLIVEIRA BARCELOS 27.951.376/0001-38 25/07/2017

GF REVESTIMENTOS LTDA 27.950.692/0001-95 11/07/2017

GILBERTO DE ABREU 93685181653 23.733.877/0001-97 12/07/2017

GILBERTO SILVA HUNGRIA 78825253168 21.434.783/0001-91 11/07/2017

GILBERTO SILVEIRA JUNIOR 07909379641 28.181.742/0001-80 26/07/2017

GILSON DA SILVA NUNES FILHO 28.035.179/0001-31 14/07/2017

GILSON FRANCISCO DUTRA 22.955.452/0001-60 27/07/2017

GIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS VALADARES 24.695.257/0001-73 27/07/2017

GISELE A. DA SILVA RESENDE FISIOTERAPIA LTDA 26.018.889/0001-28 25/07/2017

GLAUBER MOISES DOS SANTOS 10392651629 27.894.283/0001-19 10/07/2017

GLAUCIA HELENA DE SOUZA 28.137.732/0001-47 28/07/2017

GUILHERME HENRIQUE DE ALVARENGA ARAUJO 28.131.178/0001-90 25/07/2017

GUILHERME HENRIQUE SANTOS 12439964638 22.888.372/0001-39 18/07/2017

GUSTAVO JOSE DO CARMO 14.536.116/0001-54 20/07/2017

HÉLIO MÁRCIO GUALBERTO 533990546672 26.833.995/0001-65 11/07/2017

HELOISA FERNANDES DA SILVA REIS 04458741632 27.901.616/0001-90 11/07/2017

HIDRAUNETT HIDRAULICA EIRELI 28.011.485/0001-38 18/07/2017

HUDSON MOREIRA DO NASCIMENTO 27.386.965/0001-10 11/07/2017

IDEAZE ENGENHARIA EIRELI 26.942.356/0001-38 11/07/2017

IMPACTAR SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - ME 27.669.978/0001-05 21/07/2017

ISABELA MATOSO LOPES 11786937670 28.022.521/0001-69 10/07/2017

ISAIAS DAVINO DE JESUS 24.839.122/0001-34 28/07/2017

ISAIAS RIBEIRO DA CUNHA 27.946.753/0001-40 24/07/2017

ITO EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME 05.956.114/0001-23 18/07/2017

IZABELLA NUNES ABRAS 27.102.076/0001-84 14/07/2017

JACKSON DE SOUZA PEREIRA 28.166.756/0001-24 24/07/2017

JANAINA GONÇALVES LIMA 07800933644 26.446.202/0001-55 17/07/2017

JAQUELINE RODRIGUES COSTA 01264517610 19.857.094/0001-48 12/07/2017

JÚNIO ALAN DE TARSO BARROS 07371838610 27.053.237/0001-97 25/07/2017

JF NEGOCIOS DIGITAIS E TREINAMENTO ONLINE LTDA 27.894.636/0001-80 14/07/2017

JL INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA 20.730.983/0001-29 31/07/2017

JOÃO ANTONIO TEIXEIRA SOARES 08089842647 27.579.237/0001-25 12/07/2017

JOAO CIPRIANO FILHO 27.975.534/0001-90 27/07/2017

JOAO LUIZ DA SILVA CACAMBAS 28.115.995/0001-55 27/07/2017

JOAO LUIZ DE ALMEIDA 58630244887 26.552.643/0001-31 11/07/2017
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JOAQUIM DE OLIVEIRA RODARTE 25.417.742/0001-48 11/07/2017

JORGE JOSE DOS SANTOS 92021166600 27.144.750/0001-93 13/07/2017

JORTHAMAR ACOS INOX LTDA - ME 08.699.953/0001-00 20/07/2017

JOSÉ GERALDO MAIA 71625283687 24.514.191/0001-78 31/07/2017

JOSE POSSIDONIO DOS SANTOS NETO 00501226656 27.801.032/0001-42 11/07/2017

JOSE RIBEIRO 26.532.180/0001-46 25/07/2017

JST ASSESSORIA EIRELI 28.037.242/0001-79 11/07/2017

JULIANA MARCIANO DE OLIVEIRA 27.968.024/0001-95 03/07/2017

JULIANO NASCIMENTO HASSEN 07554742604 27.905.482/0001-85 12/07/2017

JUNIO EDGARD DE SOUZA LIMA 08366406679 26.195.106/0001-81 27/07/2017

KAMILA FERNANDA PERREIRAS FONSECA 08515932679 27.935.525/0001-75 18/07/2017

KARINE APARECIDA DA SILVA POPE ANTUNES  07532055647 27.886.278/0001-64 11/07/2017

KATIA PATRICIA SANTOS 01181825601 20.151.145/0001-09 10/07/2017

KINNE HERMES BASTOS 04682805614 27.802.200/0001-14 27/07/2017

LAURA MARIA DO CARMO DE ASSIS 10719383633 26.666.949/0001-19 11/07/2017

LAURIANI ALVES N DE MORAIS 27.295.513/0001-23 31/07/2017

LEONARDO NAVES 963500091604 28.118.200/0001-62 24/07/2017

LETICIA ROSA MAURO 01633300692 26.292.310/0001-10 18/07/2017

LILIAN CARDOSO DE BESSA FARIAS 27.584.703/0001-60 21/07/2017

LINCOLN CORDEIRO MIRANDA 14404526601 27.303.751/0001-33 26/07/2017

LIS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PNEUS LTDA 24.233.010/0001-35 21/07/2017

LIVIA DE PAULA SILVA 12182500626 27.513.835/0001-00 03/07/2017

LIVIA MIRANDA QUARESMA DOS SANTOS 27.513.999/0001-29 17/07/2017

LM FUROS E CORTES LTDA 28.030.188/0001-30 26/07/2017

LORENA BONIFACIO RAMOS 12283680662 27.527.694/0001-76 03/07/2017

LUANA PRISCILA RIBEIRO MATOS 08442982639 27.623.266/0001-47 24/07/2017

LUARA MARIA COSTA FERREIRA 09789479670 27.691.129/0001-40 11/07/2017

LUCAS DAVIDSON GUEDES 118746376001 26.791.710/0001-70 27/07/2017

LUCAS SILVA CAMARGOS 22.608.766/0001-96 25/07/2017

LUCIANA MENDES DE OLIVEIRA 06456013658 17.227.926/0001-17 28/07/2017

LUCIO FLAVIO DE ARAUJO 71377328600 26.901.515/0001-56 03/07/2017

LUIS HENRIQUE SENA DUARTE 06266787652 28.066.541/0001-31 13/07/2017

LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA 27.882.340/0001-40 20/07/2017

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA 03676290623 27.404.230/0001-72 11/07/2017

M & C ENGENHARIA LTDA 27.022.552/0001-57 13/07/2017

M.M.A EPIS, SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - ME 26.361.438/0001-99 11/07/2017

MAISA CAROLINA AMORIM DA SILVA PIMENTA - CONSULTORIA EM GESTAO - 28.129.301/0001-39 28/07/2017

MARANGON IMÓVEIS LTDA - ME 04.149.097/0001-50 10/07/2017

MARCIA MARIA DA SILVA ARAUJO 95295429687 27.928.982/0001-32 11/07/2017

MARCIA MARIA VIANA 20.236.927/0001-32 11/07/2017

MARCIO CARDOSO NUGAS 19.053.808/0001-65 31/07/2017

MARCIO DE ARAUJO PESSOA 03886059600 26.227.912/0001-94 19/07/2017

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 72626224634 28.099.087/0001-15 12/07/2017

MARCOS MOREIRA CARLOS 06428732670 23.828.562/0001-23 11/07/2017
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MARIA APARECIDA CHAVES SANTOS 66041040606 27.770.449/0001-95 17/07/2017

MARIA DE FÁTIMA BRITO ARAÚJO 06884947659 22.043.261/0001-21 10/07/2017

MARIA JAQUELINA RIBEIRO 01193356628 17.485.401/0001-81 11/07/2017

MARINA CANDIDA MEDEIROS SOUZA 28.185.283/0001-02 20/07/2017

MARINA MOREIRA DE SOUZA 09977396655 28.027.385/0001-08 28/07/2017

MARLEY VINICIUS GONCALVES PEREIRA 06421197671 27.783.107/0001-00 28/07/2017

MATEUS AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA 11767689640 27.907.298/0001-74 26/07/2017

MATHEUS BOHESSEF DINIZ SILVA GOMES 08776847667 27.244.180/0001-03 10/07/2017

MATUZALEM RODRIGUES DE SOUZA 87341476672 27.133.965/0001-09 18/07/2017

MAURICIO MARQUES DA SILVA JUNIOR 28.171.076/0001-07 28/07/2017

MAXIMA VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA 27.996.620/0001-89 24/07/2017

MAXIMUS TREINAMENTO EIRELI 18.585.830/0001-93 31/07/2017

MAYCON FELIPE RABELLO REIS 08042186681 26.468.666/0001-62 12/07/2017

MED-VIDA CORRETORA EIRELI 27.524.809/0001-79 11/07/2017

MICHELLE DE OLIVEIRA SILVA 03701049602 27.479.535/0001-43 21/07/2017

MIX TELECOM LTDA 05.576.338/0001-00 13/07/2017

MOISES CABELEIREIROS EIRELI 26.651.601/0001-58 12/07/2017

MSRCOS ANDRADE DA SILVA 11350439657 27.998.414/0001-08 24/07/2017

NAYARA BATISTA DE SOUZA 27.904.595/0001-66 12/07/2017

NAYARA DE SOUZA SNATANA 08033096608 27.859.177/0001-02 11/07/2017

NEIDE MARIA DE ARAUJO BORGES 40302083634 19.902.722/0001-60 11/07/2017

NELCI MENDES CUNHA SOUZA 28.114.010/0001-77 12/07/2017

NISIO DE OLIVEIRA SANTOS 02948328667 18.112.913/0001-65 27/07/2017

OCTAVIO AUGUSTO MENDONCA DO VALE 25.968.713/0001-74 14/07/2017
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OXIMINAS GASES LTDA 08.434.780/0001-90 27/07/2017

PAMELA CRISTINA RAMOS 12039651683 27.512.887/0001-53 11/07/2017

PEDRO FELIPE MANDONCA MOURA 0148660611 27.638.905/0001-48 31/07/2017

PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MEDES 08838198640 27.692.519/0001-34 14/07/2017

PRISCILA GALES DE OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.728.806/0001-94 04/07/2017

PROGRESSO CRED EXPRESS LTDA - ME 20.511.136/0001-73 11/07/2017

PS SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 16.606.135/0001-35 24/07/2017

RAFAEL DIAS DA SILVA 05802609680 27.680.816/0001-60 31/07/2017

RAFAEL LUCIANO DA SILVA 08205722684 27.633.895/0001-58 24/07/2017

RAQUEL SALTINI ARRUDA 11024823741 27.984.569/0001-95 14/07/2017

REALPE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 28.146.666/0001-71 24/07/2017

RENI DE OLIVEIRA SILVA 13007203600 27.690.350/0001-83 14/07/2017

RG BOMBAS LTDA. 03.095.685/0001-95 19/07/2017

RICARDO CIQUEIRA 03331035645 27.940.356/0001-61 06/07/2017

RITA JANICE ALVES SAMPAIO 27.619.355/0001-10 11/07/2017

RODOVIARIO DUARTE LTDA  -EPP 18.682.294/0001-44 19/07/2017

RODRIGO LUIS FREITAS 06696488685 27.987.461/0001-56 17/07/2017

RODRIGO PEREIRA DO CARMO - EIRELI 27.732.160/0001-81 19/07/2017

ROGERIO C. DE ALMEIDA - ME 13.579.661/0001-65 18/07/2017
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ROMULO MATTEDE 05859682689 27.879.731/0001-05 20/07/2017

ROSEMARY JULIO 66501270600 26.373.824/0001-09 11/07/2017

ROSTEM CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI 25.008.260/0001-34 13/07/2017

RS EMBREAGEM LTDA - EPP 86.613.254/0001-09 18/07/2017

RTC DISTRIBUIDORA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19.825.561/0001-58 13/07/2017

SABRINA CANDIDA BATISTA 1352491600 28.025.527/0001-90 12/07/2017

SALATIEL MEDEIROS DA SILVA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS 27.380.835/0001-70 20/07/2017

SALIBA CAR LTDA - ME 04.061.690/0001-40 26/07/2017

SAMUEL MAIA BELMIRO 06230427621 23.788.273/0001-48 25/07/2017

SARAH TRANSPORTES LTDA - ME 12.918.007/0001-76 31/07/2017

SAYMON LUCAS RODRIGUES DE MORAIS 12380280630 27.576.480/0001-90 25/07/2017

SE CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI - ME 28.099.762/0001-06 26/07/2017

SEMINOVOS ELDORADO - EIRELI - ME 27.217.810/0001-50 24/07/2017

SERTA AUTO SOCORRO EIRELI 02.121.505/0001-30 03/07/2017

SILVANA DUARTE ALMEIDA 89186133691 27.845.149/0001-28 11/07/2017

SILVANA QUELE DE OLIVEIRA 03049265663 27.092.532/0001-52 18/07/2017

SIMA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 28.089.566/0001-50 14/07/2017

SOBRADO SOCIEDADE BRASILEIRA DE OBRAS LTDA 20.111.621/0001-50 26/07/2017

SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA 27.833.113/0001-24 19/07/2017

STHEFANIE MOREIRA MANZELA 20.439.838/0001-93 11/07/2017

SUPERCAR COMERCIO DE CARRINHOS PARA SUPERMERCADO EIRELI 27.735.377/0001-45 25/07/2017

TAINA ROBERTA FERREIRA DA SILVA 11469429667 28.063.250/0001-90 20/07/2017

TAMIRES SANTOS DE SOUZA FRANCISCO 08215604684 28.010.069/0001-15 24/07/2017

TELECASTRO TELECOMUNICACOES LTDA-ME 25.446.303/0001-63 13/07/2017

TELIO BICALHO 04554791602 27.394.077/0001-40 27/07/2017

THALITA DE MELO AGUIAR 11218701633 - ME 27.748.389/0001-04 31/07/2017

TRANSPORTADORA MIRANDA AGUIAR LTDA 27.217.999/0001-81 28/07/2017

TRIUNFO COMERCIO LTDA - ME 23.689.519/0001-24 20/07/2017

UNIAO CENTRO DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA 15.690.478/0001-68 11/07/2017

UNITED MERCHANT SERVICES LTDA 27.905.739/0001-07 06/07/2017

UNIVERSO ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA 07.993.078/0001-01 14/07/2017

VALDIR DUTRA MARTINS 7141499600 27.927.407/0001-15 11/07/2017

VALERIA ALVES DE ASSIS -00.499.863.682 17.294.087/0001-50 18/07/2017

VALERIA PACHECO DA SILVA 07282624607 27.829.740/0001-91 19/07/2017

VALMORES ALMEIDA DA PURIFICACAO 51375680668 27.693.305/0001-82 03/07/2017

VANDERCI FERREIRA 21.201.531/0001-12 14/07/2017

VANTUIR ALVES PEREIRA 27.656.589/0001-37 19/07/2017

W3E LTDA 23.469.792/0001-43 21/07/2017

WAGNER DE MELO FLORES 03511914612 17.941.166/0001-05 11/07/2017

WALLACE FERREIRA DOS SANTOS RESENDE 10606243623 25.138.911/0001-00 14/07/2017

WALLACE LUCIANO DE ANDRADE 10735524629 23.323.726/0001-60 11/07/2017

WALTER MACIEL DA SILVA 77110528634 28.145.507/0001-52 24/07/2017

WANDER DA COSTA CARLOS 08918637616 20.809.025/0001-48 27/07/2017

WANDERSON DA SILVA CASTRO 27.940.234/0001-75 20/07/2017

WELINTON FREIRE DE ANDRADE 94153604100 27.420.899/0001-58 19/07/2017

WEMERSON LEANDRO REIS 07268374666 23.753.066/0001-58 24/07/2017

WESLEY AQLVES DA SILVA 09544416641 27.248.816/0001-95 11/07/2017

WESLLEY FAUSTINO DA SILVA 27.941.340/0001-73 20/07/2017

WILLAMY ALVES CAMARGO - ME 22.614.579/0001-15 12/07/2017
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WILSON MATOS ALCANTI 67040470691 27.995.354/0001-70 14/07/2017

YANNI RIBEIRO FONSECA 12913584632 27.515.539/0001-30 12/07/2017

YLGNER GOMES DAS SILVA 27.588.301/0001-34 20/07/2017

ZENOBIO GOMES DA SILVA 85621536649 19.607.144/0001-39 18/07/2017

Ralf Raimundo Rosa

Departamento de Tributação e Fiscalização

Gestor
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C.M.D.C.A.C.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM – CMDCAC

CONVOCATÓRIA

Convocamos os (as) Conselheiros de Direitos, os cidadãos de Contagem e os demais interessados para participar da 7ª Plenária Ordinária do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, que será realizada na próxima quarta-feira, dia 16 de agosto de 2017, às 14hs na Casa dos Conselhos, 
localizada à Avenida José Faria da Rocha, 1.016, 4º andar, bairro Eldorado, Contagem-MG.

Atenciosamente,

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

Secretaria Municipal 
de Esporte, Lazer e 
Juventude

Prefeitura Municipal de Contagem
Processo Seletivo Simplificado – PSS 
Edital Nº 03/2017

O Prefeito do Município de Contagem (MG), Aléxis José Ferreira de Freitas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, atendendo à deman-
da da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, e:
CONSIDERANDO a necessidade de prover demandas temporárias, em caráter extraordinário, de contratação para função de coordenadores do Programa de Esporte e 
Lazer na Cidade;
CONSIDERANDO o convênio nº 823570/2015, firmado entre o Município de Contagem e a União, por intermédio do Ministério do Esporte, para implementação do 
Programa de Esporte e Lazer na Cidade;
CONSIDERANDO, ainda o disposto na Lei nº 4.288, de 30 de setembro de 2009.
TORNA PÚBLICO que estarão abertas, no período indicado, inscrições para o Processo Seletivo Simplificado visando à composição de quadro para contratações tempo-
rárias de excepcional interesse público, em caráter de urgência, conforme estabelece o artigo 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, destinado 
a selecionar candidatos à contratação temporária para atuarem na execução das ações estabelecidas no PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE – PELC, nas funções 
discriminadas no ANEXO I, nas normas estabelecidas neste Edital e nos termos da legislação vigente, especialmente a Lei Municipal nº 4.288, datado de 30 de setembro 
de 2009.
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1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O presente Processo Seletivo Simplificado justifica-se como de excepcional interesse público nos termos do artigo 2º, inciso VI, alíneas “a” e “b” da Lei Municipal 
nº 4.288, datada de 30/09/2009, haja vista a carência de pessoal para atuar no PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE – PELC. O PELC, na sua essência, além de 
proporcionar a prática de atividades físicas, culturais e de lazer que envolvem todas as faixas etárias, incluindo pessoas com deficiência, estimula a convivência social, a 
formação de gestores e lideranças comunitárias, fomenta a pesquisa e a socialização do conhecimento, contribuindo para que o esporte e o lazer sejam tratados como 
políticas públicas e direitos de todos.
O objetivo central do PELC é democratizar o lazer e o esporte recreativo. A partir deste objetivo desdobram-se os seguintes objetivos específicos:
Nortear ações voltadas para públicos diferenciados nos núcleos lazer e
esporte recreativo;
Estimular a gestão participativa entre os atores locais direta e indiretamente envolvidos;
Orientar entidades convenentes para estruturar e conduzir políticas públicas de lazer e esporte recreativo;
Promover a formação continuada de agentes sociais de lazer e esporte
recreativo;
Incentivar a organização coletiva de eventos de lazer e esporte recreativo para envolver a população local para além dos núcleos;
Reconhecer as qualidades da cultura local na apropriação do direito ao lazer e ao esporte recreativo.
As Diretrizes 2014 do PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE – PELC, está disponível no Portal do Ministério do Esporte: http://www.esporte.gov.br/snelis/esporteLa-
zer/default.jsp : ”Saiba Mais - PELC - Diretrizes 2014”.
1.2. O presente Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais aditamentos, retificações, assim como pelas instruções, comunica-
ções e convocações dele decorrentes, obedecidas as legislações pertinentes e sua execução realizar-se-á sob a responsabilidade da FUNEC – Fundação de Ensino de 
Contagem.
1.3. O presente Edital possui os seguintes anexos:
Anexo I - Dos Códigos de Inscrição, Denominação das funções, Número de Vagas, Remuneração, da Duração do Contrato, Jornada e taxa de inscrição;
Anexo II – Das Atribuições da Função;
Anexo III – Cronograma Básico;
Anexo IV – dos Conteúdos Programáticos e Bibliografia Sugerida;
Anexo V - Modelo de Requerimento/Declaração de isenção da taxa de inscrição
Anexo VI - Formulário de Requerimento de Prova Especial ou de Condição(ões) Especial(is).
1.4. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado, regido por este Edital, por se tratar de servidor público ocupante de função pública temporária, terão 
sua relação de trabalho regido pelo regime estatutário (Lei n° 2.160/90), com contrato de Direito Administrativo.
1.4.1. O contrato com base no inciso IX do art. 37 da CR/88, é puramente de direito administrativo, regulado pela Lei n° 2.160/90 (Regime Estatutário) e pela Lei 
n°4.288/2009 (contratação temporária), não tendo o servidor os direitos sociais de que trata o art. 7º da CR/88, pois a ele aplicar-se-á as regras estabelecidas para o 
estatutário, exceto quanto à demissão por justa causa, caso em que a apuração da falta será por Sindicância.
1.5. As funções ofertadas neste Edital de Processo Seletivo Simplificado estão distribuídas por entidades que compõe a Administração Direta do Município de Conta-
gem.

2. DO NÚMERO DE VAGAS

2.1. O presente Processo Seletivo Simplificado se destina ao preenchimento das vagas constantes do Anexo I, bem como à formação de quadro de reserva.
2.2. Ficam asseguradas 5% (cinco por cento) das vagas às pessoas com deficiência, desde que haja compatibilidade entre as atribuições a serem exercidas e a capacida-
de do candidato de exercê-las, em obediência ao disposto nos termos do art. 8º, § 2º, da Lei Municipal nº 2.160/90.
2.3. Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas aos negros ou pardos nos termos da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, e dos termos dispostos 
neste Edital.
2.4. Caso não haja candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiências e aos negros ou pardos, essas serão preenchidas pelos demais candida-
tos aprovados, com estrita observância da ordem de classificação.
2.5. O número de vagas a serem preenchidas neste Processo Seletivo Simplificado é o estabelecido no ANEXO I deste Edital e conforme abaixo:

QUADRO I

Da denominação da função, do quantitativo de vagas, dos requisitos, do vencimento, da Duração do contrato, da jornada de trabalho e do valor de inscrição

ENSINO SUPERIOR

Cód Função

Vagas

Requisitos
Escolaridade Vencimento

Duração do 
contrato

Jornada 
de 
Trabalho
por semana

Valor da
 Taxa 
de 
Inscrição

Ampla 
Concor-
rência

Pessoas com 
Deficiência.

Negros 
ou Par-
dos
20% Total

301
Coordenador Ped-
agógico 1 - - 1

Formação superior em Educação Físi-
ca, com experiência mínima de 3 (três) 
meses na elaboração e supervisão de 
projetos pedagógicos e no desen-
volvimento de ações comunitárias 
e possuir cédula do CREF (Conselho 
regional de Educação Física). R$ 2.400,00 22 meses 40 horas R$ 55,00
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302
Coordenador de 
Núcleo 2 - - 2

Formação superior em Educação 
Física, com experiência mínima de 
03 (três) meses no desenvolvimento 
de ações comunitárias, organização 
e supervisão de projetos e possuir 
cédula do CREF (Conselho Regional de 
Educação Física). R$ 2.400,00 21 meses 40 horas R$ 55,00

3. DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, NEGROS OU PARDOS.

3.1. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

3.1.1. Em conformidade ao disposto no art. 8º, §2º da Lei Municipal nº 2.160/90, ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas deste Processo Seletivo Simplificado 
para pessoas com deficiência, desde que as atribuições da função sejam compatíveis com a deficiência do candidato.
3.1.1.1. Conforme o §2º do art. 37 do Decreto Federal nº. 3.298/1999, se na aplicação do percentu al de 5% (cinco por cento) do total de vagas reservadas a cada fun-
ção resultar número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subseqüente, respeitado o limite máximo de 20% (vinte por cento).
3.1.2. Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado, 5% (cinco por cento) delas serão, igualmente, destinadas a candida-
tos com deficiência já aprovados neste Processo Seletivo Simplificado.
3.1.3. Os candidatos com deficiência, resguardadas as condições previstas no Decreto Federal n. 3.298/1999, particularmente em seu art. 40, participarão do Processo 
Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, 
horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para aprovação.
3.1.4. O candidato com deficiência, ao se inscrever no Processo Seletivo Simplificado, deverá observar a compatibilidade das atribuições da função a qual pretende 
concorrer com a sua deficiência.
3.1.5. Poderá concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato, que se enquadrar nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, a seguir transcrito:
“Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:
I – deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando 
se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificul-
dades para o desempenho de funções;
II – deficiência auditiva – perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz 
e 3.000Hz;
III – deficiência visual – cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acui-
dade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;
IV – deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou 
mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos recursos da comunidade;
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer; e
h) trabalho;
V – deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.”
3.1.5.1. Enquadra-se, ainda, como deficiente visual, o candidato com visão monocular, conforme a Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
3.1.6. O candidato com deficiência, durante o preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição, além de observar os procedimentos descritos nos subitens 3.3 a 
3.3.9 deste Edital, deverá proceder da seguinte forma:
a) inscrever-se como deficiente, manifestando, assim, interesse em concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiências;
b) selecionar o tipo de deficiência.
3.1.7. O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos do Requerimento Eletrônico de Inscrição e não cumprir o determinado neste Edital terá a 
sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.
3.1.8. O candidato com deficiência que desejar concorrer às vagas reservadas para ampla concorrência poderá fazê-lo por opção e responsabilidade pessoal, não assi-
nalando a opção candidato com deficiência no Requerimento Eletrônico de Inscrição, não podendo, a partir de então, concorrer às vagas reservadas para pessoas com 
deficiência, conforme disposição legal.
3.1.9. O candidato com deficiência classificado para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, quando convocado para contratação, será submetido a exame 
médico pré-admissional realizado pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou entidade contratada para este fim, que avaliará a 
compatibilidade da sua deficiência com as atribuições da função  para a qual prestou o Processo Seletivo Simplificado.
3.1.9.1. Nos termos do subitem 3.1.9, o candidato deverá apresentar o laudo médico, original ou cópia autenticada em serviço notarial e de registros (Cartório de 
Notas), expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes da data do exame pré-admissional, assinado por médico especialista, que atestará a espécie e o grau ou 
nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID – com a provável causa da deficiência.
3.1.9.2. O médico da Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou entidade contratada para este fim emitirá atestado de saúde ocupa-
cional, o qual deverá expressar, obrigatoriamente, a categoria em que se enquadra a pessoa com deficiência, nos termos do artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298/1999 
e suas alterações, conforme transcrito no subitem 3.1.5 deste Edital.
3.1.9.3. O Laudo Médico citado no subitem 3.1.9.1 será considerado para análise do enquadramento previsto no artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298/1999 e suas 
alterações, conforme transcrito no subitem 3.1.5 deste Edital.
3.1.9.4. O Laudo Médico mencionado nos subitens 3.1.9.1 e 3.1.9.3 terá validade somente para este Processo Seletivo Simplificado e não será devolvido, ficando a sua 
guarda sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Contagem, que o guardará no prazo estabelecido na tabela de temporalidade documental.
3.1.9.5. Na falta do laudo médico mencionados nos subitens 3.1.9.1 e 3.1.9.3 ou quando não contiver as informações indicadas no item 3 e seus subitens, o candida-
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to perderá o direito de permanecer na lista de qualificado como pessoa com deficiência e passará para a relação de ampla concorrência, obedecida rigorosamente a 
ordem de classificação.
3.1.9.6. Os candidatos considerados com deficiência, se classificados, além de figurarem na lista geral de classificação (ampla concorrência), terão seus nomes publica-
dos separado em lista específica.
3.1.9.6.1. O candidato que porventura declarar indevidamente ser pessoa com deficiência, quando do preenchimento do requerimento de inscrição via Internet, deverá, 
após tomar conhecimento da situação da inscrição nessa condição, entrar em contato com a FUNEC por meio do e-mail funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br 
ou, ainda, mediante o envio de correspondência para o endereço constante do subitem 3.3.4 deste Edital, para a correção da informação, por se tratar apenas de erro 
material e inconsistência efetivada no ato da inscrição.
3.1.9.7. Caso o candidato não tenha sido qualificado como pessoa com  deficiência passará para a relação de ampla concorrência, obedecida rigorosamente a ordem de 
classificação.
3.1.9.8.  As vagas reservadas a pessoas com deficiências não firmadas reverterão aos demais candidatos classificados, de ampla concorrência, observada a ordem classi-
ficatória dos quais foram subtraídas.
3.1.9.9. A primeira contratação de candidato deficiente, classificado no Processo Seletivo Simplificado, dar-se-á para preenchimento da 5ª (quinta) vaga relativa a 
função de que trata o presente Edital e as demais ocorrerão na 21ª (vigésima primeira), 41ª (quadragésima primeira), 61ª (sexagésima primeira) vaga e assim sucessiva-
mente, durante o prazo de validade do processo seletivo público, obedecido o disposto nos itens 3.1.1 e 3.1.2.

3.2. CANDIDATOS  NEGROS OU PARDOS (Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015).

3.2.1. Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas aos negros ou pardos nos termos da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, e dos termos dispostos 
neste Edital.
3.2.2. 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).
3.2.3. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros ou pardos aqueles que se autodeclararem pretos 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.
3.2.4. Para concorrer às vagas para pessoas pretas ou pardas, o candidato deverá manifestar, no Requerimento Eletrônico de Inscrição, o desejo de participar do certa-
me nessa condição. 
3.2.4.1.  A autodeclaração é facultativa, ficando o candidato submetido às regras gerais estabelecidas, caso não opte pela reserva de vagas.
3.2.5. As informações prestadas no momento da inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, devendo este responder por qualquer falsidade.
3.2.6.  Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do Processo Seletivo Simplificado e, se houver sido contratado, ficará sujeito à 
anulação da sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis.
3.2.7. Os candidatos negros ou pardos concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classifi-
cação no Processo Seletivo Simplificado. 
3.2.8. Os candidatos negros ou pardos, se classificados, além de figurarem na lista geral de classificação, terão seus nomes publicados em separado.
3.2.9. A primeira contratação de candidato negro ou pardo, classificado no Processo Seletivo Simplificado, dar-se-á para preenchimento da 3ª (terceira) vaga relativa ao 
cargo 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 sucessivamen-
te, durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado, obedecido o disposto nos itens 3.2.1 e 3.2.2.
3.2.10. Os candidatos negros ou pardos aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimen-
to das vagas reservadas. 
3.2.11. Em caso de desistência de candidato negro ou pardo aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro ou pardo posteriormente 
classificado. 
3.2.12.  Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos negros ou pardos aprovados para ocupar as vagas reservadas, essas serão revertidas para a ampla 
concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.
3.2.13. 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 aprovados neste Processo Seletivo Simplificado.
3.2.14. Os candidatos às vagas reservadas aos negros ou pardos participarão deste Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos 
no que concerne às exigências estabelecidas neste Edital.
3.2.15. O candidato que tenha realizado sua inscrição e tenha se autodeclarado preto ou pardo poderá optar por desistir de concorrer às vagas reservadas para negros. 
Para tanto, deverá entrar em contato com a FUNEC por meio do e-mail funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br ou, ainda, mediante o envio de correspondência para 
o endereço constante do subitem 3.3.4 deste Edital, para a correção da informação, até a data de 18 de setembro de 2017.

3.3.  PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS.

3.3.1. O candidato com deficiência poderá requerer, atendimento especial para o dia de realização das provas, indicando as condições de que necessita para a realiza-
ção destas, conforme previsto artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n° 3.298/1999, combinado com a recomendação Nº 009/2012, de 27/11/2012, expedida 
pelo Ministério Público de Minas Gerais, por meio da promotoria de justiça de defesa das pessoas com deficiência de Contagem.
3.3.1.1. O período de solicitação de condições especiais para a realização das provas é do dia 01 a 19 de setembro de 2017.
3.3.2. A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato com deficiência, será condicionada à solicitação do candidato e à legislação específica, 
devendo ser observada a possibilidade técnica examinada pela FUNEC.
3.3.3. O candidato com deficiência deverá efetuar a solicitação acima referida, mediante o preenchimento, assinatura e entrega do Requerimento de Prova Especial ou 
de Condições Especiais, disponível no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, no período de 01 a 19 de setembro de 2017, conforme modelo cons-
tante do ANEXO VI deste edital, o qual conterá a condição especial de que necessitar para a realização da prova, quando houver.
3.3.4. O requerimento, citado no subitem 3.3.3, deverá ser entregue dentro do período das inscrições até o último dia de pagamento, em uma das seguintes formas:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC - Diretoria de Concursos, no endereço:  Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, 
no horário de 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados e recessos), dentro do prazo previsto no item 3.3.3 deste Edital ou; 
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC - Diretoria de Concursos, no 
endereço: Av. João Cesar de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG – CEP 32.315-000. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá 
obedecer ao prazo estabelecido no item 3.3.3, deste Edital. 
3.3.4.1. O requerimento deverá ser entregue em envelope fechado, tamanho ofício, contendo na parte externa e frontal do envelope os seguintes dados:
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a) Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Contagem - Edital  N° 03/2017;
b) referência: Requerimento de Condições Especiais para prova;
c) nome completo, número de identidade do candidato e número de inscrição;
d) função para a qual o candidato concorrerá.

3.3.5. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá encaminhar requerimento por escrito, datado e assinado, 
acompanhado de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência justificando a necessidade de tempo adicional, nos termos do § 2º do art. 40, do Decreto 
Federal n° 3.298/1999, até o término do período das inscrições.
3.3.6. Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braile serão oferecidas provas nesse sistema. 
3.3.7. Aos deficientes visuais (amblíopes), que solicitarem prova especial ampliada, serão oferecidas provas com tamanho de letra correspondente a corpo 24.
3.3.8. O candidato que não estiver concorrendo às vagas reservadas à pessoa com deficiência e que, por alguma razão, necessitar de atendimento especial para a 
realização das provas deverá apresentar à FUNEC, no período de 01 a 19 de setembro de 2017, requerimento por escrito (ANEXO VI), datado e assinado, indicando as 
condições de que necessita para a realização das provas e as razões de sua solicitação. 
3.3.9. Os requerimentos citados no subitem 3.3.3 deverão ser encaminhados nas formas previstas nos subitens 3.3.4 e 3.3.4.1, deste Edital.
3.3.10. A concessão do atendimento especial fica condicionada à viabilidade e possibilidade técnica examinada pela FUNEC.
3.3.11.  A relação de candidatos que tiverem as condições especiais para a realização das provas deferidas/indeferidas será divulgada no endereço eletrônico www.
contagem.mg.gov.br/concursos até o dia 22/09/2017.

4. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NA FUNÇÃO

4.1. A contratação para exercício da função está condicionada ao atendimento dos requisitos a seguir relacionados, os quais serão averiguados no ato da assinatura do 
contrato administrativo:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos, nas condições 
previstas no §1º do art. 12, da Constituição da República;
b) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
c) Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
d) estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
e) comprovar os pré-requisitos para o exercício da função a que irá concorrer, estabelecidos neste Edital;
f) possuir aptidão física e mental para o exercício do função;
g) ter 18 (dezoito) anos completos na data da contratação;
h) não ter sofrido, no exercício de função ou de cargo, penalidade incompatível com a investidura em função pública, sendo comprovado por declaração assinada pelo 
candidato;
i) não receber proventos de aposentadoria provenientes de exercício de função pública ou exercer função inacumulável, na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição 
da República, sendo comprovado por declaração assinada pelo candidato.
j) No caso de aprovado na lista para deficientes, o candidato a contratação será avaliado pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem 
ou entidade contratada para este fim, que avaliará a compatibilidade de sua deficiência com a função para a qual prestou Processo Seletivo Simplificado.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES

5.1.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital.
5.1.2. Antes de efetuar a inscrição e/ou o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital e em seus anexos e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
5.1.3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento.
5.1.4. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea.
5.1.5. Não será admitida, sob qualquer pretexto, inscrição feita por fax, via postal, correio eletrônico ou outro meio que não os estabelecidos neste Edital.
5.1.6. A Ficha de Isenção, o Requerimento Eletrônico de Inscrição e o valor pago referente à taxa de inscrição são pessoais e intransferíveis.
5.1.7. O pagamento da taxa de inscrição, por si só, não confere ao candidato o direito de submeter-se às etapas deste Processo Seletivo Simplificado.
5.1.8. O candidato poderá concorrer somente para uma única função, conforme discriminado no Anexo I deste Edital, devendo indicá-lo no Requerimento Eletrônico de 
Inscrição.
5.1.9. Confirmados os dados no Requerimento Eletrônico de Inscrição não serão aceitos pedidos de alteração referente a função.
5.1.10. Confirmados os dados no Requerimento Eletrônico de Inscrição, não serão aceitas, transferência de inscrições ou da isenção da taxa de inscrição entre pessoas, 
alteração de locais de realização das provas e alteração da inscrição do concorrente na condição de candidato da ampla concorrência para a condição de pessoa com 
deficiência.
5.1.11. A não comprovação do pagamento da taxa de inscrição determinará o cancelamento automático do Requerimento Eletrônico de Inscrição.
5.1.12. As informações constantes no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou na Ficha de Isenção são de inteira responsabilidade do candidato, eximindo-se a Prefeitu-
ra Municipal de Contagem e a FUNEC de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações incorretas, endereço inexato ou incompleto ou código incorreto referente 
a função pretendida fornecidos pelo candidato.
5.1.13. A Prefeitura Municipal de Contagem e a FUNEC não se responsabilizam, quando os motivos de ordem técnica não lhes forem imputáveis, por inscrições não 
recebidas por falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falhas de impressão, problemas de ordem técnica nos computadores utilizados 
pelos candidatos, bem como por outros fatores alheios que impossibilitem a transferência dos dados e a impressão do boleto bancário.
5.1.14. Não se exigirá do candidato cópia de nenhum documento, no ato do preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição, sendo de sua exclusiva respon-
sabilidade a veracidade dos dados informados.

5.2. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO E FORMAS DE PAGAMENTO

5.2.1. O valor da taxa de inscrição é o constante no QUADROS I e no Anexo I deste Edital.
5.2.2. Período e Procedimentos para Inscrição: via internet das 9 (nove) horas do dia 01 de setembro de 2017 às 23:59 (vinte e três horas e cinqüenta e nove minutos) 
horas do dia 18 de setembro de 2017.
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5.2.2.1. A Prefeitura Municipal de Contagem e a FUNEC disponibilizarão computadores para as pessoas que não tem acesso à internet, para que possam realizar suas 
inscrições, nos endereços em Contagem, a seguir relacionado:

LOCAL, ENDEREÇO E FUNCIONAMENTO

LOCAL ENDEREÇO FUNCIONAMENTO

Fundação de Ensino 
de Contagem – FUNEC

Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – 
Bairro Eldorado – Contagem/MG, 
Tel. : (031) 3391-6187

De 2ª a 6ª feira
de 8h ás 17h,
(exceto feriado ou recesso)

Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude

Rua Portugal, nº 20 – Bairro: Eldorado  - Con-
tagem/MG,
 Tel. : (31) 3392-7549
 

De 2ª a 6ª feira
de 9h ás 11h e de 13h às 16h,
(exceto feriado ou recesso)

5.2.2.2. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos  das 9 (nove) horas do dia 01 de setembro de 2017 às 
23:59 (vinte e três horas e cinqüenta e nove minutos) horas do dia 18 de setembro de 2017, por meio do link correspondente às inscrições do Processo Seletivo Simplifi-
cado da Prefeitura Municipal de Contagem, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a seguir:
a) ler atentamente o Edital disponível no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos ;
b) preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, indicando o código da opção da função para o qual concorrerá de acordo com o Anexo I deste Edital, confirmar 
os dados cadastrados e transmiti-los pela Internet;
c) gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor de inscrição correspondente;
d) efetuar o pagamento, em dinheiro, da importância referente à inscrição expressa no subitem 5.2.1 de acordo com o nível de escolaridade da função para a qual irá 
concorrer, até o dia 19 de setembro de 2017. 
5.2.3. O boleto bancário a que se refere o subitem 5.2.2.2, alínea “c”, será emitido em nome do requerente e deverá ser impresso em impressora a laser ou jato de tinta 
para possibilitar a correta impressão e leitura dos dados e do código de barras e ser pago até o dia 19 de setembro de 2017. 
5.2.4. Para efetivar a sua inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, efetuar o pagamento, em qualquer agência bancária, em seu horário normal de funciona-
mento, ou em caixa eletrônico, do valor da taxa de inscrição impresso no boleto bancário, observados os horários de atendimento e das transações financeiras de cada 
instituição bancária, até o dia, 19 de setembro de 2017.
5.2.5.  Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra, o candidato deverá antecipar o pagamento, 
considerando o 1º dia útil que antecede o feriado, desde que o pagamento seja feito no período de inscrição determinado neste edital.
5.2.6. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para impressão durante o período de inscrição determinado no subitem 5.2.2, deste 
Edital, até o último dia de pagamento – 19 de setembro de 2017.
5.2.7. A impressão do boleto bancário ou da segunda via do mesmo em outro tipo de impressora é de exclusiva responsabilidade do candidato, eximindo-se a Prefeitu-
ra Municipal de Contagem e a FUNEC de eventuais dificuldades na leitura do código de barras e conseqüente impossibilidade de efetivação da inscrição.
5.2.7.1. Caso o candidato, por motivos de ordem técnica, não consiga efetuar sua inscrição ou imprimir o boleto bancário e/ou imprimir o CDI, deverá entrar em conta-
to com a Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC em uma das seguintes formas:
a) através do telefone: (031) 3391-6187 ou;
b) pessoalmente ou por terceiro, munido de procuração com poderes específicos, no endereço: Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro: Eldorado - Contagem/
MG – CEP: 32.315-000, no horário de 8h as 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso).
5.2.8. A inscrição somente será processada e validada após a confirmação à FUNEC, pela instituição bancária, do pagamento do valor da taxa de inscrição concernente 
ao 
candidato, sendo automaticamente cancelado o Requerimento Eletrônico de Inscrição em que o pagamento não for comprovado.
5.2.9. Serão tornadas sem efeito as solicitações de inscrições cujos pagamentos forem efetuados após a data estabelecida no subitem 5.2.4 deste Edital, não sendo 
devido ao candidato qualquer ressarcimento da importância paga extemporaneamente.
5.2.10. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, transferência ou depósito em conta corrente, DOC, cheque, ordens de paga-
mento ou qualquer outra forma diferente daquela prevista neste Edital.
5.2.11. O comprovante de inscrição do candidato será o boleto original, devidamente quitado, sem rasuras, emendas e outros, em que conste a data da efetivação do 
pagamento feito até o dia 19 de setembro de 2017.
5.2.12. Não serão válidas as inscrições cujos pagamentos forem efetuados após a data estabelecida no boleto bancário.
5.2.13. Não será devolvido o valor da taxa de inscrição pago para funções diferentes, ou fora do prazo.
5.2.14. Havendo mais de uma inscrição paga, independentemente da função escolhida, prevalecerá a última inscrição cadastrada, ou seja, a de data e horário mais 
recente. As demais inscrições realizadas não serão consideradas, mesmo que seja para função diferente, e o valor da taxa de inscrição não será devolvido.
5.2.15. O boleto bancário quitado será o comprovante de requerimento de inscrição do candidato neste Processo Seletivo Simplificado. Para esse fim, o boleto deverá 
estar autenticado ou acompanhado do respectivo comprovante do pagamento realizado até a data limite do vencimento 19 de setembro de 2017 não sendo considera-
do para tal o simples agendamento de pagamento.
5.2.16. Não será efetivada a inscrição se, por qualquer motivo, houver inconsistência do pagamento da taxa de inscrição, ficando o candidato obrigado a se manifestar, 
formalmente, nos termos do subitem 8.1, alínea “b”.
5.2.17. A listagem dos candidatos que tiverem as suas inscrições deferidas será publicada no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos até o dia 
29/09/2017.

5.3. DA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

5.3.1. Não será admitida a devolução da importância paga com a inscrição, exceto nas seguintes hipóteses: 
a) Pagamento extemporâneo ou realizado em duplicidade pelo candidato ou com valor em divergência com o do valor da taxa de inscrição;
b) cancelamento ou suspensão do Processo Seletivo Simplificado; 
c) alteração da data prevista para as provas;
d) Alteração ou extinção da função para a qual o candidato estiver inscrito.
5.3.1.1. Nos casos elencados no item 5.3.1, alínea “a”, o valor somente será devolvido desde que requerido por escrito pelo candidato e estará sujeita à análise do 
requerimento e documentos comprobatórios e consequente aprovação da FUNEC, devendo o candidato arcar com os custos bancários do boleto para o processamento 
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da devolução.
5.3.1.1.1. Indeferida a devolução pela FUNEC, cabe ao candidato o direito ao contraditório e à ampla defesa, exercidos por recurso a ser encaminhado à FUNEC, no 
prazo e termos previstos no item 8.1 deste Edital.
5.3.1.2.  Nos casos de suspensão deste Processo Seletivo Simplificado em que já tenha sido realizada a prova na data prevista, o candidato não terá direito à devolução 
do valor da taxa de inscrição, garantidos o contraditório e a ampla defesa.
5.3.2. Nas hipóteses previstas no item 5.3.1, o candidato deverá requerer a devolução da Taxa de Inscrição por meio do preenchimento e assinatura do Requerimento 
para Devolução da Taxa de Inscrição, disponível no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos  que deverá ser entregue:
a) Em até 05 (cinco) dias úteis após o encerramento do período de inscrições, para os pedidos de devolução nos termos do item 5.3.1, alínea “a”, ou
b) Em até 30 (trinta) dias úteis após a publicação do Ato de cancelamento, suspensão do Processo Seletivo Simplificado ou divulgação da data das provas, para os 
pedidos de devolução nos termos do item 5.3.1, alíneas “b”, “c” e “d”.
5.3.3. O formulário de restituição da Taxa de Inscrição estará disponível, nos locais indicados no subitem 5.2.2.1 em até 03 (três) dias úteis após a data de publicação do 
ato que ensejou o cancelamento, suspensão ou a não realização do certame, durante o prazo previsto no subitem 5.3.5 ou após o pagamento em duplicidade da taxa 
de inscrição.
5.3.4. No formulário, o candidato deverá informar os seguintes dados para obter a restituição da taxa de inscrição:

a) Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Contagem - Edital N° 03/2017 - PELC;
b) nome completo, número da identidade e da inscrição do candidato;
c) Função que se inscreveu;
d) nome e número do banco, nome e número da agência com dígito, número da conta corrente e CPF do titular da conta;
e) número de telefones, com código de área, para eventual contato.

5.3.5. O formulário de restituição deverá ser entregue ou enviado, diretamente pelo candidato ou por terceiro, devidamente preenchido e assinado pelo candidato e 
acompanhado da cópia do documento de identidade do candidato, em envelope fechado, tamanho ofício, em até 30 (trinta) dias após o ato que ensejou o cancela-
mento, suspensão ou a não realização do certame ou o pagamento em duplicidade da taxa de inscrição, por uma das seguintes formas:
a) na FUNEC, no endereço: Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/MG, CEP 32.315-000, no horário de 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exce-
to feriado e recesso). 
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do candidato, endereçado à FUNEC, situada à Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – 
Bairro Eldorado – Contagem/MG, CEP 32.315-000. Nesse caso, a data da postagem deverá obedecer ao prazo previsto neste item. 
5.3.6. No envelope, na parte frontal, deverá constar Ref. Restituição da Taxa de Inscrição – Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura municipal de Contagem – Edital 
nº 03/2017, nome completo, número da inscrição e número do documento de identidade.
5.3.7. A restituição da Taxa de Inscrição será processada nos 20 (vinte) dias úteis seguintes ao término do prazo fixado no subitem 5.3.5 por meio de depósito bancário 
na conta corrente indicada no respectivo formulário de restituição.
5.3.8. O valor a ser restituído ao candidato será corrigido monetariamente pela variação do IGPM desde a data do pagamento da inscrição até a data da efetiva restitui-
ção.

5.4. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

5.4.1. Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que:
5.4.1.1. Em razão de limitações de ordem financeira, não possa pagá-la, sob pena de comprometimento do sustento da própria família ou do seu próprio sustento, 
sendo comprovada essa situação mediante qualquer meio legalmente admitido ou;
5.4.1.2. tiver baixa renda ou encontrar-se desempregado, que comprove estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de 
que trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007 ou;
5.4.1.3. for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 2007, ou beneficiário do Programa Bolsa-Família e/ou de Benefício de Pres-
tação Continuada.
5.4.2. A isenção deverá ser solicitada mediante o preenchimento, assinatura e entrega da Ficha de Isenção, disponível para a solicitação no período de 01 e 04 de 
setembro de 2017 no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos   e que conterá: 
a) indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; e
b) declaração de que atende a condição estabelecida no item 5.4.1.3 deste edital, mediante preenchimento e assinatura de formulário próprio fornecido pela FUNEC.
5.4.3. A condição de baixa renda familiar será comprovada mediante a apresentação de cópias simples (acompanhados dos respectivos originais) das páginas da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS – que contenham a foto, a qualificação civil, a anotação do último contrato de trabalho e data de saída respectiva 
anotada, e da primeira página subseqüente, de todos os membros da família, bem como comprovante de residência oficial (fatura de água, energia elétrica ou telefone 
fixo) do último mês, para comprovar o mesmo domicílio. Outros documentos, tais como declarações de Imposto de Renda (ou de isento), comprovante do número de 
dependentes, comprovante de renda familiar, etc.
5.4.4. A Ficha de Isenção, se assinada por terceiro, deverá ser acompanhada por instrumento de procuração simples.
5.4.5. A Ficha de Isenção indicada no item 5.4.2, deverá ser entregue:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, no endereço: Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/
MG, CEP 32.315-000, no horário de 8h as 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso), dentro do prazo previsto no item 5.4.2 deste Edital ou; 
b) via SEDEX OU AR, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC/Diretoria de Concursos/ Pro-
cesso Seletivo Simplificado – Edital nº 03/2017 – Isenção da taxa de Inscrição, situada à Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/MG, CEP 
32.315-000. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá obedecer aos prazos estabelecidos no item 5.4.2, deste Edital. 
5.4.6. A Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
5.4.7. As informações prestadas na Ficha de Isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a 
fé pública, o que acarreta sua eliminação do concurso, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto Federal nº. 83.936, de 06 de setem-
bro de 1979.
5.4.8. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) não observar a forma, os prazos e os horários estabelecidos nos itens 5.4.2 e 5.4.5 deste Edital;
d) deixar de preencher, imprimir, assinar e entregar ou enviar o Requerimento de Isenção da Taxa dentro do período previsto no item 5.4.2 ou meios distintos dos 
previstos neste edital;
e) Pleitear a isenção, sem apresentar o Requerimento de Isenção da Taxa e/ou os documentos e declarações previstos neste Edital e necessários à comprovação de 
hipossuficiência.
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5.4.9. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição, via fax ou via correio eletrônico.
5.4.10. O resultado do pedido de isenção será publicado no dia 11 de setembro de 2017, no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos , em ordem 
alfabética, com o número da carteira de identidade, constando apenas o deferimento ou indeferimento. 
5.4.11. O candidato cujo pedido de isenção da Taxa de Inscrição for deferido deverá efetuar sua inscrição e não efetuar o pagamento do boleto bancário.
5.4.12. O candidato que tiver o pedido de isenção da Taxa de Inscrição indeferido poderá efetuar sua inscrição acessando o link de impressão da 2ª via do boleto bancá-
rio, imprimindo-a e efetuando o pagamento conforme disposto no item 5.2.1 deste edital.
5.4.13. A fundamentação objetiva sobre o Indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição estará disponível após a publicação de que trata o item 5.4.10 deste 
Edital nas seguintes formas:
a) na FUNEC/Diretoria de Concursos, situada à Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/MG, CEP 32.315-000, no horário de 8h as 17h, de 
2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso), até a data limite de encerramento das inscrições, para ser consultada pelo próprio candidato ou por terceiro capaz;
b) via internet pelo endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, na “Área do Candidato”, por meio do link correspondente a cada fase recursal, conforme 
discriminado no item 8.1. 
5.4.14. Caberá recurso contra o Indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição.
5.4.14.1. O recurso deverá ser apresentado no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado do primeiro dia subseqüente da data de publicação do indeferimento do Pedido de 
Isenção da Taxa de Inscrição em uma das seguintes formas:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, situada à Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/MG - 
CEP 32.315-000, no horário de 8h as 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso) ou; 
b) via SEDEX OU AR, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC/Diretoria de Concursos, ende-
reço: Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/MG, CEP 32.315-000. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá 
obedecer aos prazos estabelecidos neste item ou;
c) via internet pelo endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, na “Área do Candidato”, por meio do link correspondente a cada fase recursal, conforme 
discriminado no item 8.1, que estará disponível das 9h do primeiro dia recursal às 23h59min do segundo dia recursal.   
5.4.14.2. Os recursos encaminhados conforme as alíneas “a” e “b” do item 5.4.14.1, deverão ser entregues digitados, dirigidos à Comissão Permanente de Concursos 
Públicos e Processos Seletivos da FUNEC – Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Contagem – Edital nº. 03/2017, em duas vias (original e cópia), em 
envelope fechado, tamanho ofício, contendo na parte externa e frontal do envelope os seguintes dados:

a) Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Contagem – Edital nº. 03/2017;
b) referência: INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO;
c) nome completo e número de identidade do candidato;
d) função para a qual o candidato está concorrendo.

5.4.14.3.  A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será publicada no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos ; divulgada na FU-
NEC/Diretoria de Concursos, endereço: à Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/MG, CEP 32.315-000, no dia 15 de setembro de 2017.

5.5. DO COMPROVANTE DEFINITIVO DE INSCRIÇÃO – CDI
5.5.1. Não será enviado, via Correios, Cartão de Informação do local de provas.  A FUNEC divulgará o CDI no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos 
para consulta e impressão, pelo próprio candidato, a partir do dia 22 de setembro de 2017, onde consta a data, o horário e local de realização das provas. 
5.5.1.1. O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de realização das provas, para fins de justificativa de sua ausência.
5.5.1.2. É de exclusiva responsabilidade do candidato, tomar ciência do trajeto até o local de realização das provas, a fim de evitar eventuais atrasos, sendo aconselhá-
vel ao candidato visitar o local de realização das provas com antecedência.
5.5.2. Caso o candidato não consiga obter o CDI, deverá entrar em contato com a FUNEC, até o dia 29 de setembro de 2017, exceto sábado, domingo, recesso e feriado 
em uma das seguintes formas:
a) através do telefone: (031) 3391-6187 ou,
b) pelo e-mail: funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br ou,
c) pessoalmente ou por terceiro, munido de procuração com poderes específicos, no endereço: Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/
MG, no horário de 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso). 
5.5.3. É da exclusiva responsabilidade do candidato que tiver sua inscrição deferida, consultar e imprimir no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos o 
Comprovante Definitivo de Inscrição - CDI, onde constará a data, horário e local de realização da prova.
5.5.4. No Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI - estarão impressos o número de inscrição, o nome completo, a data de nascimento, o número do documento de 
identidade do candidato, bem como a data, o horário e o local de realização das provas, além de outras orientações úteis ao candidato.
5.5.5.  É obrigação do candidato  conferir no Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) o nome, o número do documento utilizado na inscrição, a sigla do órgão expe-
didor e a função a que concorrerá.
5.5.6. Eventuais erros de digitação ocorridos no nome do candidato, no número do documento de identidade e CPF utilizados para inscrição ou na sigla do órgão expe-
didor deverão ser registrados na folha de ocorrência pelo fiscal de sala, no dia, horário e no local de realização da prova objetiva de múltipla escolha.
5.5.7. Em nenhuma hipótese serão efetuadas alterações e/ou retificações nos dados informados pelo candidato no “Requerimento Eletrônico de Inscrição” ou na “Ficha 
de Isenção” relativos a função pretendida, nem quanto à condição em que concorre.

6. DO PROCESSO SELETIVO E DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

6.1. O Processo Seletivo Simplificado constará apenas de 1 (uma) etapa para as funções de nível superior, envolvendo um conjunto de provas objetivas de Múltipla 
escolha de caráter eliminatório e classificatório. 
6.2. A prova objetiva de Múltipla escolha será constituída de um total de 20 (vinte) questões com 4 (quatro) alternativas de respostas, sendo apenas uma correta, valen-
do 5,0 (cinco) pontos cada, perfazendo o valor máximo de 100 (cem) pontos e obedecerá às características especificadas no quadro II a seguir.

QUADRO II

Quadro de Distribuição das Provas

Funções Prova Objetiva Número de QuestõesValor de cada questão
Pontuação
Máxima
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Coordenador Pedagógico; 
Coordenador de Núcleo

Língua Portuguesa 10

5 100Conhecimentos Específicos 10

 6.3. O Conteúdo e sugestões de bibliografias fazem parte do ANEXO IV deste Edital.
6.4. Cada questão da prova objetiva valerá 5 (cinco) pontos, perfazendo um total de 100 (cem) pontos.
6.5. A prova objetiva será realizada no dia 01 de outubro de 2017 (domingo), com início às 9h e término às 11h, em local a ser divulgado pela Prefeitura Municipal 
de Contagem e FUNEC, no dia 22/09/2017, através do endereço www.contagem.mg.gov.br/concursos (clicar no link FUNEC – Processo Seletivo Simplificado Edital Nº 
03/2017 – Prefeitura Municipal de Contagem).
6.5.1. A Prova Objetiva será realizada preferencialmente no Município de Contagem, conforme data estabelecida no item 6.5, ficando esta data subordinada à disponi-
bilidade de locais adequados à realização da prova.
6.5.2. Os candidatos somente poderão deixar o local de realização da prova depois de decorrida 1h (uma hora) do início de sua aplicação, em virtude do período de 
sigilo.
6.5.3. O tempo de duração da prova será de no máximo 2:00 (duas horas) e abrange a assinatura da Folha de Respostas e a transcrição das respostas do Caderno de 
Questões da Prova Objetiva para Folha de Respostas.
6.6. O candidato deverá comparecer ao local determinado com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário fixado para realização da prova, portando 
somente caneta esferográfica - tinta azul ou preta - lápis, borracha, documento legal de identificação que contenha, obrigatoriamente, fotografia, assinatura, filiação e 
data de nascimento, e de preferência o seu Comprovante Definitivo de Inscrição - CDI.
6.6.1. Não haverá tolerância no horário estabelecido para início da prova.
6.7. O ingresso do candidato na sala para a realização da prova objetiva só será permitido dentro do horário estabelecido, mediante apresentação do documento de 
identidade original ou documento equivalente com fotografia.
6.7.1. Serão considerados Documentos de Identidade:
a) Carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelos Corpos de Bombeiros Militares;
b)  Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional - Ordens, Conselhos e outros;
c) Passaporte;
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
e) Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo novo, com foto).
6.7.2. Toda a documentação prevista no item 6.7.1 deverá estar em perfeitas condições, a fim de permitirem, com clareza, a identificação do candidato e da função 
para a qual irá concorrer.
6.7.3. Não serão aceitos documentos de identidade com prazo de validade vencidos, ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, podendo o candidato ser submetido à 
identificação especial que compreende a coleta de assinatura e a impressão digital em formulário próprio.
6.7.4. O candidato, no caso indicado no subitem 6.7.3, não poderá se ausentar do local determinado para a realização da prova até que seja feita sua identificação.
6.8. O candidato poderá ser submetido ao detector de metais durante a realização da prova e, caso seja necessário, submetido, também, à identificação por meio de 
assinatura e impressão digital coletada em formulário próprio.
6.9. Após ser identificado e instalado, o candidato somente poderá deixar a sala mediante consentimento prévio, acompanhado de um fiscal ou sob a fiscalização da 
equipe de aplicação de provas.
6.10. O candidato deverá assinar na lista de presença de acordo com aquela constante do seu documento de identidade.
6.11. Não haverá prorrogação do tempo de duração da prova em razão de afastamento do candidato da sala de prova.
6.12. A inviolabilidade das provas será comprovada no momento do rompimento do lacre dos malotes, mediante termo formal e na presença de, no mínimo, dois 
candidatos convidados aleatoriamente nos locais de realização da prova.
6.13. Para a realização da prova objetiva, o candidato deverá portar somente caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis e borracha.
6.14. Durante o período de realização da prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas 
estranhas, oralmente ou por escrito, e ainda, o uso de livros, notas, códigos, manuais, impressos ou anotações, nem o uso de telefone celular, transmissor/receptor de 
mensagens de qualquer tipo, máquina calculadora ou qualquer equipamento eletrônico.
6.15. Será proibido, durante a realização da prova, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, pagers, beep, agenda eletrônica, calcula-
dora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a organização 
deste Processo Seletivo Simplificado vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados.
6.16. Não será permitido, durante o período de realização das provas, o uso de óculos escuros, bonés, chapéus, pochetes, bolsas e similares pelo candidato.
6.17. O candidato deverá levar somente os objetos citados no subitem 6.6 deste Edital. Caso assim não proceda, os pertences pessoais serão deixados em local indicado 
pelos aplicadores durante todo o período de permanência dos candidatos no local da prova, não se responsabilizando a FUNEC nem a Prefeitura de Contagem por 
perdas, extravios ou danos que eventualmente ocorrerem.
6.18. Os objetos, documentos ou equipamentos eletrônicos perdidos durante a realização das provas objetivas, que porventura venham a ser entregues na FUNEC, 
serão guardados pelo prazo de 90 (noventa) dias, quando, então, serão encaminhados à Seção de Achados e Perdidos dos Correios.
6.19. O candidato que, durante a realização das provas, for encontrado portando qualquer um dos objetos especificados no subitem 6.15 deste Edital, mesmo que 
desligado, poderá ser eliminado do Processo Seletivo Simplificado.
6.20. Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte.
6.21. As instruções constantes do Caderno de Questões da Prova Objetiva e da Folha de Respostas da Prova Objetiva complementam este Edital e deverão ser rigorosa-
mente observadas e seguidas pelo candidato.
6.22. Findo o horário limite para a realização das provas, o candidato deverá entregar ao Aplicador de Sala a Folha de Respostas da Prova Objetiva, devidamente preen-
chida e assinada.
6.22.1. Ao final do tempo destinado à realização da prova, em cada sala, é obrigatória a saída simultânea dos 03 (três) últimos candidatos, os quais deverão assinar a 
ata de encerramento da aplicação da prova naquela sala.
6.23. Será eliminado deste Processo Seletivo Simplificado o candidato que se apresentar após o fechamento dos portões ou que, por qualquer motivo, faltar à prova 
objetiva.
6.24. Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que:
a) tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes;
b) estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas a este Processo Seletivo Simplificado, por qualquer meio;
c) usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros;
d) portar arma (s) no local de realização da prova, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte;
e) portar, mesmo que desligados, durante o período de realização da prova, quaisquer equipamentos eletrônicos como relógio digital, calculadora, walkman, notebook, 
palmtops, agenda eletrônica, gravador ou outros similares, ou instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular, beep, Pager entre outros, 
ou deles fizer uso;



"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, 11 de agosto de 2017 Página 38 de 48 Diário Oficial de Contagem - Edição 4167

f) fizer uso de livros, códigos, manuais, impressos e anotações;
g) deixar de atender as normas contidas no Caderno de Questões da Prova Objetiva e na Folha de Respostas da Prova Objetiva e demais orientações expedidas pela 
FUNEC;
h) se recusar a submeter-se a detector de metais e identificação digital, se for o caso;
i) deixar de entregar a Folha de Respostas da Prova Objetiva, findo o prazo limite para realização da prova.
6.25. Caso ocorra alguma situação prevista no item 6.24 deste Edital, a FUNEC lavrará ocorrência e, em seguida, encaminhará o referido documento a Comissão de 
Concurso Público e Processos Seletivos da FUNEC, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis.
6.26. Somente serão permitidos assinalamentos nas Folhas de Respostas feitas pelo próprio candidato, com caneta esferográfica - tinta azul ou preta, vedada qualquer 
colaboração ou participação de terceiros, respeitadas as condições solicitadas e concedidas aos candidatos com  deficiência.
6.27. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar sua Folha de Respostas da Prova Objetiva, sob pena de arcar com os 
prejuízos advindos da impossibilidade de sua correção.
6.28. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
6.29. O gabarito da Prova Objetiva será disponibilizado no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos no dia 02/10/2017.
6.30. Em hipótese alguma haverá prova fora do local e horário determinados, segunda chamada para a prova objetiva, nem vista da mesma.
6.31. Serão computadas como erros as questões não assinaladas, as que contenham mais de uma resposta ou as rasuradas que impeçam sua leitura.

6.32. candidata lactante
6.32.1. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova poderá fazê-lo, desde que assim o requeira conforme o disposto no subitem 
6.32.2  deste Edital.
6.32.2. A solicitação deverá ser feita em até 07 (sete) dias úteis antes da data de realização da prova, por meio de requerimento, datado e assinado, entregue pessoal-
mente ou por terceiros na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na Avenida João César de Oliveira, nº 2.415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, das 
8h às 17h horas, ou e-mail funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br
6.32.3. A candidata que não apresentar a solicitação no prazo estabelecido no item 6.32.2 deste Edital, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a solicitação 
atendida por questões de não adequação das instalações físicas do local de realização das provas.
6.32.4. Na hipótese de não cumprimento do prazo estipulado no subitem 6.32.2 deste Edital, o atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabili-
dade e razoabilidade do pedido pela FUNEC.
6.32.5. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
6.32.6. Para amamentação, a criança deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela coordenação local deste Processo Seletivo Simplificado.
6.32.7. A criança deverá estar acompanhada apenas de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata), e a permanência temporá-
ria desse adulto, em local apropriado, será autorizada pela Coordenação deste Processo Seletivo Simplificado.
6.32.8. A candidata que não levar acompanhante não poderá permanecer com a criança no local de realização das provas.
6.32.9. A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de um Aplicador da FUNEC, do sexo feminino, que garantirá que sua conduta esteja de 
acordo com os termos e condições deste Edital.

6.33. candidato transgênero
6.33.1.  Nos termos do Decreto municipal nº 637, de 28 de janeiro de 2016, especialmente o Art. 3º, inciso II, o candidato transgênero que desejar ser tratado pelo 
nome social durante a realização da prova deverá, conforme prazos descritos no subitem 6.33.4 deste edital: 
a) fazer a opção no requerimento eletrônico de inscrição; 
b) enviar cópia do CPF e do documento de identidade;
c) enviar declaração digitada e assinada pelo candidato em que conste o nome social e uma foto recente.
6.33.2. Os documentos indicados nas alíneas “b” e “c’ do subitem 6.33.1, deverá ser entregue:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, no endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, das 
8h às 17h, dentro do prazo previsto no item 6.33.4 deste Edital; 
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC/Diretoria de Concursos, endere-
ço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG - CEP 32.315-000. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá obedecer 
aos prazos estabelecidos no item 6.33.4 deste Edital.
6.33.3.  As publicações referentes aos candidatos transgêneros serão realizadas de acordo com o nome e o gênero constantes no registro civil.
6.33.4.  A documentação citada nas alíneas “b” e “c” do item 6.33.1 deste edital deverá ser enviada a partir do dia 01 de setembro de 2017 até o dia 19 de setembro 
de 2017 às 17 horas. Após esse período, a solicitação será indeferida.
6.33.5. O fornecimento da documentação é de responsabilidade exclusiva do candidato.
6.33.6. A FUNEC não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, assim como não serão devolvidos 
e(ou) fornecidas cópias desses documentos, que valerão somente para este processo.
6.33.7. O candidato que não solicitar ser tratado pelo nome social no Requerimento eletrônico de inscrição terá a solicitação de atendimento especial indeferida, ainda 
que faça o envio da documentação prevista nas alíneas “b” e “c” do subitem 6.33.1 deste edital.
6.33.8.  A solicitação de ser tratado pelo nome social, será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
6.33.9. A relação dos candidatos que tiveram a sua solicitação de ser tratado pelo nome social deferido será divulgada no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.
br/concursos  e  no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e, na data provável de 26 de setembro de 2017.
6.33.10. O candidato que não solicitar ser tratado pelo nome social no Requerimento eletrônico de inscrição não terá direito ao referido atendimento no dia de realiza-
ção das provas. Apenas o envio dos documentos não é suficiente para o candidato ter sua solicitação de atendimento deferida.
6.33.11. A FUNEC reserva-se o direito de exigir documentos complementares que atestem a condição que motiva a solicitação de atendimento declarado.

7. DO PROCESSO DE APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE

7.1. Será aprovado o candidato que no somatório final da nota obtiver percentual igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de pontos atribuídos à Prova Objetiva 
de Múltipla Escolha e que não obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das provas.
7.2.  A classificação final dos candidatos, para preenchimento das vagas será feita em ordem decrescente, considerando-se o total de pontos obtidos na prova objetiva.
7.3. 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) que obter maior número de acertos na prova de conhecimentos específicos;
c) com maior idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento.
d) permanecendo o empate, a ordem do número de inscrição neste Processo Seletivo Simplificado.



"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, 11 de agosto de 2017 Página 39 de 48 Diário Oficial de Contagem - Edição 4167

7.4. A ausência do candidato na Prova Objetiva de Múltipla Escolha do Processo Seletivo Simplificado acarretará sua automática eliminação.
7.5. Os candidatos inscritos como pessoas com deficiência e que solicitaram candidatar-se às vagas destinadas para esse fim, aprovados e classificados, além de figura-
rem na lista geral de classificação, terão seus nomes publicados em separado.
7.6. Os candidatos inscritos como negros ou pardos  e que solicitaram candidatar-se às vagas destinadas para esse fim, aprovados e classificados, além de figurarem na 
lista geral de classificação, terão seus nomes publicados em separado.
7.7. Não haverá divulgação da relação de candidatos reprovados. 
7.8. O candidato reprovado poderá obter a informação sobre a sua situação neste Processo Seletivo Simplificado através de consulta individual no endereço eletrônico 
www.contagem.mg.gov.br/concursos, após a publicação dos resultados.

8. DOS RECURSOS

8.1. Caberá interposição de recurso fundamentado à Comissão Especial para Realização do Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 03/2017, no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, contados do primeiro dia subseqüente à data de publicação do objeto do recurso, em todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de 
direitos dos candidatos, tais como nas seguintes situações:
a) contra indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição;
b) contra indeferimento de inscrição por problemas ocasionados no pagamento do valor da inscrição;
c) contra indeferimento de atendimento da condição especial;
d) contra questões da Provas Objetivas e gabaritos preliminares;
e) contra a totalização de pontos obtidos na classificação final deste Processo Seletivo Simplificado.
8.1.1. No caso de indeferimento de inscrição por problemas ocasionados no pagamento do valor da inscrição, alínea “b”, do subitem 8.1, além de proceder conforme 
disposto no item  8.2, o candidato deverá, obrigatoriamente, enviar por meio do e-mail funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br ou pessoalmente na FUNEC, no 
endereço citado no item 8.2 alínea “a”, cópia legível do comprovante  de pagamento do valor da inscrição, com autenticação bancária,  bem como de toda a documen-
tação e das informações que o candidato julgar necessárias à comprovação da regularidade do pagamento.
8.2. Os recursos deverão ser obrigatoriamente entregues em uma das seguintes formas, dentro do período recursal:
a) pessoalmente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC - Diretoria de Concursos, no endereço: Avenida João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/
MG, CEP 32.315-000, no horário de 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso), dentro do prazo previsto no item 8.1 deste Edital ou; 
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC - Diretoria de Concursos, 
situada à Avenida João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, CEP 32.315-000. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá 
obedecer aos prazos estabelecidos no item 8.1 deste Edital ou;
c) via internet pelo endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, na “Área do Candidato”, por meio do link correspondente a cada fase recursal, conforme 
discriminado no item 8.1, que estará disponível das 9h do primeiro dia recursal às 23h59min do segundo dia recursal.  
8.2.1. Os protocolos deverão ser entregues individualmente, não podendo ser entregue em um mesmo envelope por mais de um candidato.
8.2.2. O protocolo do recurso deverá ser entregue em envelope lacrado, tamanho ofício, contendo na parte externa e frontal do envelope os seguintes dados:

a) Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Contagem – Edital Nº 03/2017;
b) nome completo e número de inscrição do candidato;
c) referência ao objeto do recurso;
d) especificação da função para a qual o candidato está concorrendo.

8.3. Para cada situação mencionada no subitem 8.1 deste edital será admitido um único recurso por candidato, devidamente fundamentado. Não serão aceitos recursos 
coletivos.
8.3.1. Os recursos encaminhados, conforme especificado no subitem 8.2, devem seguir as determinações:
a) ser, preferencialmente, digitado ou datilografado;
b) apresentar cada questão ou item em folha separada;
c) ser elaborado com argumentação lógica, consistente e acrescido de indicação da bibliografia pesquisada pelo candidato para fundamentar seus questionamentos;
d) conter a indicação da nota atribuída que está sendo contestada;
e) não conter qualquer identificação do candidato no corpo do recurso;
f) ser identificado na capa de cada recurso/questão conforme estabelecido no item 8.3.
8.4. Serão indeferidos, liminarmente, os recursos que:
a) não estiverem devidamente fundamentados;
b) não apresentarem argumentações lógicas e consistentes;
c) forem encaminhadas via fax, telegrama ou via internet fora do endereço eletrônico / link definido no item 8.2 alínea “c”;
d) forem interpostos em desacordo com o prazo conforme estabelecido no subitem 8.1.
e) apresentarem no corpo da fundamentação outras questões que não a selecionada para recurso;
f) serem interpostos de forma coletiva, com formatação e/ou arguição e/ou fundamentação idênticas;
g) interpostos em desacordo com o determinado neste Edital.
8.5. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos similares cujo teor seja objeto de recurso aponta-
do no subitem 8.1 deste edital.
8.6. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será publicada no Diário Oficial Eletrônico de Contagem – “DOC.e” e será divulgada no endereço 
eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos .
8.7. Após a divulgação oficial de que trata o subitem 8.6 deste edital, a fundamentação objetiva da decisão da banca examinadora sobre o recurso ficará disponível 
para consulta individualizada do candidato, nas seguintes formas:
a) na FUNEC/Diretoria de Concursos, situada à Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/MG, CEP 32.315-000, no horário de 8h as 17h, de 
2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso), para ser consultada pelo próprio candidato ou por terceiro capaz;
b) via internet pelo endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, na “Área do Candidato”, por meio do link correspondente a cada fase recursal, conforme 
discriminado no item 8.1. 
8.8. A decisão de que trata o subitem 8.7 deste edital terá caráter terminativo e não será objeto de reexame.
8.9. Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a prova e não obtiveram pontuação nas referidas ques-
tões conforme o primeiro gabarito oficial, independentemente de interposição de recursos. 
8.9.1. Os candidatos que haviam recebido pontos nas questões anuladas, após os recursos, terão esses pontos mantidos sem receber pontuação a mais.
8.10. No caso de anulação de questões por decisão judicial, os pontos relativos à questão anulada serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente de terem 
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ingressado em juízo.
8.11. Alterado o gabarito oficial pela Comissão de Concurso Público e Processo Seletivo Simplificado, de ofício ou por força de provimento de recurso, as provas serão 
corrigidas de acordo com o novo gabarito.
8.12. Na ocorrência do disposto nos subitens 8.9 e 8.11 deste Edital, poderá haver alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, 
ou, ainda, poderá ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida.
8.13.  Não haverá reapreciação de recursos.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O Secretário Municipal de Administração designará uma comissão para acompanhamento e supervisão do Processo Seletivo Simplificado, que terá a responsabili-
dade de acompanhar a sua realização e julgar casos omissos ou duvidosos.
9.2. Todas as publicações referentes ao Processo Seletivo Simplificado serão feitas no Diário Oficial Eletrônico do Município de Contagem – DOC.e e será divulgada no 
endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos .
9.3. A publicação das informações referentes ao Processo Seletivo Simplificado dar-se-á através do site da Prefeitura Municipal de Contagem (www.contagem.mg.gov.
br/concursos).
9.4. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado integrarão o quadro de vagas-reserva para contratação temporária, regida pela Lei Municipal 4.288, de 
30 de setembro de 2009 e Lei Municipal 4.797, de 23 de dezembro de 2015, na Administração Direta do Poder Executivo do Município de Contagem.
9.5. As contratações temporárias a que se referem este Edital serão celebradas pelo  prazo conforme estabelecido no Anexo I deste edital.
9.6. O processo seletivo simplificado tem a validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado apenas uma única vez e por igual período.
9.7. O candidato aprovado deverá manter, durante o prazo de validade do processo seletivo, seu endereço atualizado junto à Departamento de Gestão de Pessoas, 
incluindo contatos telefônicos e e-mail, visando a eventuais convocações, não cabendo qualquer reclamação caso não seja possível à instituição convocá-lo por falta da 
citada atualização.
9.8. O chamamento dos candidatos às vagas de contrato administrativo será por meio de Convocação Pública e dar-se-á através de Edital de Convocação, emitido pela 
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, divulgado no Site Oficial da Prefeitura Municipal de Contagem (www.contagem.mg.gov.br/concursos), na página 
correspondente ao processo seletivo, contendo as orientações quanto ao número de vagas, local, data, hora dos chamamentos, bem como outras que se fizerem 
necessárias.
9.9. O candidato classificado no Processo Seletivo Simplificado, quando convocado, deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento (ou equivalente);
b) Fotocópia do Registro de Identidade;
c) Fotocópia do Título de Eleitor e os comprovantes de votação das 02 (duas) últimas eleições;
d) Fotocópia do Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
e) Fotocópia do Certificado de Reservista, se do sexo masculino;
f) Fotocópia do Cartão PIS/PASEP;
g) Atestado Médico de Sanidade Física e Mental, expedido pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura Municipal de Contagem, nos termos do 
Decreto nº 9.668/97 e alterações, ou por empresa contratada para este fim;
h) Fotocópia do Diploma, Certificado ou Atestado de conclusão do curso exigido para a função pretendida e registro no CREF (Conselho regional de Educação Física);
i) Comprovação de experiência mínima de 3 (três) meses na elaboração e supervisão de projetos pedagógicos e no desenvolvimento de ações comunitárias, por meio de 
fotocópia da CTPS – carteira de trabalho (páginas que identificam o candidato e as que constam os contratos de trabalho) ou; de documento de contagem de tempo 
de emprego/função pública fornecida por órgãos públicos, acompanhado de declaração de experiência na função, quando for o caso ou; Contratos e/ou Declarações de 
Trabalho Autônomo com firma reconhecida.
j) 02 (duas) fotografias 3x4;
k) Atestado de Bons Antecedentes emitido por Posto de Identificação da Polícia Civil (o candidato que apresentar certidão positiva de antecedentes criminais somente 
poderá ser impedido de ser contratado mediante ato fundamentado da administração, sendo-lhe reservado o direito ao contraditório e a ampla defesa); 
l) Curriculum Vitae (elaboração livre/ sem formulário ou modelo);
m) Declaração de bens, na forma do art. 217 da Lei Orgânica do Município de Contagem;
n) No caso de aprovado na lista para deficientes, o candidato convocado será avaliado pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem 
ou entidade contratada para este fim, que avaliará a compatibilidade de sua deficiência com a função para a qual prestou Processo Seletivo Simplificado;
9.10. As fotocópias deverão estar acompanhadas dos respectivos originais, para conferência.
9.11. O candidato convocado que, por qualquer motivo, não apresentar, em tempo hábil, a documentação completa citada no item 9.9. deste Edital, ficará automatica-
mente desclassificado e perderá sumariamente o direito à contratação.
9.12. Ainda que aprovado neste processo seletivo simplificado, não será admitido para a respectiva função, candidato, ex-servidor que tenha sido demitido ou des-
tituído do cargo em comissão por infringência do artigo 127, inciso I, IV, VIII, X e XI, da Lei Municipal nº 2.160/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Contagem). 
9.13. O aprovado terá exercício em qualquer das Unidades da Administração Direta, onde haja necessidade daquele profissional.
9.14. Todas as informações e orientações a respeito deste processo seletivo simplificado até a data da homologação poderão ser obtidas:
a) pessoalmente na FUNEC/Diretoria de Concursos, endereço Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/MG - CEP 32.315-000, das 8h às 
17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado ou recesso) ou;
b) pelo telefone (31) 3391-6187 ou;
c) pelo e-mail funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br ou no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos .
9.15. Os certames para cada função, regidos por este Edital, são independentes.
9.16.  A Prefeitura Municipal de Contagem poderá homologar, por atos diferentes e em épocas distintas, o resultado final dos diversos certames.
9.17. Os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital, serão resolvidos pela Comissão de acompanhamento do Proces-
so Seletivo Simplificado constituída pela Prefeitura Municipal de Contagem e pela FUNEC, no que a cada uma couber.
9.18. Caberá à Prefeitura Municipal de Contagem a homologação deste Processo Seletivo Simplificado, objeto do presente Edital.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de agosto de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito do Município de Contagem
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Prefeitura Municipal de Contagem
Processo Seletivo Simplificado – PSS 
Edital Nº 03/2017
ANEXO I 
Da denominação da função, do quantitativo de vagas, dos requisitos, do vencimento, da Duração do contrato, da jornada de trabalho e do valor de inscrição

ENSINO SUPERIOR

Cód Função

Vagas

Requisitos
Escolaridade Vencimento

Duração do 
contrato

Jornada 
de 
Trabalho
por semana

Valor da
 Taxa 
de 
Inscrição

Ampla 
Concor-
rência

Pessoas com 
Deficiência.

Negros 
ou Par-
dos
20% Total

301
Coordenador Ped-
agógico 1 - - 1

Formação superior em Educação 
Física, com experiência mínima 
de 3 (três) meses na elaboração e 
supervisão de projetos pedagógicos 
e no desenvolvimento de ações 
comunitárias e possuir cédula do 
CREF (Conselho regional de Educa-
ção Física). R$ 2.400,00 22 meses 40 horas R$ 55,00

302
Coordenador de 
Núcleo 2 - - 2

Formação superior em Educação 
Física, com experiência mínima de 
03 (três) meses no desenvolvimento 
de ações comunitárias, organização 
e supervisão de projetos e possuir 
cédula do CREF (Conselho Regional 
de Educação Física). R$ 2.400,00 21 meses 40 horas R$ 55,00

Prefeitura Municipal de Contagem
Processo Seletivo Simplificado – PSS 
Edital Nº 03/2017

ANEXO II
DESCRIÇÃO DETALHADA  DAS ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES

Função Atribuições da função

Coordenador Pedagógico

��Dialogar constantemente com o coordenador-geral do convênio;
� Coordenar todas as ações de planejamento pedagógico após a celebração do convênio (execução), a serem realizadas 
participativamente com apoio do grupo gestor;
� Organizar e coordenar o grupo gestor;
� Envolver a Entidade de Controle Social nas ações do programa;
� Organizar, com os demais agentes do processo, as inscrições, o planejamento geral das atividades sistemáticas e as-
sistemáticas zelando pelo controle de frequência da equipe;
� Coordenar a organização das diversas etapas do processo de formação;
� Assegurar a realização da formação em serviço por meio de reuniões regulares com os coordenadores pedagógicos 
setoriais (quando houver), coordenadores de núcleos e agentes sociais.
� Participar dos módulos de formação continuada, da formação em serviço e de capacitações oferecidas pela SNELIS/ME.
� Monitorar cumprimento de tarefas e horários dos Coordenadores Pedagógicos Setoriais em convênios ou termos de 
cooperação a partir de 20 núcleos, bem como dos Coordenadores de núcleo (quando a função do coordenador setorial 
não existir);
� Planejar as ações de divulgação do programa em consonância com o estabelecido com o planejamento pedagógico;
� Elaborar conjuntamente com demais coordenadores pedagógicos setoriais (quando houver), de núcleo e com o coor-
denador geral, os relatórios de execução do convênio;
� Manter permanente contato com orientador pedagógico CGEPEL/SNELIS responsável pelo acompanhamento, monito-
ramento e avaliação do convênio ou termo de cooperação.
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Coordenador de Núcleo

� Estar em constante contato com o Coordenador Pedagógico e Setorial quando houver;
� Coordenar todas as atividades sistemáticas (oficinas) e assistemáticas (eventos) do núcleo sob sua responsabilidade, 
planejando-as coletivamente;
� Desenvolver as atividades sistemáticas (oficinas) com os beneficiados, juntamente com os agentes sociais, de acordo 
com as diretrizes do Programa, seguindo o planejamento pedagógico proposto para o projeto e primando pela 
qualidade das aulas. Organizar as inscrições, o controle de presença, analisando sistematicamente o planejamento dos 
agentes e os dados, adotando as medidas necessárias para os ajustes, quando necessário;
� Planejar a grade horária dos agentes sociais, prevendo aproximadamente: 14 horas semanais de atividades sistemáti-
cas; 04 horas para planejamento, estudos e reuniões e 02 horas para outras atividades como eventos, mobilização 
comunitária, etc. (banco de horas);
� Monitorar a grade horária, bem como o banco de horas dos agentes sociais;
� Identificar em conjunto com o coordenador setorial se houver, junto à comunidade, quais são os determinantes sociais 
de saúde que mais interferem nas condições de saúde
da população beneficiada;
� Promover e participar das reuniões semanais com os agentes e outras lideranças do seu grupo, para estudo, planeja-
mento e avaliação das ações;
� Encaminhar, nos casos de convênios com menos de 20 núcleos, ao Coordenador Geral e ao Grupo Gestor as demandas 
advindas do seu Núcleo;
� Participar de todas as reuniões agendadas pelo coordenador geral e pedagógico;
��Participar dos módulos de formação continuada, da formação em serviço e sempre que possível de capacitações 
oferecidas pela SNELIS/ME.

Prefeitura Municipal de Contagem
Processo Seletivo Simplificado – PSS 
Edital Nº 03/2017

ANEXO III 
DO CRONOGRAMA BÁSICO

ETAPAS/FASES DATAS/PERÍODOS

Publicação do Edital 11/08/2017

Pedido de isenção da taxa de inscrição 01 e 04/09/2017

Divulgação do resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição 11/09/2017

Interposição de recursos contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição 12 e 13 /09/2017

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento ou deferimento dos recursos quanto à isenção da taxa de 
inscrição 15/09/2017

Entrega de Requerimento de Prova Especial ou de Condições Especiais para a prova
01/09/2017
a 19/09/2017

INSCRIÇÕES VIA INTERNET
01/09/2017
a 18/09/2017

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 19/09/2017

Consulta/Impressão do Cartão Definitivo de Inscrição (CDI) via internet, com os locais e horários da prova objetiva 22/09/2017

PROVA OBJETIVA 01/10/2017

Divulgação do Gabarito 02/10/2017

Recebimento de recursos  contra questões e o gabarito 03 e 04/10/2017

Divulgação na Internet do resultado do julgamento dos recursos contra as questões e os gabaritos preliminares 
das provas objetivas 17/10/2017

Divulgação do resultado da prova objetiva  e classificação final 17/10/2017

Recebimento de recursos contra resultado da prova objetiva e classificação final 18 e 19/10/2017

Divulgação do resultado de recursos contra resultado da prova objetiva e classificação final 23/10/2017

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS 23/10/2017

Homologação 23/10/2017

Prefeitura Municipal de Contagem
Processo Seletivo Simplificado – PSS 
Edital Nº 03/2017

ANEXO IV
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
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1 – NÍVEL SUPERIOR

 

1.1. FUNÇÕES: Coordenador Pedagógico e Coordenador de Núcleo

1.1.1. Língua Portuguesa

Conteúdo Programático

Compreensão e interpretação de textos: informações literais e inferências possíveis. Semântica: sinonímia, antonímia, paronímia e homonímia; significados contextuais 
das palavras. Denotação e conotação. Coesão e coerência textuais. Gêneros e tipos textuais: aspectos formais, objetivos e usos. Ortografia oficial. Pontuação e efeitos 
de sentido. Classes de palavras: definições, classificações, formas, flexões, funções e usos. Correlação entre os modos e tempos verbais. Estrutura da oração. O período 
simples e o período composto. As relações semânticas e coordenação e subordinação. As diferentes vozes presentes no texto: discurso direto, indireto e indireto livre. 
Variação linguística e adequação ao contexto.

Bibliografia sugerida:

ABREU, Antônio Suaréz. Curso de redação. São Paulo: Ática, 2006.
CUNHA, Celso: CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 5. Ed. Rio de Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2010.
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de texto: Língua Portuguesa para nossos estudantes. 2. Ed. Petrópolis: Vozes, 1993.
SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: leitura e redação. 5. Ed. São Paulo: Ática, 2006.

Conhecimentos Específicos

Conteúdo Programático: 

Planejamento e organização do trabalho Pedagógico. Gestão de Projetos Educativos: acompanhamento, monitoramento e avaliação. Fazeres Pedagógicos e Sociais na 
Perspectiva dos Educadores e Gestores. A cultura digital e as tecnologias de informação e comunicação. Diversidade, inclusão e gênero. A Construção Social da Infância 
e da Juventude. O desenvolvimento e a aprendizagem na infância e na adolescência. Política Nacional de Juventude. Esporte e Lazer da Cidade.

Bibliografia Sugerida:

ABRAMOVAY, M.; CASTRO, M. G. Jovens em situação de pobreza, vulnerabilidades sociais e violência. Cadernos de Pesquisa, n. 16, p.143-176, julho, 2002. Disponível 
em: http://www.scielo.br/pdf/cp/n116/14402.pdf Acesso 17 jul 2017.
BRASIL. Ministério da Educação. Política Nacional de Educação especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP.2008 Disponível em: http://portal.mec.
gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf 
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 8069, de 13 de julho de 1990. Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm 
BRASIL. Ministério do Esporte. Programa Esporte e Lazer na Cidade: orientações preliminares para implantação e desenvolvimento de núcleos de esporte recreati-
vo e de lazer. Brasília: ME/ CGEPEL, 2014.  Disponível em: http://esporte.gov.br/arquivos/snelis/esporteLazer/Diretrizes_PELC_2014_Emendas_Proponentes_Especfi-
cos_09.06.2014.pdf Acesso 19 jul 2017.
FERREIRA, Marcelo Pereira de Almeida; MARCELLINO, Nelson Carvalho. Brincar, jogar, viver. Programa Esporte e Lazer da Cidade. Brasília: ME, 2007, vol. I e II.
MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, 2003.
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Edital Nº 03/2017

ANEXO V
MODELO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
___________________________________________________________________
Nome do (a) requerente
_________________________________                                    ________________________________
Carteira de Identidade – Órgão Emitente      Função Pretendida

__________________________________________________________________
Endereço Completo
___________________________________________________________________
Telefone para contato
O candidato acima qualificado, que, em razão de limitações de ordem financeira, não possa pagá-la, sob pena de comprometimento do seu próprio sustento e da sua 
família, sendo comprovada essa situação mediante qualquer meio legalmente admitido ou que preencha os requisitos do Decreto n. 6.593, de 2 de outubro de 2008, 
publicado no Diário Oficial da União de 3 de outubro de 2008, que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que 
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trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007 vem REQUERER a isenção de pagamento da taxa de inscrição ao Processo Seletivo Simplificado – PSS para contratação 
temporária da Prefeitura Municipal de Contagem, Edital nº 03/2017.
Para tanto, o requerente DECLARA que é desempregado, que não dispõe de recursos para arcar com a taxa de inscrição, sob pena de comprometimento do sustento 
da própria família ou do seu próprio sustento; ou que é membro de família de baixa renda ou que encontrar-se inscrito em algum dos programas sociais mantidos pelo 
governo federal, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor de sua declaração, para o que apresenta junto com este requerimento o respectivo comprovante.
Para comprovação do que afirma e nos termos do subitem 5.4 do Edital nº 03/2017,anexa:
(     ) Documento comprobatório de inscrição no cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal ;
(     ) Fotocópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS – que contenham a foto, a qualificação civil , a anotação do último contrato de trabalho 
e data de saída respectiva anotada, e da primeira página subseqüente, de todos os membros da família, bem como comprovante de residência oficial (fatura de água, 
energia elétrica ou telefone fixo) do último mês, para comprovar o mesmo domicílio.
Outros documentos, tais como declarações de Imposto de Renda (ou de isento), comprovante do número de dependentes, comprovante de renda familiar, etc.
(     ) Fotocópia de Documento de Identificação com foto.
Nestes termos, pede deferimento.
Contagem, ____ de ________________________de 2017
_____________________________________________________________
Assinatura do (a) requerente ou de seu procurador devidamente credenciado
_____________________________________________________________
Nome do procurador
Para uso da Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC
EDITAL nº. 03/2017 - Processo Seletivo Simplificado – PSS    
(    ) DEFERIDO                            (    ) INDEFERIDO 
De Acordo:__________________________________________Em: ___/ ____/ 2017
____________________________________________________________________
ASSINATURA - MATRICULA

Prefeitura Municipal de Contagem
Processo Seletivo Simplificado – PSS
Edital Nº 03/2017

ANEXO VI 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL
OU DE CONDIÇÃO(ÕES) ESPECIAL(IS)

Nome do (a) requerente: ____________________________________________________________________

Carteira de Identidade:__________________________ CPF:________________________________________

Função:_______________________________________________________________Telefone(s) para conta-
to:________________________________________________

Email:_______________________________________________________________

Venho requerer para o Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 03/2017
(         ) – Prova em Braile;
(         ) – Prova Ampliada;
(         ) – Prova com Ledor;
(         ) – Prova com Intérprete de Libras;
(         ) - Auxílio para transcrição;
(         ) – Outros: ____________________________________________________________________________________________________________
______________________________
Em ____/____ / 20____.
____________________________________________________
Assinatura do(a) candidato (a)

Obs.: A cópia do comprovante de inscrição laudo médico e a solicitação de condição especial (se for o caso) deverão ser postados até o 
dia ____/____/2017.

Para uso da Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC 
EDITAL nº 03/2017 - Prefeitura Municipal de Contagem/MG

(     ) DEFERIDO                             (     ) INDEFERIDO

De Acordo:______________________________________Em: ___/ ____/ 2017
ASSINATURA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS EDITAL Nº 04/2017
PROJETO PEQUENOS GINASTAS GRANDES SALTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

RESULTADO FINAL DA  AVALIAÇÃO CURRICULAR, ENTREVISTA E CLASSIFICAÇÃO FINAL APÓS RECURSOS  - APROVADOS - CANDIDATOS AMPLA CONCORRÊNCIA - ORDEM 
DE CLASSIFICAÇÃO

FUNÇÃO: TÉCNICO DE GINÁSTICA DE TRAMPOLIM

Candidato

Avaliação curricular
Pontuação mínima 3,5 
pontos

Entrevista
Pontuação mínima 50 
pontos Total Classificação Final

Rodrigo Isidoro Bachur 8,5 100,00 108,50 1º

Stephane Roberta Guimarães Firmo 5,9 100,00 105,90 2º

Dayane Aparecida ferreira de Assis 6,0 95,00 101,00 3º

Ilhiuana Reis de Paula Rodarte 4,0 77,00 81,00 4º

Levi dos Santos 3,5 70,00 73,50 5º

Fernanda Almeida Oliveira 3,5 67,50 71,00 6º

RESULTADO FINAL DA  AVALIAÇÃO CURRICULAR, ENTREVISTA E CLASSIFICAÇÃO FINAL APÓS RECURSOS  - APROVADOS - CANDIDATOS NEGROS OU PARDOS - ORDEM DE 
CLASSIFICAÇÃO

FUNÇÃO: TÉCNICO DE GINÁSTICA DE TRAMPOLIM

Candidato

Avaliação curricular
Pontuação mínima 3,5 
pontos

Entrevista
Pontuação mínima 
50 pontos Total Classificação Final

Levi dos Santos 3,5 70,00 73,50 1º

Contagem, aos 10 de agosto de 2017.

Comissão Especial do Projeto Pequenos Ginastas Grandes Saltos

Famuc

ATO DE CONVALIDAÇÃO

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC e a Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde da FAMUC, 
no uso de suas atribuições legais, convalidam o ato de nomeação em cargo de provimento efetivo de Auxiliar em Enfermagem de Lister Petrônio Ferreira Barbosa, 
matrícula de nº. 188012-8, bem como o Termo e Compromisso e Posse do mesmo, retificando o nome do servidor constante na Portaria de Nomeação nº 2.581, de 02 
de julho de 2008, e no Termo de Compromisso e Posse: onde se lê “Lister Petrônio Ferreira”, leia-se “Lister Petrônio Ferreira Barbosa”. Conforme Portaria nº 2.581, de 
02 de julho de 2008, publicada em 04 de julho de 2008 no Diário Oficial de Contagem – Edição 2410, o servidor foi nomeado em caráter efetivo por meio do Concurso 
Público nº 001/2004, tomando posse no cargo de Auxiliar em Enfermagem na data de 16 de julho de 2008, de acordo com o Termo de Compromisso e Posse situado 
no Livro de Registro de Termo de Compromisso e Posse de Pessoal nº 13/ página 057 e, através da Portaria nº 2.709, de 28 de agosto de 2008, publicada em 1º de se-
tembro de 2008 no Diário Oficial de Contagem – Edição 2418. O senhor Lister Petrônio Ferreira Barbosa entrou em exercício de suas atribuições na data de 30 de julho 
de 2008, conforme dados da Ficha Cadastral do Servidor e tornou-se efetivo de acordo com a Portaria de Efetivação nº. 4.499, de 31 de agosto de 2011, publicada em 
06 de setembro de 2011 no Diário Oficial de Contagem – Edição 2732. Estando anexos os documentos citados.

Contagem, 07 de agosto de 2017.

Wilson da Silva Brito
Diretor Geral do Departamento de Administração de Pessoal

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

EDITAL PÚBLICO 015/2017 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO PSS-01/2016

O Presidente Interino da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no uso de suas atribuições e considerando o Processo Seletivo Simplificado – PSS-01/2016, a Porta-
ria nº 095 de 30 de Janeiro de 2016, torna pública, a convocação para a contratação temporária para suprimento de vagas do quadro de pessoal da FUNEC, obedecen-
do-se a classificação entre os candidatos presentes de acordo com o cronograma abaixo:

CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA:

CARGO / FUNÇÃO VAGAS TURNO DATA
      HORÁRIO

Professor de Análises Clínicas 01 TARDE 14/08/2017 09:00

Professor de Arte 01 MANHÃ 14/08/2017 09:30

Professor de Espanhol 01 MANHÃ 14/08/2017 10:00

As vagas que surgirem até a data do atendimento poderão ser acrescidas.
As chamadas ocorrerão impreterivelmente no horário, não havendo prazo de tolerância, sugerimos chegar com 20 minutos de antecedência.

Local: FUNEC –  Av. João César de Oliveira, 2415 – Eldorado  - Contagem – 4º Andar - Auditório
                           Telefone: 3356-6695 / 3391-7669
2.  O candidato deverá comparecer munido dos seguintes documentos:
01 foto 3x4 recente
Fotocópia da Certidão de Casamento ou Nascimento
Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade do(s) filho(s) menores de 14 anos e cartão de vacina atualizado
Fotocópia do Certificado de Reservista, se do sexo masculino.
Fotocópia da Carteira de Identidade
Fotocópia do CPF
Certidão de Quitação Eleitoral ou (Fotocópia do Título de Eleitor, bem como do(s) comprovante(s) de votação da última eleição)
Fotocópia do Cartão de PIS/PASEP. 
OBS.: Se não foi cadastrado no PIS/PASEP anteriormente, deverá trazer cópia da carteira de trabalho, onde conste o número e a série, para que seja providenciado o 
cadastramento. Caso não tenha carteira de trabalho, deverá providenciá-la.
Atestado de Bons Antecedentes da Polícia Civil
Fotocópia do Histórico Escolar e Diploma, Certificado ou Atestado de conclusão do curso exigido para o cargo pretendido 
02 Fotocópias do comprovante de endereço (uma via para compor a pasta funcional e outra via para anexar ao formulário de auxílio-transporte)
OBS.: (Água, Luz, Telefone, de órgãos oficiais: Extratos de Banco, Imposto de Renda e Intimação) recentes
       Laudo médico, subscrito por médico do setor de Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal de Contagem, informando que o candidato (a) está apto (a) para o 
exercício do cargo (será encaminhado pela FUNEC-RH no dia da chamada)
Declarações a serem preenchias no ato da contratação (Declaração de Acúmulo).
Declaração de bens, na forma do Art. 217 da Lei Orgânica do Município de Contagem, mesmo que não possua bens em seu nome. (A declaração será necessária apenas 
no momento da assinatura de contrato.)
 Art. 217 - Todo   agente político  ou  agente público,  qualquer  que  seja  sua  categoria ou natureza do cargo, e o dirigente, a qualquer título,  de entidade da admi-
nistração indireta, obrigam-se, ao se empossarem, sob pena de nulidade, de pleno direito, do ato da posse, e ao serem exonerados, a declararem seus bens. 
Parágrafo Único - A declaração deverá ser lavrada em livro próprio do Cartório de Títulos e Documentos da Comarca
3. As fotocópias deverão estar acompanhadas dos respectivos originais, para conferência. 

Contagem, 09 agosto de 2017.

Joaquim Antônio Gonçalves
Presidente Interino da Fundação de Ensino de Contagem

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 104, de 04 de agosto de 2017.

Dispõe sobre a alteração do plano de carreira de servidora que menciona e dá outras providências.

O Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto no art. 5º, inciso I, parágrafo 1º e 2º da Lei 
Complementar nº 172, de 04 de julho de 2014;

Artigo 1º - Alterar, a pedido, o vínculo existente ao Plano de Cargos e Carreira instituído pela Lei 3367 de 01/12/2000, para o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 
instituídos pela Lei Complementar 90 de 30/07/2010 e alterações posteriores, da servidora  abaixo relacionada:



"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, 11 de agosto de 2017 Página 47 de 48 Diário Oficial de Contagem - Edição 4167

SERVIDORA MAT. CARGO

VÍNCULO ANTERIOR VÍNCULO ATUAL

LEI 3367/2000 LEI COMP. 90/2010

GRAU LETRA NÍVEL PADRÃO

Shirlley Cristina Braga Bamba 5916 Auxiliar de Secretaria Escolar III J IV P25

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º(primeiro) de agosto de 2017.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

JOAQUIM ANTÔNIO GONÇALVES
PRESIDENTE INTERINO

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC 
PORTARIA Nº 105, de 04 de agosto de 2017.

Concede Férias Prêmio a servidora pública efetiva que menciona e dá outras providências.

O Presidente Interino da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais e, considerando o artigo 85 da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de 
dezembro de 1990; combinado com o artigo 48, inciso II da Lei Orgânica deste Município, RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder gozo de Férias Prêmio, a servidora MARÍLIA DA SILVA, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Secretaria Escolar, Nível IV, Padrão P45, 
matrícula 18996, no período de 01/09/2017 a 31/10/2017.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

JOAQUIM ANTÔNIO GONÇALVES
PRESIDENTE INTERINO

Atos do Legislativo

P R O M U L G A Ç Ã O  D E  L E I
Faço saber que a Câmara Municipal de Contagem aprovou e eu promulgo e faço publicar, nos termos do § 8º do art. 80 da Lei Orgânica do Município de Contagem, de 
20 de março de 1990, a seguinte Lei:

LEI Nº 4.890, de 2 de agosto de 2017.
Cria a Semana de Educação para o Trânsito nas escolas da Rede Municipal de Contagem.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º- Fica instituída, nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Contagem, a Semana de Educação para o Trânsito, a ser realizada anualmente no mês de maio, 
como ação do movimento “Maio Amarelo” de educação para o trânsito.

Art. 2º- Para atingir os objetivos desta Lei, serão criados mecanismos capazes de promover ações práticas com os estudantes sobre educação no trânsito.

Art. 3º - A operacionalização da presente Lei poderá ser feita mediante cooperação entre a Secretaria Municipal de Educação e a Autarquia Municipal de Trânsito e 
Transportes de Contagem —TransCon, não impedindo a participação de outras secretarias ou órgãos.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei em 90 dias.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio 1º de Janeiro, em Contagem, aos 2 de agosto de 2017.
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Vereador DANIEL CARVALHO
-Presidente-
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