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ATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2017. 
ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO E PROPOSTAS.    

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, a partir 
das 09h00min, na sala de licitações/auditório da Secretaria Municipal de Saúde de 
Contagem – FAMUC – Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, 
fez-se presente o Sr. Márcio Eustáquio de Rezende Júnior, Pregoeiro e sua Equipe de 
Apoio, composta pelas servidoras Sra. Fabiana Cristina da Silva e Sra. Tássia 
Rafaela de C. Coutinho, designados pela Portaria n.º 7894, de 19 de Janeiro de 2017, 
para conduzir a SESSÃO PÚBLICA referente ao Pregão Presencial supracitado, do 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, e Equipe Técnica composta pela Sra. Raquel 
Soares de Miranda, Farmacêutica da Coordenação da Assistência Farmacêutica / 
SAS e Sra. Carolina Silva Castro, Superintendente de Atenção a Saúde, cuja 
finalidade é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM – 
MG E CUMPRIR ORDENS JUDICIAIS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - OS 
MEDICAMENTOS COM VALORES SUPERIORES AOS PREÇOS CONSTANTES DA 
TABELA CMED, QUANDO FOR O CASO, OU SEJA, QUE CONSTEM DA LISTA DE 
PREÇOS DA CMED, VIGENTE NO ATO DO CERTAME LICITATÓRIO SERÃO 
DENUNCIADOS AOS ORGÃO DE CONTROLE E SUMARIAMENTE DESCLASSIFICADOS, 
de acordo com as condições do Edital e do Anexo I do Termo de Referência do 
Pregão respectivo, sendo o responsável pela sua elaboração a Sra. Raquel Soares de 
Miranda, Farmacêutica da Coordenação da Assistência Farmacêutica / SAS e 
estando de acordo, o ordenador de despesa, Sr. Bruno Diniz Pinto, Secretario 
Municipal de Saúde, tendo o Edital sido publicado após a Minuta ser devidamente 
analisada e aprovada através de Parecer Jurídico N° 350/2017, emitido em 12 de 
setembro de 2017 pela Advogada Dra. Ana Cláudia de Oliveira Xavier Amaral, 
OAB/MG 76.605 e Assessora Jurídica, Dra. Eugênia Cristina Capdeville de Meira, 
OAB/MG 53.831, dando assim aval jurídico de prosseguimento ao referido tramite 
processual. No horário definido no Edital o Pregoeiro deu como aberta a Sessão 
Pública para realização do CREDENCIAMENTO AO PREGÃO PRESENCIAL, 
procedendo-se inicialmente o período de identificação (credenciamento) das 
empresas licitantes e seus atinentes representantes legais. O Pregoeiro informou aos 
presentes às regras da licitação previstas na Lei 10.520/02 e iniciou a contagem de 
prazo de tolerância para recebimento de propostas, conforme determinado no Edital. 
Informou também que a Procuração, pelo Representante, ou, o Contrato 
Social/Estatuto, para os sócios, apresentados nesta sessão, na fase de 
Credenciamento, onde consta o CNPJ da Licitante, será utilizado pela Administração - 
Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - FAMUC – Fundação de 
Assistência Médica e de Urgência de Contagem para efeito de Faturamento. 
Apresenta(ram) o(s) devido(s) elemento(s) necessário(s) à participação no certame 
a(s) seguinte(s) empresa(s), a partir daqui denominada(s) de Licitante(s): 

EMPRESA CNPJ Nº 
REPRESENTANTE 

CREDENCIADO 
CPF Nº 

1. ACÁCIA COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA. 

03.945.035/0001-91 
FÁBIO 
GONÇALVES DOS  

063.578.846-26 
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SANTOS 

2. COMERCIAL CIRURGICA RIO 
CLARENSE 

67.729.178/0002-20 

VANESSA 
MARTINS 
PACHECO DE 
ALMEIDA DE 
PAULO 

387.707.608-45 

3. PROMEFARMA 
REPRESENTAÇÃO COMERCIAIS 
LTDA. 

81.706.251/0001-98 
SIRLEY 
TEREZINHA 
ZAMBRIN 

457.063.879-15 

4. NUTRIMINAS COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS E NUTRIÇÕES 
DIETETICAS E MATERIAIS 
HOSPITALARES LTDA EPP 

22.218.845/0001-90 FABIO TOME 562.140.906-00 

5. CRISTAL PHARMA LTDA        06.073.848/0001-27 
OSMAR 
MAGALHAES 
VIEIRA 

687.095.108-00 

6. BIOHOSP PRODUTOS 
HOSPITALRES LTDA. 

18.269.125/0001-87 
JÓRIO 
FRANCISCO 
PIRES 

131.059.496-15 

7. NDS DISTRBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 

11.034.934/0001-60 
JUMA MAYARA 
FONSECA COSTA 

074.681.536-04 

8. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49.324.221/0001-04 
KAREN CRISTINA 
DE CARVALHO 

015.300.776-13 

9. CIMED INDUSTRIA DE 
MEDICAMENTOS 

02.814.497/0007-00 
REGINALDO DOS 
SANTOS COSTA 

552.471.216-00 

10. COSTA CAMARGO COMÉRCIO 
DE PRODUTOS HOSPITARES 
LTDA. 

36.325.157/0001-34 
FELIPE SENA 
SILVA 

078.200.856-90 

11. CRISTALIA PRODUTOS 
QUIMICOS FARMACÊUTICOS 
LTDA.  

44.734.671/0001-51 
EURICO LARA 
FILHO 

229.917.946-15 

12. GEOLAB INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA S/A. 

03.485.572/0001-04 
CARLOS 
ANTONIO DO 
COUTO 

444.933.126-53 

13. DIMASTER – COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALRES 
LTDA. 

02.520.829/0001-40 
CLAUDIO MARCIO 
DA SILVA 

709.191.516-04 
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14. BH FARMA COMERCIO LTDA. 42.799.163/0001-26 

ROBERTS 
TADHEU 
OLIVEIRA 
SANTOS 

355.385.976-87 

15. GLOBAL HOSPITALAR 
IMPORTAÇÃO E COMERCIO 
LTDA 

12.047.64/0001-53 
JEFFERSON 
PIMENTA DIAS 

015.172.296-00 

16. MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 Impedida de licitar 

Após analise da documentação de credenciamento foi classificada como ME-

Microempresa ou EPP-Empresa de Pequeno Porte, MEI-Microempreendedor 

Individual ou Equiparados a Licitante: NUTRIMINAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÕES 

DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP.  O Pregoeiro solicitou a Equipe de Apoio que 

consultasse o CADIMP-Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar 

com a Administração Pública e o CEIS-Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas para participação de todas as empresas interessadas, credenciadas ou 

não, bastando a entrega dos envelopes, neste processo de licitação, conforme 

recomendação da Comissão Especial Sindicante, em especial ao item 5) da 

recomendação, publicada no Diário Oficial de Contagem – DOC, Edição 3.762 de 9 

de dezembro de 2015, página 97, com vistas a adoção das devidas providências, de 

determinar, aos setores envolvidos no processo de contratação, ou qualquer 

instrumento congênere, na forma do artigo 116, ou mesmo de instrumentos hábeis, na 

forma do artigo 62, ambos da Lei de Licitações, de certificação junto ao sistema 

CADIMP, com vistas a bloquear a participação de toda e qualquer empresa inscrita 

como impedida de participar de licitações ou contratar com o Município de Contagem, 

bem como com a administração pública, em qualquer processo de despesa, com a 

conferência da situação da empresa junto ao CEIS – Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas; sem que isso exima a responsabilidade daquela empresa 

que tentar participar, estando impedida. Após a consulta o Pregoeiro constatou o 

impedimento da empresa MULTIFARMA COMERCIAL LTDA junto ao CEIS, com o 

inicio de sanção em 02/11/2016 e fim de sanção em 03/11/2017, pelo órgão 

sancionador / Hospital das Clinicas de Ribeirão Preto/SP. As demais licitantes 

credenciadas foram consideradas aptas a continuarem participando da sessão por 

não possuírem registro nos órgãos fiscalizadores CADIMP e CEIS. Vencido o prazo 
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para Credenciamento às 09h16min, o Pregoeiro iniciou imediatamente, a abertura dos 

ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS. O Pregoeiro glosa que não há um 

mínimo de três propostas válidas para os itens destinados de forma exclusiva a ME e 

EPP na própria sessão, motivo pelo qual, o Pregoeiro solicitou que se registrasse, 

nesta Ata, a ocorrência descrita nos itens 2.2.5 e 2.2.6 do edital, justificando-se o 

porquê dos itens terem sido abertos à ampla participação, objetivando a contratação, 

em atendimento ao disposto no art. 49, II da LC 123/2006, consoante cláusula 2.2.7 

do Edital. O Pregoeiro informou, aos Licitantes e representantes presentes, os 

procedimentos da Lei 10.520/02 a serem adotados durante a sessão pública do 

Pregão, e ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão 

pública, implicará decadência do direito a recurso e na submissão ao disposto na Ata. 

Após abertura dos envelopes de propostas de preços, o Pregoeiro informou aos 

presentes, os preços lançados em todas as propostas, dando vistas de todas as 

propostas nesta sessão, divulgando de forma ampla todos os preços, marcas, 

especificações, registros e documentos constantes nas propostas entregues. Não 

houve apontamentos ou questionamentos quanto as PROPOSTAS. Após o 

lançamento no sistema de controle interno dos processos de compras e licitações da 

FAMUC e da Secretaria Municipal de Saúde RPS/SIGMA, sem a avaliação das 

propostas pela Equipe Farmacêutica que deliberou que a avaliação das propostas, 

registros, documentação de habilitação e preço máximo permitido pela tabela CMED 

só ocorrerá após a fase de lances e após a abertura da documentação de Habilitação 

para a avaliação de toda a documentação de uma única vez, será reaberta a sessão. 

Fica suspensa a sessão sine die, o retorno da sessão para a fase de lances, abertura 

da documentação de habilitação e fase recursal será publicado no DOC - Diário 

Oficial de Contagem, link http://www.contagem.mg.gov.br/?se=doc. A FASE DE 

LANCES VERBAIS será realizada de acordo com a classificação de preços das 

propostas, na forma prevista pela Lei 10.520/2002. Não havendo um mínimo de três 

propostas válidas para os itens destinados de forma exclusiva a ME, EPP, MEI e 

equiparados na própria sessão, conforme disposição editalícia, referidos itens ficarão 

abertos à ampla participação, objetivando a contratação, em atendimento ao disposto 

no Edital e no art. 49, inciso II, da LC nº 123/2006. Será Iniciada, na forma da Lei 
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10.520/02, A FASE DE LANCES VERBAIS, ocasião em que os Licitantes terão a 

oportunidade de redução do preço ofertado na proposta escrita. Registra-se ainda 

que, não obstante a conferência que será procedida pelo Pregoeiro, pelo Licitante e 

pela Equipe Técnica Farmacêutica, fica a Licitante, se vencedora, responsável por 

entregar produto que atenda todas as especificações exigidas, que o preço licitado 

esteja dentro do limite, de cada marca, permitido pela CMED, que apresente boa 

qualidade sob pena das sanções previstas em Edital, especialmente a 

desclassificação ulterior da proposta, não adjudicação e não homologação dos itens 

do processo em caso do preço estar, continuar e jazer acima da tabela CMED, além 

da notificação a Comissão Sindicante da Saúde/SMS/FAMUC, ao Controle Interno, a 

Controladoria Municipal, a ANVISA, ao Ministério Público - MPMG e ao Tribunal de 

Contas do Estado – TCEMG, para as providências cabíveis, inclusive quanto ao 

ressarcimento ao Erário. Para a etapa de lances será utilizado o disposto nos incisos 

VIII e/ou IX do art. 4º da lei 10.520/2002. O preço obtido deverá estar dentro do 

orçamento juntado e previsto na fase interna do Pregão, realizado pelo setor de 

cotação, o que segundo o chefe de divisão de compras é compatível com os preços 

praticados pelo mercado, conforme Mapa Analítico de Preços nº 092/2017, constante 

às fls. 199/210 dos autos e Mapa de Apuração da Pesquisa de Preços nº 241/2017 de 

01/08/2017, constante às fls. 214/301 dos autos, apurado pelo Sr. Wesley Pedrosa 

Glicério, Chefe de Divisão de Compras e sua Equipe. Ressaltando que de acordo com 

o Acórdão do TCU Nº 3.516/2007, não constitui incumbência obrigatória da CPL ou do 

Pregoeiro realizar pesquisas de preços no mercado e em outros entes públicos, 

sendo essa atribuição, tendo em vista a complexidade dos diversos objetos licitados, 

dos setores ou pessoas competentes envolvidos na aquisição do objeto. Os preços 

dos medicamentos deverão ser averiguados pela Equipe Técnica de Farmácia da 

SAÚDE/SMS/FAMUC e Comissão especial para este fim, se estão dentro dos limites 

de preços previstos na Tabela CMED. Será avaliada a documentação referente as 

propostas e a qualificação técnica da habilitação pela equipe técnica farmacêutica 

presente na sessão ou após a mesma. A documentação fiscal e qualificação 

econômico-financeira será avaliada pelo Pregoeiro. Os Representantes credenciados 

que assim requisitaram visto, vistaram a documentação e nada tiveram a acrescentar, 
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concordando com a análise do Pregoeiro e da Equipe Farmacêutica. Quando do 

encerramento da fase de lances e a abertura do envelope de Habilitação será 

diligenciada a Equipe Técnica Farmacêutica da SAÚDE/SMS/FAMUC sobre a 

possibilidade de aceitação dos preços ora licitados, se os mesmos encontram-se 

dentro dos limites previstos na tabela CMED, O Pregoeiro adverte que em qualquer 

caso, inclusive de posterior conferência, os preços que porventura ainda estiverem 

acima da tabela CMED, terão as propostas sumariamente desclassificadas e as 

empresas responderão pelo fato, uma vez que não poderia haver sequer cotação 

acima da tabela CMED para venda ao Governo, o que poderia levar o Pregoeiro ao 

erro, uma vez que o Pregoeiro não é autoridade que concretiza ou perpetra as 

cotações de preços, o Pregoeiro utiliza o Mapa de Apuração da Pesquisa de Preços 

constante do sistema da RPS/ SIGMA da fase interna do pregão, realizado pelo setor 

de Cotação, como referência dos preços para etapa de lances, para finalizar e 

adjudicar o item ao primeiro classificado vencedor, caso não haja recurso. Neste 

caso, o Pregoeiro crê que as cotações já deveriam estar dentro dos limites permitidos 

e previstos na tabela CMED, haja vista que as empresas fornecedoras de 

medicamento não poderiam sequer cotar; propor ou vender medicamento para o 

Governo/Administração Pública/Compras Públicas acima da tabela CMED, segundo 

regulamentação da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Pregoeiro 

dá ciência, notifica e adverte a todos os participantes das condições e exigências 

previstas pela ANVISA sobre a Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamento – CMED - Secretaria Executiva - PREÇOS MÁXIMOS DE 
MEDICAMENTOS POR PRINCÍPIO ATIVO, PARA COMPRAS PÚBLICAS - PREÇO 
FÁBRICA (PF) E PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG) - Atualizada 
em 21/07/2017. Em qualquer caso e em qualquer fase deste processo de licitação e 

compra pública que se verifique preços superiores aos estipulados pela CMED, todos 

os valores deverão ser ressarcidos aos cofres públicos e ao Tesouro Municipal. O 

Pregoeiro recomenda que este processo de licitação de compra de medicamentos 

seja encaminhado, obrigatoriamente, a uma comissão especial a ser designada para 

este fim que deverá verificar item a item, marca a marca, ICMS por ICMS (verificar 

também se constante a isenção de ICMS prevista pela lei no preço final), se os preços 
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praticados na pesquisa de mercado, na fase interna do Pregão, utilizada como 

referência por este Pregoeiro, estão dentro dos preços máximos permitidos pela 

TABELA CMED e autorizados pela Câmara de Regulação do Mercado de 

Medicamentos (preços para compras públicas) e regulamentação da ANVISA; 

recomenda que seja composta por profissionais que avalizem, com segurança, os 

valores máximos a serem pagos nesta compra pública de medicamentos a serem 

fornecidos aos usuários do SUS, para verificação de todos os preços dos 

medicamentos licitados neste Pregão, se estão em conformidade com os preços 

máximos que podem ser praticados pelos fornecedores e posteriormente pagos por 

esta Administração Pública, conforme regulamentação da ANVISA, antes de serem 

adquiridos, liquidados e empenhados. Após apuração do vencedor será ABERTO O 

ENVELOPE DE HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO das empresas licitantes 

classificadas em 1º (primeiro) lugar para verificação do atendimento às condições de 

habilitação constantes em edital. Da análise, as licitantes primeiras classificadas 

serão consideradas vencedoras de cada item ganho, condicionado ao preço máximo 

da CMED se encontrarem devidamente Habilitadas, conforme listagem dos primeiros 

classificados. Até o presente momento não houve manifestação por parte de 

representante credenciado de intenção de interpor Recurso. A Adjudicação fica 

condicionada e somente poderá ser cometida após a verificação dos preços máximos 

permitidos pela tabela CMED de acordo com cada marca. O Pregoeiro recomenda 

que os autos, após parecer da comissão especial para avaliação dos preços 

praticados, sejam encaminhados ao Controle Interno na pessoa do Senhor Creonty 

Machado Gusmão – Diretor Geral de Controle Interno do SUS e Assessoria Jurídica 

na pessoa da senhora Dra. Eugênia Cristina Capdeville de Meira, OAB/MG 53.831, 

para conhecimento dos preços praticados pelos Licitantes, se no limite máximo 

permitido pela CMED, Aval e Parecer de aprovação do processo antes da 

Homologação, conforme art. 38, VI da Lei 8.666/93. O Pregoeiro clama que se exime 

da responsabilização, pelos órgãos de controle interno e externo, de preços 

homologados acima da TABELA CMED, em virtude das várias notificações feitas por 

este Pregoeiro de forma verbal, tácita e expressa, inclusive fazendo constar nas Atas 

das sessões de medicamentos, em especial nesta Ata, advertência quanto aos preços 
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máximos de medicamentos permitidos pela Tabela CMED, aos fornecedores, aos 

órgãos de controle interno, inclusive Assessoria Jurídica do Órgão, e ao seu superior 

hierárquico, o senhor Geraldo Diniz Neto, Diretor Geral do setor de Compras e 

Licitações sobre todas as condições previstas nas Leis e Regulamentos sobre os 

preços que, obrigatoriamente, devem estar dentro do máximo permitido pela CMED e 

ANVISA, para cumprimento destas notificações, esta Ata deverá ser publicada na 

íntegra no DOC - Diário Oficial de Contagem com efeito erga omnes. Finalmente, 

após pareceres, que os autos sejam preparados e encaminhados ao Exmo. Senhor 

Secretário de Saúde Dr. Bruno Diniz Pinto, para, se for o caso, providências de 

Adjudicação, Homologação ou Revogação da presente licitação. Ficam todos os 

participantes notificados que a sessão foi suspensa para avaliação das propostas e 

preços CMED; e, finalizada conforme os preceitos da Lei 10.520/2002, aplicando-se 

subsidiariamente a Lei 8.666/1993 para confecção do relatório técnico de avaliação 

das propostas, pela equipe farmacêutica, com parecer favorável ou desfavorável a 

classificação ou desclassificação das propostas apresentadas, se conformes ou não 

com as especificações do Edital, se suas marcas, registros, certificados, boas práticas 

e preços estão de acordo com a legislação ANVISA e tabela CMED e avaliação de 

toda a documentação entregue na sessão. E, por último, para lançamento no sistema 

RPS/SIGMA. A data e horário da sessão contígua para lances e habilitação serão 

publicados no DOC – Diário Oficial de Contagem, a abertura da fase recursal se dará 

nos termos do art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02. Os envelopes de Habilitação entregues 

lacrados na sessão foram vistados pelo Pregoeiro, nos lacres dos envelopes, que 

convidou aos demais presentes e Licitantes interessados a fazer o mesmo. A sessão 

foi iniciada às 09h00min, suspensa às 12h00min para intervalo, reiniciada às 

13h00min e finalizada às 17h00min com o fim do expediente. Fica designada nova 

data para continuação da sessão dia 19(dezenove) de outubro as 14:00h. Nada mais 

havendo a tratar, foi lavrada esta Ata que segue assinada pelos presentes. Registre-

se e Publique-se na íntegra. 
 
PREGOEIRO: 

________________________________________ 
Márcio Eustáquio de Rezende Júnior 
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Pregoeiro 
EQUIPE DE APOIO: 
 
__________________________________ 

Fabiana Cristina da Silva 
Equipe de Apoio 

 
EQUIPE TÉCNICA: 

__________________________________ 
Tassia Coutinho 
Equipe de apoio 

 

________________________________________ 
Raquel Soares de Miranda 

Equipe Técnica 
Farmacêutica da Coordenação da Assistência Farmacêutica / SAS/COAF 

 
EQUIPE TÉCNICA:  

________________________________________ 
Reyman Sepulveda Avelar  

Equipe Técnica 
Farmacêutico da Coordenação da Assistência Farmacêutica / SAS/COAF 

 
 
EQUIPE TÉCNICA/GESTORA DO CONTRATO: 
 

________________________________________ 
Solange Cristina Teixeira de Lima 

Equipe Técnica/Gestora do Contrato 
Farmacêutica da Coordenação da Assistência Farmacêutica / SAS/COAF 

 
LICITANTES: 

_______________________________________________ 

NUTRIMINAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÕES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP FABIO TOME  
e-mail: licitacao@nutriminas.net.br 

Fixo: (31)3070-5480 
________________________________________________ 

ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 
FÁBIO GONÇALVES DOS SANTOS 

Email: licitacao@acacia.med.br  
Fone: (35) 3690-1150 

 
________________________________________________ 

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA 
VANESSA MARTINS PACHECO DE ALMEIDA PAULO 

Email: rioclarense@mg.rioclarense.com.br  
Fone: (31) 3439-4300 

 
________________________________________________ 
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PROMEFARMA REPRESENTAÇÃO COMERCIAIS LTDA. 
SIRLEY TEREZINHA ZAMBRIN  

Email: licita04@promefarma.com.br  
Fone: (41) 3052-7920 

 
 

________________________________________________ 
CRISTAL PHARMA LTDA  

OSMAR MAGALHAES VIEIRA 
Email: Televendas@cristalpharma.com.br  

Fone: (31) 3245-2363 
 

________________________________________________ 
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 

JORIO FRANCISCO PIRES 
e-mail: licitacao01@biohosp.com.br  

Fixo: (31) 2536-0333 
 
 

_______________________________________________ 

NDS DISTRBUIDORA DE MEDICAMENTOS  
JUMA MAYARA FONSECA COSTA 

e-mail: licitacao.nds@ndsdistribuidora.com.br 
Fixo: (45)2103-4226 

 

________________________________________________ 

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  
KAREN CRISTINA DE CARVALHO 

e-mail: licitacao.br@fresenius-kabi.com 
Fixo: (11) 2504-1616  

 

________________________________________________ 

CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS  
REGINALDO DOS SANTOS COSTA 

e-mail: Felipe.souza@grupocimed.com.br  
Fixo: (11) 3544-7216  

 

________________________________________________ 
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA 
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FELIPE SENA SILVA  
Email: costacarmago@costacamargo.com.br  

Fone: (27) 3200-4746 
 

_____________________________________________________ 
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 

EURICO LARA FILHO  
Email: bhz@cristalia.com.br 

Fone: (31) 3225-5880 
 

________________________________________________ 

DIMASTER – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA. 
CLAUDIO MARCIO DA SILVA 

e-mail: dimaster@dimaster.com.br  
Fixo: (54) 3523-2600  

________________________________________________ 
BH FARMA COMERCIO LTDA 

ROBERTS TADHEU  
Email: licitacao@bhfarma.com.br  

Fone: (31) 2122-9400 
 

________________________________________________ 
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 

JEFFERSON PIMENTA DIAS  
e-mail: licitacao@globalhospitalar.com.br 

Fixo: (31) 2516-6199 
 
 

________________________________________________ 
GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A. 

CARLOS ANTONIO DO COUTO 
e-mail: geolabmg@gmail.com 

Fixo: (31) 3309-1599 
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Aviso de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, informa local, data e horário da sessão contígua 
para lances verbais e habilitação do Pregão Presencial Nº 058/2017 - cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM – MG E CUMPRIR ORDENS JUDICIAIS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - OS MEDICAMENTOS COM 
VALORES SUPERIORES AOS PREÇOS CONSTANTES DA TABELA CMED, QUANDO FOR O CASO, OU SEJA, QUE CONSTEM DA LISTA DE PREÇOS DA CMED, VIGENTE NO ATO 
DO CERTAME LICITATÓRIO SERÃO DENUNCIADOS AOS ORGÃOS DE CONTROLE E SUMARIAMENTE DESCLASSIFICADOS – Data: 19 de outubro de 2017 às 14h00min – 
Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. Comissão Permanente de Licitação – Equipe de Pregão. Márcio Eustáquio de Rezende Júnior, 
Pregoeiro da FAMUC. Em 17 de outubro de 2017.

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, 
Tornar Público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 054/2017, Processo nº 160/2017, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE SERINGAS BD ULTRA – FINE E AGULHAS PARA CANETA DE INSULINA BD, EM OBEDIÊNCIA AOS MANDADOS JUDICIAIS – NO DISPOSTO  DO ANEXO I DO TERMO 
DE REFERENCIA, SOLICITAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.  A licitante C.B.S. MEDICO 
CIENTIFICA S/A , no valor total estimado de R$ 267.435,45 (duzentos e sessenta e sete mil quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) , totalizando 
estimadamente em R$ 267.435,45. Dotação Orçamentária 339030 35.  Bruno Diniz Pinto – Secretario Municipal de Saúde.  Em 17 de outubro de 2017.

Aviso – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, TORNA PÚBLICOS os esclarecimentos ao processo de CHAMA-
DA PÚBLICA Nº 002/2017 - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
DE OPERACIONALIZAÇÃO, O GERENCIAMENTO E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, ASSIM COMO OBRAS DE REFORMA, MODERNIZAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO VARGEM DAS FLORES, SEDE, RESSACA, PETROLÂNDIA E JK E DO COMPLEXO HOSPITALAR 
– HOSPITAL MUNICIPAL CONTAGEM/MG E MATERNIDADE MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG (CENTRO MATERNO INFANTIL JUVENTINA PAULA DE JESUS) – conforme abaixo 
transcrito - Bruno Diniz Pinto – Secretário Municipal de Saúde. Em 17 de outubro de 2017.

EMPRESA: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, CNPJ n. 21.583.042/0001-72
DATA E HORÁRIO: 4 de out, 11:37h
Enviado por: João Paulo joaopaulo@hmtjrj.org.br

Prezado, Bom Dia!

Conforme orientação do Pregoeiro da Famuc, estou mandando este e-mail para tirar duas dúvidas com relação ao edital de Chamamento 002/2017 do Complexo 
Hospitalar de Contagem.
O primeiro questionamento seria que, na página 224 consta que tem uma relação de equipamentos do complexo hospitalar, entretanto, a página está em branco. O 
segundo, seria que na página 259 também está em branco, assim, gostaria de saber se faltou alguma informação por não ter uma conclusão e a assinatura no final do 
edital.

Desde já agradeço seu retorno e bom trabalho!

Respondido em 5 de out , 12:04h

Prezado Sr. João Paulo,
Diante do questionamento, informamos que o edital foi ajustado e será republicado com indicação de nova data para a realização da sessão do chamamento público. 
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que porventura julgar pertinentes.

EMPRESA: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, CNPJ n. 21.583.042/0001-72
DATA E HORÁRIO: 4 de out, 15:38h
Enviado por: Robson Silva robsonsilva@hmtjrj.org.br

Prezado,

Boa tarde!

Considerando a listagem do corpo técnico que realizará a visita, questiono se todos tem que assinar a declaração de visita ou apenas uma pessoa representando toda a 
equipe que realizará a visita.

Respondido em 5 de out , 12:20h

Prezado Sr. Robson Silva,
Esclarecemos que apenas um representante deve assinar a Declaração em nome da Organização Social. Este representante deverá estar devidamente qualificado para 
este fim. Em cada unidade de saúde visitada deverão deixar uma via da declaração com o representante do município. A via da Organização Social poderá ser utilizada 
em todas as unidades de saúde. Ao final, caso a Organização Social visite todas as unidades de saúde terá em mãos apenas uma declaração comprovando que visitou 
todas as unidades." 

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que porventura julgar pertinentes.
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EMPRESA: Instituto ACQUA Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental, CNPJ nº03.254.082/0001-99
DATA E HORÁRIO: 6 de out, 10:38h
Enviado por: Mariana documentacao@institutoacqua.org.br

Saudações,
Por gentileza gostaria de saber qual o nº do processo administrativo para preenchimento do anexo 8.
 

Respondido em 6 de out , 10:52h

Prezada Sra. Mariana,
Diante do questionamento, informamos que o edital foi ajustado (não constava nº de processo administrativo) e será republicado com indicação de nova data para a 
realização do chamamento público, sem prejuízo para a visita técnica já agendada.

EMPRESA: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, CNPJ n. 21.583.042/0001-72
DATA E HORÁRIO: 6 de out, 15:29h
Enviado por: Helena Terra helenaterra@hmtjrj.org.br

HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS, CNPJ: 21.583.042/0001-72, apresenta pedido de esclarecimento conforme item 3.2  chamamento público 002/2017 da 
SMS de contagem:
 
- item 11.6.3.4:
            A entidade pede esclarecimento das informações que devam constar no  relatório circunstanciado.
 
- anexo 10 – Proposta Financeira:
            A tabela trazida no edital só permite o lançamento do total mensal, anual, bienal e trienal. Ocorre que, por obrigações legais e contratuais o orçamento sofre 
uma correção anual decorrente, a título de exemplo, dos dissídios coletivos, ou de reajustes de contratos. Logo a entidade requer posição de como deveremos apresen-
tar tal variação orçamentaria em nossa proposta financeira.
 
- anexo 11 - Minuta Do Contrato De Gestão – clausula 4.1.1.7 e anexo J:
            Considerando o anexo J e a exigência de realização de Exames de Imagem e Laboratoriais de toda a rede do município, a entidade requer a determinação dos 
quantitativos de exames para formação da proposta financeira.
 
 - anexo 11 - Minuta Do Contrato De Gestão – clausula 4.3.2.40:
            A obrigatoriedade da continuidade de prestação serviços por fornecedores ao município após o encerramento do contrato de gestão é clausula que poderá 
onerar os serviços posto que não podemos imputá-la aos contratados.
           
 - anexo 11 - Minuta Do Contrato De Gestão – clausula 4.3.2.45:
            A imposição de publicação do Balanço Anual até 31/01 vai de encontro com a legislação que determina o prazo de 30/4.
 
 - anexo 11 - Minuta Do Contrato De Gestão – clausula 4.3.2.48:
            Diante da obrigatoriedade trazida nessa clausula, a entidade requer que a SMS de Contagem esclareça a atual situação de todas as licenças e alvarás das uni-
dades objeto desse edital.
 
- anexo 11 - Minuta Do Contrato De Gestão – clausula 11.8:
            Pela lógica do modelo de organização social de saúde, a entidade é gestora de unidades integralmente públicas o que só pode ser feito mediante repasse de 
verbas de custeio e investimento pelo ente contratante como estabelecido nos contratos de gestão, uma vez que organização social de saúde são entidades filantrópi-
cas sem fontes próprias de recursos.
            Em vista disso e da legislação trabalhista, que impõe que o pagamento dos empregados deve ocorrer até 5º dia útil, a entidade pede esclarecimento de como 
será feito o repasse a fim de viabilizar o cumprimento legal.
            Pede que se esclareça ainda, como será feito o repasse do primeiro mês de contrato, tendo em vista todo o já exposto.
 
- anexo 11 - Minuta Do Contrato De Gestão – clausula 11.9
            Tendo em vista que pela lógica do modelo de organização social de saúde, a entidade é gestora de unidades integralmente públicas, e não prestadora de 
serviço, e dessa forma não emite nota fiscal, a entidade pede esclarecimento de como será feito a apresentação desse item, tendo em vista a medição apresentada na 
prestação de contas da UPA JK.
 
 - anexo 11 - Minuta Do Contrato De Gestão – clausula 13.1
            Tendo em vista a previsão de rescisão unilateral do contrato pelo município, bem como a necessidade da entidade efetuar rescisões trabalhistas entre outras 
providencias para saída, a entidade requer que se esclareça o prazo  em que ocorrerá a notificação pela SMS em caso de rescisão unilateral do Contratante.
 
 - anexo 11 - Minuta Do Contrato De Gestão – clausula 22.3
            A cláusula prevê que o encontro de contas deve ser feito pelo valor de aquisição do município e não pelo valor orçado pela entidade vencedora em sua proposta 
financeira.
            No entanto, caso o orçamento feito pela entidade vencedora traga valores de aquisição inferiores aos da aquisição feita pelo município, a entidade requer 
esclarecimento de como proceder ao reequilíbrio financeiro de sua proposta, uma vez o encontro de contas como definido no edital causará prejuízo à entidade.
 
- anexo 11 - Minuta Do Contrato De Gestão – clausula 22.4
A cláusula prevê desconto dos contratos de serviços já existente nas unidades enquanto vigentes e custeados pelo município.
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No entanto, caso o orçamento feito pela entidade vencedora traga valores de contratação inferiores aos dos contratos do município, a entidade requer esclarecimento 
de como proceder ao reequilíbrio financeiro de sua proposta, uma vez o desconto como definido no edital causará prejuízo à entidade.
 
- a entidade requer esclarecimento sobre as Fontes Garantidoras dos pagamentos destinados ao Contrato de Gestão, tendo em vista que não consta no edital.
 
- o edital não traz o anexo de patrimônio das unidades objeto desse chamamento.

- tabela 25, Indicador 1:
            É conhecimento de todos que o protocolo de Manchester baseia-se no sistema de cores para classificar os pacientes  considerando o grau de gravidade e o 
tempo de espera recomenda para atendimento, a saber:

Vermelho Atendimento imediato

Laranja 10 min (recomendado)

Amarelo 60 min (recomendado)

Verde 120 min (recomendado)

Azul 240 (recomendado)
 
            Este indicador estabelece, a partir do 2º quadrimestre, a meta de 80% de atendimento de pacientes verde e azul.
            Isto gera um aumento de custo, pois teremos de contratar mais médicos e enfermeiros para atingirmos a meta de classificação de risco.
Além disso, causa uma fragilidade ao atendimento dos pacientes que deverão ser atendidos mais rapidamente, como intuito de atingir tal meta.
 
 - tabela 25, Indicador 2:
Entendemos que a UPA preconiza a permanência de pacientes por 24hs, no entanto diante da carência atual de leitos por habitante no município de Contagem, torna 
inviável o tempo permanecia de 24hs estabelecido como meta.
Não existe leitos de retaguarda hospitalar para absorver o quantitativo de população internada.
 
 
- tabela 38, Indicador 1:
            A entidade requer esclarecimento se as cirurgias incluem partos cesáreos e transvaginais.
            Se Considerarmos o nº de leitos por especialidade, demandaria um Tempo Médio de Permanência de pacientes de alta e media complexidade de 1.62 dias o que 
é inviável sem incluirmos partos cesáreos e transvaginais como cirurgias.
 
- tabela 38, Indicador 2:
Se consideramos uma taxa de ocupação de 90%, e uma taxa permanecia mínima de 6 dias, tendo em vista o perfil de pacientes clínicos, além dos procedimentos de 
media e alta complexidade,  teremos de meta inalcançável:
 
399 (leitos)  X 0,9   X 30 (dias no mês) = 10773 pacientes dia/ mês
 
10773 / 6 dias = 1795 saídas / mês

Resposta 1 – pedido de prorrogação de prazo
Respondido em 9 de out, 08:50h

Prezada Sra. Helana,
Considerando que o prazo em horas que vence aos sábados, domingos e feriados são automaticamente prorrogados para a primeira hora do dia útil seguinte, o prazo 
para resposta do município se esgota 8hs de hoje, 09/10/17. Contudo, nos termos da cláusula 3.2.2 do Edital, este prazo será prorrogado por mais 24 horas."

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que porventura julgarem pertinentes.

Resposta 2 – Resposta aos esclarecimentos
Respondido em 10 de out, 09:06h

Prezada Sra. Helena, bom dia.
Segue abaixo os esclarecimentos e nos colocamos à disposição para demais informações necessárias.

- item 11.6.3.4:
            A entidade pede esclarecimento das informações que devam constar no  relatório circunstanciado.
 
Resposta: Tal relatório consta no Art. 10, da lei  4.713 de dezembro de 2014, a saber: “A celebração do contrato de gestão será precedida de comprovação, pela enti-
dade, das condições para o exercício das atividades que constituem o seu objeto social e apresentação de relatório circunstanciado das atividades sociais desempenha-
das pela entidade no exercício imediatamente anterior.”
 

- anexo 10 – Proposta Financeira:
            A tabela trazida no edital só permite o lançamento do total mensal, anual, bienal e trienal. Ocorre que, por obrigações legais e contratuais o orçamento sofre 
uma correção anual decorrente, a título de exemplo, dos dissídios coletivos, ou de reajustes de contratos. Logo a entidade requer posição de como deveremos apresen-
tar tal variação orçamentaria em nossa proposta financeira.
 
Resposta: Os valores financeiros a serem apresentados na proposta financeira devem considerar todos os custos inerentes ao objeto do Chamamento Público. Destaca-
se que o valor bienal e trienal não necessariamente deve refletir a multiplicação do valor mensal pela quantidade de meses, dos períodos anteriormente descritos.
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- anexo 11 - Minuta Do Contrato De Gestão – clausula 4.1.1.7 e anexo J:
            Considerando o anexo J e a exigência de realização de Exames de Imagem e Laboratoriais de toda a rede do município, a entidade requer a determinação dos 
quantitativos de exames para formação da proposta financeira.
 
Resposta: O quantitativo de exames consta na tabela 17 “Elenco de exames a serem contratualizados com a Organização Social junto ao Complexo Hospitalar, 
quantidade mínima e abrangência do atendimento” do Termo de Referência e a Organização Social deverá prover os procedimentos listados no Anexo J, do Termo de 
Referência.
 
- anexo 11 - Minuta Do Contrato De Gestão – clausula 4.3.2.40:
            A obrigatoriedade da continuidade de prestação serviços por fornecedores ao município após o encerramento do contrato de gestão é clausula que poderá 
onerar os serviços posto que não podemos imputá-la aos contratados.
 
Resposta: Esta é a regra de transição definida pelo município frente à prestação de serviço.
 
- anexo 11 - Minuta Do Contrato De Gestão – clausula 4.3.2.45:
            A imposição de publicação do Balanço Anual até 31/01 vai de encontro com a legislação que determina o prazo de 30/4.
 
Resposta: O item 4.3.2.45 constante na minuta do Contrato de Gestão refere-se aos: “balanço geral das metas, os relatórios financeiros e de execução atinentes às 
atividades do ano anterior”.
 

- anexo 11 - Minuta Do Contrato De Gestão – clausula 4.3.2.48:
            Diante da obrigatoriedade trazida nessa clausula, a entidade requer que a SMS de Contagem esclareça a atual situação de todas as licenças e alvarás das uni-
dades objeto desse edital.
Resposta: Todas as unidades objeto deste edital possuem alvarás.
 
- anexo 11 - Minuta Do Contrato De Gestão – clausula 11.8:
            Pela lógica do modelo de organização social de saúde, a entidade é gestora de unidades integralmente públicas o que só pode ser feito mediante repasse de 
verbas de custeio e investimento pelo ente contratante como estabelecido nos contratos de gestão, uma vez que organização social de saúde são entidades filantrópi-
cas sem fontes próprias de recursos.
            Em vista disso e da legislação trabalhista, que impõe que o pagamento dos empregados deve ocorrer até 5º dia útil, a entidade pede esclarecimento de como 
será feito o repasse a fim de viabilizar o cumprimento legal.
            Pede que se esclareça ainda, como será feito o repasse do primeiro mês de contrato, tendo em vista todo o já exposto.
 
Resposta: O repasse financeiro da SMS à Organização Social contratada se dará conforme item 11.8 da minuta do Contrato de Gestão, destacando-se que grande parte 
dos servidores será composta por efetivos do quadro de pessoal do município.
  
- anexo 11 - Minuta Do Contrato De Gestão – clausula 11.9
            Tendo em vista que pela lógica do modelo de organização social de saúde, a entidade é gestora de unidades integralmente públicas, e não prestadora de 
serviço, e dessa forma não emite nota fiscal, a entidade pede esclarecimento de como será feito a apresentação desse item, tendo em vista a medição apresentada na 
prestação de contas da UPA JK.
 
Resposta: A Organização Social deverá emitir nota fiscal, nos termos do art. 84 da Lei 1.611, de 30 de dezembro de 1983:
"Art. 84 - Por ocasião da prestação de serviço, deverá ser emitida nota fiscal, com as indicações, utilização e autenticação determinadas em regulamento.”
 
 - anexo 11 - Minuta Do Contrato De Gestão – clausula 13.1
            Tendo em vista a previsão de rescisão unilateral do contrato pelo município, bem como a necessidade da entidade efetuar rescisões trabalhistas entre outras 
providencias para saída, a entidade requer que se esclareça o prazo em que ocorrerá a notificação pela SMS em caso de rescisão unilateral do Contratante.
 
Resposta: Considerando que as hipóteses de rescisão unilateral advêm de questões diretamente relacionadas a condutas exclusivas da Organização Social, como por 
exemplo no caso de perda da qualificação como Organização Social no município, não há previsão de prazo mínimo para notificação pelo Município / Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.
Nos casos de rescisão por interesse público e ocorrência de caso fortuito ou força maior, a depender do caso concreto, o prazo será definido pelo Município / Secretaria 
Municipal de Saúde, medicante justificativa. 
De toda sorte, os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme todas as 
sanções previstas na minuta do contrato.
Ademais, nos termos da cláusula 13.4 a "13.4. A ORGANIZAÇÃO SOCIAL terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da rescisão do CONTRATO DE 
GESTÃO, para quitar as obrigações deste decorridas e prestar contas de sua gestão ao Município.
 
 - anexo 11 - Minuta Do Contrato De Gestão – clausula 22.3
            A cláusula prevê que o encontro de contas deve ser feito pelo valor de aquisição do município e não pelo valor orçado pela entidade vencedora em sua proposta 
financeira.
            No entanto, caso o orçamento feito pela entidade vencedora traga valores de aquisição inferiores aos da aquisição feita pelo município, a entidade requer 
esclarecimento de como proceder ao reequilíbrio financeiro de sua proposta, uma vez o encontro de contas como definido no edital causará prejuízo à entidade.
 
Resposta: A administração pública não pode tomar decisões que causem dano ao erário e, considerando que os insumos que estarão à disposição da Organização 
Social contratada foram adquiridos por um certo montante, esta deve arcar com os valores de aquisição. Tal item faz parte do período de transição. Como forma de 
reequilíbrio a Organização vai contar com 100% dos recursos (fixo e variável) nos 2 (dois) primeiros meses de contrato, em que não incidirão eventuais descontos da 
parcela variável, já que estes foram considerados meses de adaptação. Outra opção é que a Organização Social assuma o mais rápido possível a reposição de insumos 
praticando seu próprio preço.
 
- anexo 11 - Minuta Do Contrato De Gestão – clausula 22.4
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A cláusula prevê desconto dos contratos de serviços já existente nas unidades enquanto vigentes e custeados pelo município.
No entanto, caso o orçamento feito pela entidade vencedora traga valores de contratação inferiores aos dos contratos do município, a entidade requer esclarecimento 
de como proceder ao reequilíbrio financeiro de sua proposta, uma vez o desconto como definido no edital causará prejuízo à entidade.
 
Resposta: A administração pública não pode tomar decisões que causem dano ao erário e, considerando que os contratos a disposição da Organização Social contrata-
da foram adquiridos com um valor global, esta deve arcar com tais valores enquanto ainda estiverem vigentes. Tal item faz parte do período de transição. Como forma 
de reequilíbrio a Organização vai contar com 100% dos recursos (fixo e variável) nos 2 (dois) primeiros meses de contrato, em que não incidirão eventuais descontos da 
parcela variável, já que estes foram considerados meses de adaptação. Outra opção é que a Organização Social contratada assuma o mais rápido possível a contratação 
praticando seu próprio preço.
 
 - a entidade requer esclarecimento sobre as Fontes Garantidoras dos pagamentos destinados ao Contrato de Gestão, tendo em vista que não consta no edital.
 
Resposta: A dotação orçamentária consta no item 17.4 do Edital
 
- o edital não traz o anexo de patrimônio das unidades objeto desse chamamento.
Resposta: Todos os patrimônios das unidades constam no Termo de Referência (Anexos F e H)
 
- tabela 25, Indicador 1:
            É conhecimento de todos que o protocolo de Manchester baseia-se no sistema de cores para classificar os pacientes considerando o grau de gravidade e o 
tempo de espera recomenda para atendimento, a saber:

Vermelho Atendimento imediato

Laranja 10 min (recomendado)

Amarelo 60 min (recomendado)

Verde 120 min (recomendado)

Azul 240 (recomendado)
 
            Este indicador estabelece, a partir do 2º quadrimestre, a meta de 80% de atendimento de pacientes verde e azul.
            Isto gera um aumento de custo, pois teremos de contratar mais médicos e enfermeiros para atingirmos a meta de classificação de risco.
Além disso, causa uma fragilidade ao atendimento dos pacientes que deverão ser atendidos mais rapidamente, como intuito de atingir tal meta.
 
Resposta: Os tempos apresentados pelo Protocolo de Manchester se referem a tempos máximos de atendimento para que não haja risco de morte ou agravamento 
e não aos tempos ótimos de atendimentos. Vários estudos apontam para o alto grau de insatisfação de usuários e má avaliação do serviço quando há um alto tempo 
de espera para o atendimento inicial. Por meio deste edital, o município de Contagem busca prover aos munícipes uma assistência de excelência, diretamente refletida 
na satisfação do usuário. Havendo uma boa gestão do processo assistencial e mapeamento do fluxo de chegada do paciente é possível alcançar tal meta e não significa, 
de forma alguma, redução na qualidade da assistência, pelo contrário, requer eficiente gestão de processos e fluxos e implantação de protocolos assistenciais.
  
- tabela 25, Indicador 2:
Entendemos que a UPA preconiza a permanência de pacientes por 24hs, no entanto diante da carência atual de leitos por habitante no município de Contagem, torna 
inviável o tempo permanecia de 24hs estabelecido como meta.
Não existe leitos de retaguarda hospitalar para absorver o quantitativo de população internada.
 
Resposta: Trata-se de condição estabelecida na Portaria MS nº 10, de 3 de janeiro de 2017, Capítulo II, artigo 5o, inciso VIII, que foi escalonada ser cumprida a partir 
do 4º quadrimestre de contrato. Momento em que se espera que ações que aumentem a eficiência dos leitos hospitalares (sobretudo aumento do giro e redução do 
tempo médio de permanência) já estejam implantados, assim como ações para ampliação dos leitos, conforme estabelece o Termo de Referência.
 
- tabela 38, Indicador 1:
            A entidade requer esclarecimento se as cirurgias incluem partos cesáreos e transvaginais.
            Se Considerarmos o nº de leitos por especialidade, demandaria um Tempo Médio de Permanência de pacientes de alta e media complexidade de 1.62 dias o que 
é inviável sem incluirmos partos cesáreos e transvaginais como cirurgias.
 
Resposta: Esclarecemos que tal meta não inclui partos cesáreos e transvaginais, mas inclui cirurgias-dia. Será responsabilidade da Organização Social manter uma média 
de permanência cirúrgica baixa e um mix de cirurgias.
- tabela 38, Indicador 2:
Se consideramos uma taxa de ocupação de 90%, e uma taxa permanecia mínima de 6 dias, tendo em vista o perfil de pacientes clínicos, além dos procedimentos de 
media e alta complexidade,  teremos de meta inalcançável:
399 (leitos)  X 0,9   X 30 (dias no mês) = 10773 pacientes dia/ mês
 10773 / 6 dias = 1795 saídas / mês
 
Resposta: Esclarecemos que dos 399 leitos hospitalares, 89 são leitos de clínica médica, 36 para UTI adulto e 50 leitos de UTI neo/infantil que apresentam maiores tem-
pos de permanência. O cálculo apresentado não condiz com a realidade do estabelecimento.

EMPRESA: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, CNPJ n. 21.583.042/0001-72
DATA E HORÁRIO: 10 de out, 13:11h
Enviado por: Neila neilacarvalho@hmtjmg.org.br

Boa tarde Alexandre,
Conforme conversado com o Gustavo Campos, pedimos informações sobre a coleta de resíduos (lixo comum e infectante) das unidades integrantes do Edital de Gestão 
compartilhada de Contagem:
HMC
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Upa Ressaca
Upa Sede
Upa Petrolândia
Upa Vargem das Flores
Upa JK.
A coleta de resíduos continuará sendo feita pelo Município de Contagem, ou se faz necessária a contratação de empresa terceirizada para execução do serviço?

Respondido em 10 de out, 13:43h

Prezada Neila, boa tarde.
Faz-se necessária observância ao disposto no Edital, item 3.2.1, no que tange ao pedido de esclarecimentos quanto à identificação do interessado, a saber:
"3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, 
se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail)."
Reforçamos ainda que, conforme disposto no item 3.2.2, "os esclarecimentos serão prestados pelo Presidente da Comissão Especial de Seleção, por escrito, através de 
e-mail, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do pedido, e quando necessário, prorrogados por mais 24 (vinte e quatro) horas (...)"
Sem mais para o momento, continuamos à disposição para demais informações necessárias.

EMPRESA: GAMP - Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e à Saúde Pública, CNPJ n. 09.549.061/0001-87
DATA E HORÁRIO: 3 de out, 14:10h
Enviado por: Vanessa Oliveira auxiliar.licitacao@grupogamp.org.br

À Comissão Especial de Seleção – CES

GAMP - Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e à Saúde Pública, sociedade civil sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.549.061/0001-87, com sede 
na Avenida Professor Manoel José Pedroso, 41 - Sala 01, 02 e 04 – Parque Bahia - 06717-100 – Cotia - SP, neste ato representada por seu Diretor Presidente o Sr. Brayan 
Souto Santos, portador do RG nº 3.115.367  SSP/DF, e inscrito no CPF/MF sob o nº 022.723.631-99, vem respeitosamente solicitar agendamento de Vistoria Técnica 
conforme solicitado no Edital de Chamamento n° 002/2017 para o dia 05/10/2017 quinta-feira as 14:00h.
Nome dos responsáveis pela vistoria:
 

Eduardo Gonçalves de Oliveira Silva
Gerente de Projetos
RG: 41.155.423-2
CPF: 334.136.208-86

Fernando Henrique F. de Figueiredo
Coordenador de Qualidade
RG: 26.5248-19
CPF: 296.775.978-33

Samuel Rodrigues da Silva
Coordenador operacional de Implantação
RG: 41.687.174-4
CPF: 350.888.14828
COREN: SP 317662
Solicito informações do local que os representantes devem comparecer

Respondido em 3 de out, 18:26h

Prezada Sra. Vanessa, boa tarde.

Acusamos o recebimento do seu e-mail e, para fins de organização, solicitamos que seja informado qual(is) unidade(s) será(ão) realizada(as) visita(s).
Após esta informação, procederemos com os demais encaminhamentos necessários informando às unidades sobre a visita e os responsáveis que estarão representando 
a empresa.

Lembramos da necessidade de observância do disposto no item 11.6.6.2 e 11.6.6.3, a saber:

"11.6.6.2. Caso a ORGANIZAÇÃO SOCIAL realize a visita técnica, deverá apresentar declaração de que, por intermédio de representante legal devidamente qualificado 
para esse fim, vistoriou os locais
onde serão realizados os serviços, e de que é detentor de todas as informações relativas à sua
execução, conforme modelo contido no Anexo 8 neste EDITAL."

"11.6.6.3. A visita técnica será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à
sexta-feira, das 09h (nove horas) às 17h (dezessete) horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente."

Certos do esclarecimento inicial e sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para demais informações que se fizerem necessárias.
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EMPRESA: GAMP - Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e à Saúde Pública, CNPJ n. 09.549.061/0001-87
DATA E HORÁRIO: 4 de out, 16:50h
Enviado por: Vanessa Oliveira auxiliar.licitacao@grupogamp.org.br

Em qual endereço a equipe deve comparecer para a vistoria?

Respondido em 4 de out, 17:00h

Prezada Vanessa,
fica à critério da empresa a rota/programação.
A equipe já está ciente das visitas e estará disponível nos dias e horários anteriormente informados.
O endereço de cada unidade está disponível no Edital.
Sem mais para o momento.

EMPRESA: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, CNPJ n. 21.583.042/0001-72
DATA E HORÁRIO: 9 de out, 12:22h
Enviado por: Helena Terra helenaterra@hmtjrj.org.br
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS, CNPJ: 21.583.042/0001-72:
Para atendimento dos itens 11.6.3.1 e 11.6.3.8 do chamamento público 002/2017 da SMS de contagem, e tendo em vista que a entidade atualmente é gestora da UPA 
NOVA JK, contrato de gestão nº 095/2015/FMS, requer atestado da execução do contrato contendo:
a) A identificação da pessoa jurídica emitente;
b) Nome e o cargo, telefone e e-mail do signatário;
c) Timbre do emitente;
d) Período de vigência do contrato data de início e de término do contrato, se for o caso;
e) Objeto contratual relacionando número de serviços e atendimentos da UPA NOVA JK;
f) O porte da unidade de saúde onde os serviços foram prestados.

Respondido em 10 de out, 14:50h

Prezada Sra. Helena,
Informamos que como prestadora de serviço no município do Contagem este atestado é licito e o município tem obrigação legal de emiti-lo.
Há o entendimento de que, por se tratar de prestador de serviços no município, tal atesto de capacidade técnica deve ser emitido pelo Gestor do Contrato e não pela 
Comissão Especial de Seleção, motivo pelo qual o pleito já foi encaminhado internamente e será atendido em breve.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição.

EMPRESA: Instituto ACQUA Ação Cidadania Qualidade Urbana e Ambiental, CNPJ nº03.254.082/0001-99
DATA E HORÁRIO: 16 de out, 11:02h
Enviado por: Mariana documentacao@institutoacqua.org.br

Ao Presidente da Comissão de Seleção do nº002/2017,
O Instituto ACQUA Ação Cidadania Qualidade Urbana e Ambiental, inscrito no CNPJ nº03.254.082/0001-99, sediada na Avenida Lino Jardim, 905, Vila Bastos, Santo 
André, SP, CEP 09041-031, vem por deste solicitar esclarecimentos referente ao Edital nº002/2017, conforme descrito abaixo:
 
Qual o limite orçamentário para o projeto?
Qual o limite orçamentário destinado por unidade de saúde em questão?
Qual o limite orçamentário destinado aos investimentos, reformas e atualização tecnológica?
Qual a quadro atual dos Recursos Humanos  por unidade, bem como sua forma de contratação (temporário, comissionado, RPA, PJ dentre outros).
Qual o valor praticado por categoria para salário base?
Quais os benefícios concedidos aos profissionais das Unidades, a exemplo de vale alimentação, refeições, auxilio creche dentre outros?
Para deslocamento de pacientes entre as UPA´s e Hospital serão disponibilizados veículos Tipo suporte básico e/ou avançado?  Se positivo, quantos veículo e o re-
spectivo tipo. Ainda , qual a base atual (quantitativo) de remoções realizadas (remoções simples, que não apresentam risco de vida)  e se há referência em localidades 
pactuadas fora da municipalidade.
Os exames de análises clínicas da rede básica de saúde de Contagem que processados nas dependências do Hospital que são oriundos de 16 postos de coleta fixos e/ou 
equipes coletoras móveis de exames serão absorvidas pelo Contrato de Gestão? Se positivo, quais as atuais condições de tais postos de coletas, haja vista que o edital 
sugere que seja “realizadas adequações físicas e de instrumentação que se fizerem necessárias no laboratório e salas de coletas.”
O Serviço de Processamento de Roupa deverá contar, conforme previsto em Edital, “...assegurar local(is) apropriado(s) para retirada, entrega e controle do enxoval 
circulante, observadas as normas vigentes da Vigilância Sanitária e demais normas e legislações em vigor, assim como o transporte, se necessário, da roupa por meio de 
veículos adequados.” Para tanto solicitamos que seja fornecido o itinerário atual realizado, bem como seja disponibilizado visita técnica para identificação de tais locais 
junto aos pontos de distribuições indicados em Tabela 21;
O SAD -  Serviço de Atenção Domiciliar será gerido através do Contrato de Gestão ou diretamente pela Secretaria de Saúde? Se positivo, qual o número de pacientes 
atualmente em assistência domiciliar?
Informações para contato: 11 4823-1800 / 9 84156529
E mail documentacao@institutoacqua.org.br
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Respondido em 17 de out, 10:11h

Prezada Sra. Marina,
Tendo como base o disposto no item 3.2.2, que dispões que "(...) os esclarecimentos serão prestados pelo Presidente da Comissão Especial de Seleção, por escrito, 
através de e-mail, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do pedido, e quando necessário, prorrogados por mais 24 (vinte e quatro) horas (...)", so-
licitamos prorrogação do prazo para resposta.
Desta forma, a reposta será repassada até as 11:02h do dia 18/10/2017.
À disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários.
EMPRESA: GAMP - Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e à Saúde Pública, CNPJ n. 09.549.061/0001-87
DATA E HORÁRIO: 17 de out, 13:23h
Assunto: Pedido de Impugnação Chamamento Público 002/2017
Enviado de gestaocompartilhada2017@contagem.mg.gov.br para Vanessa Oliveira (auxiliar.licitacao@grupogamp.org.br)

Prezados,
Tendo em vista o recebimento do pedido de impugnação em 16/10/2017 às 14:35h, protocolado no setor de Licitações da FAMUC, a Comissão Especial de Licitação vem 
por meio deste informar que o prazo de 24h para resposta estabelecido no edital (item 3.3) será prorrogado por mais 24h, passando a vigorar até o dia 18/10/2017 as 
14:35h.

Solicitamos que seja informado ao responsável (Sr. Brayan Souto Santos) tendo em vista que não foi disponibilizado no documento outro contato.

Secretaria Municipal 
de Administração

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
MODALIDADE: CREDENCIAMENTO NÚMERO 003/2016 – PA NÚMERO 092/2016
OBJETOS: 
LOTE 01) CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS (PESSOA JURÍDICA) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA, PARECERES ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS 
DE PSIQUIATRIA E ORTOPEDIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE;
LOTE 02) CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS (PESSOA JURÍDICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EXAMES ADMISSIONAIS – AVALIAÇÃO CLÍNICA, AOS 
CANDIDATOS PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, EFETIVOS, CONTRATADOS (ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS) E 
COMISSIONADOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1071.04.122.0001.2271 – 3390.3941 – FONTE 010000
A Comissão Permanente de Licitações solicita a adjudicação parcial do objeto à empresa FONOMED – MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. EPP -, CNPJ 
NÚMERO 04.281.459/0001-42, com os valores abaixo a serem contratados:

LOTE 01

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS QUANTI-DADE VALORES UNITÁRIOS A SEREM COBRADOS

Perícias Médicas (clínica) 1.000 R$ 24,73

Pareceres especializados na área de ortopedia. 15 R$ 103,11

Pareceres especializados na área de psiquiatria. 15 R$ 107,66

LOTE 02

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS QUANTI-DADE VALORES UNITÁRIOS A SEREM COBRADOS

Exames Admissionais 750 R$ 29,56

TOTAL GERAL =======================> R$ 50.061,55

Jáder Luís Sales Júnior
Comissão Permanente de Licitações

DESPACHO:

Adjudicado parte do objeto desta licitação à empresa FONOMED – MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. EPP -, CNPJ NÚMERO 04.281.459/0001-42, 
Credenciamento número 003/2016 – Processo Administrativo número 092/2016, homologo parcialmente a licitação para a respectiva contratação.

Contagem, 09 de outubro de 2017.
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Wanderley Araújo Porto Filho
Secretário Municipal Adjunto de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 17/10/2017

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 121/2016 PA. 079/2016 PP. 018/2016
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI - ME
OBJETO: ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATADA E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 04 (QUATRO) MESES UTILIZANDO O SALDO REMANESCENTE 
DO CONTRATO DE R$ 24.041,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1071.04.122.0001.2271 – 33903968 - 010000
VIGÊNCIA: DE 1°/08/2017 ATÉ 30/11/2017
ASSINADO: 31/07/2017 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.448
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005, publicado no Diário Oficial do Município, edição nº 2.207/2005; considerando, ainda, 
os despachos exarados no Processo nº. 14766/2017-01A; e conforme dispõe a Lei nº 2.073, de 1º (primeiro) de junho de 1990; PRORROGA a redução de jornada de 
trabalho, para 20 (vinte) horas semanais, concedida por meio do Ato Administrativo nº 19.887, datado de 17 de maio de 2017, à Servidora REGINA CARMEM ROCHA 
MEIRELES, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo II, Nível V, Grau “M”, matrícula nº. 01070084, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
pelo período de 6 (seis) meses, a partir de 21 de setembro de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 16 de outubro de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.449
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005, publicado no Diário Oficial do Município, edição nº 2.207/2005; considerando, ainda, 
os despachos exarados no Processo nº. 16081/2016-01A; e conforme dispõe a Lei nº 2.073, de 1º (primeiro) de junho de 1990; PRORROGA a redução de jornada de 
trabalho, concedida por meio do Ato Administrativo nº 19.598, datado de 24 de março de 2017, para 20 (vinte) horas semanais, à Servidora GLES OLIVEIRA SANTOS 
MARTINS, titular do cargo de provimento efetivo de Administrador, Nível XIV, Padrão “P19”, matrícula nº. 01393908, lotada na Procuradoria Geral do Município, pelo 
período de 6 (seis) meses, a partir de 21 de setembro de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 16 de outubro de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.451
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; e nos termos dos Artigos 79, 80 e 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990; e nos despachos exarados no Processo nº 17608/2017-01A; CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, pelo período de 
09 de outubro de 2017 à 08 de outubro de 2019, ao Servidor HENRIQUE BARCELLOS GUIMARAES, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Bá-
sica PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P3”, matrícula nº. 01421707, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, e deverá recolher a contribuição previdenciá-
ria nos temos do Artigo 16 da Lei Complementar nº. 005 de 12 de julho de 2005, através de documento de arrecadação de contribuição previdência, a ser disponibiliza-
do pelo Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 16 de outubro de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.452
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, os termos dispostos nos artigos 27 a 31 da Lei complementar nº 105, de 
20 de janeiro de 2011, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 1.788, de 24 de fevereiro de 2012; e, por fim, considerando os despachos exarados no processo 
15452/2017 – 01A; PRORROGA a autorização para o exercício de jornada de trabalho ampliada concedida por meio do Ato Administrativo nº 18.067, datado de 28 de 
junho de 2017, flexibilizada para 40 (trinta) horas semanais, à Servidora NOEME RAMOS DE OLIVEIRA, titular do cargo de provimento efetivo de Jornalista, Nível XII, 
Padrão “P42”, matrícula 010973066, lotada na Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 03 de outubro de 
2017; tendo a servidora o direito ao recebimento da Gratificação de Incentivo à Produtividade - GIP, PROPORCIONAL, a partir da data de início da flexibilização ampliada 
de jornada de trabalho, levando em conta o disposto no Artigo 27 da Lei Complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011.
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 16 de outubro de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

C.M.D.P.D.

ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – CMDPD

No dia 13 (treze ) do mês de setembro  de 2017, às 14h00, no salão do Espaço Luiz de Freitas, rua Judith Naves de Lima, nº 677, Bairro Funcionários – Contagem, teve 
início a centésima sexta (106ª) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPD, com a presença dos seguintes 
conselheiros municipais: Do Poder Executivo: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, Suplente, Taísa Oliveira Lima; Secretaria Municipal de Saúde, 
Titular, Renata de Carvalho Schettino; Secretaria Municipal de Educação, Titular Érica Aparecida Tavares Arco Verde de Abreu; Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano, Titular, Alex Levy Ferreira; Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso – SEPEDI, titular, Marcelo Lino da Silva;  
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Titular, Waleson Penteado; Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda, suplente, Belmiro Gonçalves de 
Morais Neto; Procuradoria-Geral do Município, Titular, Rafaela Queiroz Moisés; Autarquia de Trânsito e Transporte de Contagem – TRANSCON, titular, Célio Pereira 
Soares. Da Sociedade Civil: do segmento das entidades que atuam junto às pessoas com deficiência múltipla, Grupo de Inclusão e Educação Escolar de Contagem 
– GIEC, Titular, Maria das Graças Chaves da Costa e sua suplente, Irene de Sales Camargo; do segmento das entidades que atuam junto a pessoa com deficiência 
auditiva, Associação dos Surdos de Contagem – ASC, Titular, Dener Oliveira Vasconcelos e seu suplente Sulivan Wainer Netto; do segmento das entidades que atuam 
junto à pessoa com deficiência visual, Associação dos Deficientes de Contagem – ADC, titular, Maurício Alves Peçanha e seu suplente, José Maia dos Santos; Entidades 
que atuam junto as pessoas com deficiência física: Associação Eldorado de Apoio à Vida: titular, Ermelinda Pereira de Menezes; do segmento de entidade que atuam 
junto à pessoa com deficiência intelectual, Grupo de Apoio a Pais de Autista – AMAIS, titular, Michele da Silva Musa Lopes e sua suplente Carla Marília de Oliveira; do 
segmento de entidades prestadoras de serviço na área de habilitação e reabilitação de pessoa com deficiência, Centro de Atendimento e Inclusão Social –CAIS, titular: 
Cristina Abranches Mota Batista; do Segmento de Profissionais Especializados na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência, Sindicato Único dos Trabalhado-
res de Saúde – SIND-SAÚDE, titular, Maria Auxiliadora Ramos Martins e o suplente do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação – SIND-UTE / Contagem: Salete 
Terezinha Campos de Andrade; do segmento dos usuários da Política Pública da Pessoa com Deficiência, titular, Agostinho José dos Santos e seu suplente, Jaime 
Ricardino da Costa. Compareceram também: Camila Alves Pereira, Luzia Lima Moreira, Fabriny Leão Carvalho e Gabriella, da Fundação de Ensino de Contagem- FUNEC / 
Cruzeiro do Sul; Tânia Passos Santos, Renata Geisa Andrade, Maria da Conceição Terrinha e Flávia Maria de Souza, mães de pessoa com deficiência (CAIS); Renata Kênya 
Cardoso, CREAS -  Eldorado; Raquel Torres, Projeto Retrato Social (AMAIS); Willian de Souza e Marcílio José de Moura, convidados da ADC; José Faria Malta Junior, - SE-
PEDI;  o Sr. Leonardo Gonçalves Reis – TRANSCON; Cecília Schirmer – Projeto 47 Cromossomos; Wenderson dos Santos – EEFS; a Sra. Sônia Ap. Moreira Gomes Oliveira e 
o jovem Samuel Vinício da Costa.Estiveram presentes ainda, a Equipe Técnica do CMDPD: o Srs. Antônio Augusto de Souza Loures, Anderson Elias da Silva, Flávio José 
Silva de Almeida e a Sra. Fátima Lopes de Magalhães. O Sr. Sulivan Wainer Netto atuou, também, como Intérprete de LIBRAS nesta reunião. O presidente do CMDPD 
Maurício Peçanha abriu os trabalhos e agradeceu a presença de todos. Em seguida começou a sessão de informes: O Sr. Belmiro Neto relatou que o Ministério do 
Trabalho, através do SINE Contagem (Sistema Nacional de Emprego) e com o apoio da Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda realizará o “Dia D”. Será no 
dia 29 de setembro. O SINE / Contagem abrirá exclusivamente para atender este público. Dez empresas participarão ofertando  as vagas; cinco em cada período do dia. 
O SINE dedicará este dia ao atendimento às pessoas com deficiência e aos beneficiários reabilitados, visando a inclusão no mercado de trabalho. Esclareceu através da 
leitura de panfleto que o beneficiário reabilitado é a pessoa incapacitada parcial ou totalmente para o exercício de sua atividade laboral que tenha cumprido Programa 
de Reabilitação Profissional pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Esclareceu que as pessoas com deficiência ao se empregarem não perdem o direito ao 
Benefício de Prestação Continuada – BPC. Ao começar a trabalhar com carteira assinada, ou com atividade remunerada, ela deve comparecer a uma Agência da 
Previdência Social (INSS) e solicitar a suspensão em caráter especial do BPC. Se perder essa condição basta ir a uma Agência da Previdência Social e comprovar que não 
está mais trabalhando ou que encerrou o período de recebimento do seguro desemprego.  Com isso, o benefício será reativado normalmente, sem necessidade de fazer 
nova requisição nem passar pelas avaliações médica e social do INSS. O Sr. José Maia descreveu episódio ocorrido na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Em 
Audiência Pública que participou constatou não haver acessibilidade no recinto. Segundo relatou, existiam as rampas de acesso porém essas foram retiradas. Também 
noticiou que gravou um vídeo sobre vagas destinadas aos veículos de PCD e que estavam ocupadas por outros usuários no supermercado EPA da Abílio Machado. O Sr. 
Maia propõe a implantação da chamada “Multa Moral” no município de Contagem. O Sr. Maurício Peçanha reforçou as palavras do Sr. Maia e lembrou de episódio 
semelhante acontecido com ele na Câmara Municipal de Contagem. Pela terceira vez teve que ser carregado para ter acesso ao Plenário. A Sra. Michele Lopes 
complementou essas informações e rememorou que nesse último dia a Sra. Ana Lúcia chegou a cair na Câmara. Em outro informe destacou seu orgulho com a 
Exposição Fotográfica sobre o Autismo promovida pelo Grupo AMAIS. Será no Big Shopping de 14 a 21 de setembro em horário normal de funcionamento. Agradeceu 
a parceria com o “Studio Raquel Torres Fotografias” que fotografou as crianças. O Conselheiro e Arquiteto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o Sr.  Alex Levy 
informou que respondeu a notificação do Ministério Público a qual inqueriu sobe as condições de acessibilidade no prédio da sede da Prefeitura de Contagem. 
Esclareceu que serão construídos três banheiros e uma rampa ao lado da escadaria existente para o cumprimento da lei. Em tempo passado foi instalado o elevador e 
reformado os banheiros. A reforma realizada nos banheiros, contudo, não ficou a contento. Sobre a Câmara Municipal de Contagem, esclareceu para a Sra. Michele 
Lopes que existe um projeto de construção de novo prédio da Câmara Municipal de Contagem. Esta nova edificação estará de acordo com as normas de acessibilidade. 
A Sra. Renata Schettino noticiou que a Secretaria de Saúde entregará 17 cadeiras de rodas adaptadas para as pessoas obesas. Será na semana dos dias 18 a 22 de 
setembro. As cadeiras de rodas serão entregues em domicílio. O Sr. Willian, usuário de cadeira de rodas motorizada, mostrou sua indignação com as condições de 
inacessibilidade nos passeios públicos e pontos de ônibus de Contagem. Descreveu algumas dificuldades que enfrenta no seu dia a dia. Exemplificou com o acesso da 
rampa da UPA JK. O Traçado da rampa não é o adequado e provoca risco de acidente para os usuários de cadeira de rodas. Disse que o mesmo ocorre na UPA 16. Busca 
atualmente, via justiça, melhores condições de acessibilidade para ele e demais usuários de cadeira de rodas. O Sr. Maurício Peçanha reforçou as palavras do Sr. Willian. 
Ponderou que o município através da Secretaria de Saúde entregou várias cadeiras de roda motorizada, inclusive uma para ele, contudo a cidade não está preparada 
para os usuários. O Sr. Alex Levy esclareceu que a dificuldade está no momento de execução dos projetos. O órgão público  necessita do projeto de acordo com as 
normas técnicas para a sua aprovação. Contudo, na hora de execução, essas normas não são cumpridas e fiscalizadas. Na sua visão, as formas de Terceirização 
atualmente estabelecidas contribuem para essa defasagem entre o projeto aprovado e o executado. O Sr. Maurício Peçanha realçou a necessidade de maior integração 
entre as diversas secretarias para otimizar essa questão da acessibilidade. O Sr. Agostinho dos Santos relatou outro acontecido na UPA JK. Ao seguir, até o final da 
rampa de acesso, encontrou a porta fechada. A Sr. Luzia Lima buscou informações sobre a denúncia da Sra. Ivanete realizada em reunião do início do ano. Sugeriu ao 
CMDPD um trabalho de monitoramento de denúncias feitas ao conselho, inclusive no período após o atendimento. O Sr. Marcelo Lino ponderou ser o conselho zeloso 
com esse procedimento. No caso da Sra. Ivanete, ela foi ressarcida de seus prejuízos. Também, foi convidada pela empresa para participar de sua atividade de 
treinamento de profissionais. A Sr. Cecília Schirmer informou que sua exposição fotográfica “47 Cromossomos e 1000 possibilidades” - que divulga o cotidiano de 
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pessoas com Síndrome de Down para valorizá-las -  agora estará em Belo Horizonte. Também convidou os presentes para a Bienal do Livro e para a palestra de Alex 
Duarte, autor de livro relacionado a temática PCD. Noticiou seu outro projeto fotográfico “Amor Incondicional”. Pretende expor em três praças de Contagem a partir de 
novembro. O Sr. Célio Soares esclareceu ao Sr. Willian que as fotos com as denúncias realizadas por ele não era de seu conhecimento. Se colocou a disposição para 
quando ele novamente necessitar. Em outro informe, relatou que o Edital de Licitação sobre o Cartão Ótimo Especial deverá sair em torno de 30 de setembro. Após isso 
as clínicas que realizarão as Perícias Médicas poderão ser contratadas. O Sr. Marcelo Lino reconheceu que a cidade é ainda muito hostil para o livre trânsito das pessoas 
com deficiência. Ainda estamos em uma fase na qual cada um procura se adaptar as condições dadas. Mas disse que o Conselho deve tratar dessa questão de forma 
mais sistematizada. Propôs, após a realização da Semana PCD, que se forme uma comissão do CMDPD para preparar uma lista de ações que possam integrar as diversas 
secretarias no objetivo de garantir a acessibilidade. Uma espécie de “Lista de 10 Pontos”. A partir daí, o conselho poderá se reunir com o secretariado com um 
conteúdo mais propositivo. Noticiou, na sequência de sua fala, a “Feijoada da Associação dos Surdos”. Esta ocorreu no dia 27 de agosto.  Relatou ainda, o treinamento 
ocorrido na Viação Novo Retiro junto aos seus profissionais. Outra atividade importante, foi a realizada pela TRANSCON que fez evento de sensibilização para o respeito 
ao direito à reserva de vagas de veículos para as PCD. Foi no estacionamento em frente ao Fórum de Contagem e “notificações de trânsito Educativas” foram aplicadas 
aos motoristas infratores. Destacou a parceria entre a Associação Eldorado de Apoio à Vida e o Grupo AMAIS. Houve a divisão de recursos financeiros provenientes do 
Ministério Público do Trabalho. Com estes recursos o AMAIS está equipando um escritório para qualificar seu atendimento. Fez menção honrosa a Sra. Ermelinda de 
Menezes que foi facilitadora dessa ação. O Sr. Waleson Penteado complementou os informes do Sr. Marcelo. Destacou a importância do trabalho de conscientização 
realizado pelas aplicações das “notificações de trânsito educativas”. Enfatizou o trabalho a ser realizado no dia 19, com distribuição de cartilhas informando sobre a LBI 
(Lei Brasileira de Inclusão). O Sr. Célio informou que o ônibus itinerante também estará nesse dia. Prestará o serviço de acesso ao cartão de gratuidade no transporte 
coletivo para o idoso. O Técnico do CMDPD, o Sr. Antônio Augusto, leu documento OF.GAB.-GP Nº 082/2017 - proveniente do Sr. Sérgio Mendes, chefe de Gabinete do 
Secretário Municipal  de Desenvolvimento Urbano o Sr. José Roberto Garbazza Santos. O ofício informou que já se encontram em andamentos os trabalhos para 
reformulação do Decreto 525/2006, que institui o Regulamento Geral das feiras de arte, artesanato e produtores de variedades, de comidas e bebidas típicas, de flores e 
plantas naturais e demais eventos afins do Município de Contagem. O Sr. Maurício Peçanha relatou que a ADC possui 20 cadeiras de rodas para o jogo do basquete. 
Pretende desenvolver vários esportes na Associação, o badminton, a natação, o futebol de salão. A denominação desse projeto é “De Volta para o Futuro”. A associação 
tem os profissionais mas ainda procura locais e parcerias para a implementação. A ADC está recebendo inscrições de interessados e trabalhará de acordo com a 
demanda. O Sr. Maurício relatou o evento realizado no qual distribuiu os kits que incluíam o Cateterismo de Alívio. Lamentou o pouco comparecimento do público. Fez 
uma breve reflexão sobre as dificuldades de mobilizar as pessoas com deficiência. A Sra. Renata Schettino reforçou essa mesma ponderação sobre a dificuldade da 
presença do público. O Sr. Maurício informou ainda que estará, junto com o Sr. Marcelo dando informes sobre a Semana PCD na Rádio Itatiaia. O Sr. Célio fará o mesmo 
trabalho de divulgação na Rádio Favela. O Segundo ponto da pauta promoveu a aprovação da Ata 105ª Reunião Plenária do CMDPD.  No terceiro ponto da pauta a 
palavra foi passada ao Sr.  Leonardo Gonçalves Reis, técnico da TRANSCON. Reconheceu que em Contagem há muito por fazer sobre acessibilidade. Ele explanou sobre 
proposta sua apresentada a TRANSCON. Trata-se de projeto para identificar residências de pessoas com deficiência que necessitam de demarcação em frente a sua 
moradia / garagem. Sua intenção é reconhecer essa prática como uma política pública.  Essa demarcação seria utilizada por todos os que tem o cartão. As vagas serão 
utilizadas por idosos e PCD. Para a demarcação das vagas terá que ser feita uma análise caso a caso. O custo para implementar essa medida é baixo; a princípio uma 
placa. A dificuldade é conseguir identificar esses usuários PCD's que necessitam da demarcação. Na TRANSCON tem uma pequena lista. Em momento posterior o Sr. 
Célio informou que poderá  utilizar o cadastro do Programa Sem Limite para essa finalidade. Sobre outro assunto, esclareceu ao Sr. Belmiro que a Av. João César terá 
um novo projeto para implementar modelo diferenciado de transporte público e de pontos de embarque e desembarque de passageiros. Considera mais adequado 
utilização dos ônibus de pisos baixos para os usuários com deficiência. Esclareceu ao Sr. Willian que, no caso do meio fio estar elevado, será providenciado o rebaixa-
mento do mesmo. O Sr. Leonardo considera que em muitos casos falta uma consciência coletiva para a implementação ou garantia do direito da acessibilidade. Citou 
casos de semáforos que deveriam sempre estar acompanhados de rampas de acessibilidade. Se o Poder Público demorar na sua instalação há uma cobrança da 
população para sua imediata fixação. Esclareceu que na nova licitação os pontos de embarques e desembarques (PED) serão reformulados. Informou ao Sr. Anderson 
Elias que, também está previsto na próxima licitação a implementação dos aplicativos de celulares para orientar o público, em especial as pessoas com deficiência 
visual. O Sr. Alex Levy enfatizou que uma das dificuldades é a falta de conexão entre as secretarias. Muitas das vezes, agem de forma isolada e sem integração. Citou 
projeto que pretende a reformulação dos becos. Esse envolve várias secretarias e ele não sabe informar se as que deveriam participar estão cientes. O Sr. Leonardo 
concordou com o conselheiro Alex. Disse que procurará se informar com o Secretário de Desenvolvimento Urbano, o Sr. Garbazza, a respeito do citado projeto. 
Finalizando sua fala, o Sr. Leonardo agradeceu a oportunidade e se colocou a disposição do conselho pois considera importante a participação do CMDPD nesse 
projeto. O presidente Maurício Peçanha agradeceu a presença do Sr. Leonardo e disse o conselho ganhou um parceiro forte na luta em prol da acessibilidade no 
município. Antes do próximo ponto da pauta houve a apresentação da Sra. Renata Kênya Cardoso, Assistente Social do CREAS -  Eldorado. Ela explicou que o CREAS 
trabalha com usuários que tiveram seu direito violado. Enfatizou a importância do projeto apresentado pelo Sr. Leonardo. Exemplificou: o CREAS atende usuária com 
dificuldade de locomoção e o veículo que a busca em sua residência tem dificuldade de estacionar. Há sempre um veículo na vaga em frente a residência. O Sr. Célio 
esclareceu que esta usuária tem o cartão de reserva de vaga e poderá constar na lista que o Sr. Leonardo necessita para apoiar a implementação de seu projeto. O Sr. 
José Maia solicitou que o Conselho colaborasse na articulação da chamada “Multa Moral”. Está disposto a procurar parceiro ou fazer ação individual nesse sentido mas 
considera importante o envolvimento do Setor Público. O Sr. Marcelo Lino se comprometeu articular reunião junto ao Setor de Educação para o Trânsito da TRANSCON, 
para tratar dessa questão, após a realização da Semana da Pessoa com Deficiência. A plenária do CMDPD apoiou esse encaminhamento proposto. Na sequência do 
quarto ponto da pauta, a palavra foi assumida pela Sra. Cristina Abranches, representante do Centro de Atendimento e Inclusão Social – CAIS. A Sra. Cristina justificou 
que gostaria de ter mais disponibilidade para estar junto ao Conselho. Os compromissos do dia a dia da instituição criam esse desafio da falta de tempo. Naquele 
momento, a instituição participava de outra reunião para a obtenção de mais 20 vagas para contratações. Informou que esse ano o CAIS assumiu o compromisso de 
dar suporte a Educação Inclusiva para as escolas da rede estadual do município de Contagem. Deu ênfase a falta de integração dos órgãos públicos. Isso ocorre de 
diversas maneiras. Contudo, veio anunciar, aos conselheiros, a suspensão do atendimento do Serviço do Atendimento Educacional Especializado – AEE, relativo aos 
estudantes das Escolas da Rede Municipal de Contagem que era realizado pelo CAIS. Não houve a renovação do convênio que a entidade mantinha junto a Secretaria 
Municipal de Educação – SEDUC. Ponderou que os recursos financeiros continuam a ser repassados para o município pois se baseiam no Censo Escolar. Informou que o 
CAIS atendeu 72 alunos até o mês de julho de 2017 e que agora este atendimento foi suspenso. A instituição atendia estudantes com deficiência intelectual ou Autistas 
em salas de 5 a 10 presentes. Eram oferecidas atividades de Música e Artes e atendimento clínico ainda. Em seguida passou a palavra para a Sra. Conceição, mãe de 
estudante com deficiência. Ela disse ser mãe do garoto Pedro que estuda na escola municipal Machado de Assis. Segundo a Sra. Conceição a escola não possui o 
Atendimento Educacional Especializado – AEE. O garoto foi atendido no CAIS desde 8 meses de idade e está sentido o afastamento da instituição, da qual gosta muito. 
Um dos sintomas que o jovem apresenta é a queda dos cabelos em maior quantidade. Ele está com a idade de 13 anos. Possuí síndrome de down e autismo e está em 
atendimento psiquiátrico. Também se pronunciou, a Sra. Renata,  outra mãe de estudante com deficiência. Seu filho estuda na escola municipal Coronel Antônio 
Augusto. O jovem tem 14 anos, frequenta o AEE no contra turno na escola. Reclama que o ambiente é tumultuado para o atendimento. O Sr. Marcelo Lino reconheceu 
que as Ong's desempenham um papel importantíssimo: antecederam às ações governamentais. Fato é que o governo realiza o atendimento através das salas de 
recursos multifuncionais. Não cabe comparações entre as duas formas de atendimento. O CAIS tem sua própria concepção. No governo anterior houve um momento 
conflituoso entre o CAIS e a SEDUC. O diálogo esteve difícil. O CAIS possuía recursos provenientes da Secretaria de Educação Municipal para o AEE. A SEDUC encerrou 
esse convênio.  A SEPEDI refez os termos e acertou um novo. Como não tinha equipe técnica para realizar o acompanhamento do AEE, houve readequação do público 
atendido. Jovens PCD que não estavam frequentando o ensino fundamental e adultos com deficiência passaram a ser atendidos pelo CAIS, via convênio com a SEPEDI.  
Estes recursos provenientes do convênio com a SEPEDI continuam sendo repassados regularmente ao CAIS. O município, na gestão passada, fez a opção de oferecer o 
AEE através das salas multifuncionais instaladas em algumas escolas.  O Sr. Marcelo percebe a possibilidade de construir uma alternativa: o convênio da SEPEDI 
retornaria para o atendimento do AEE. A Sra. Érica Arco Verde, garantiu que, até o momento, 37 alunos, das 72 crianças provenientes do CAIS, estão sendo atendidas 
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nas salas multifuncionais que a SEDUC possui. A intenção é atender a todos. Ponderou junto a Sra. Conceição que seu filho tem direito ao atendimento do AEE. 
Informou a outra mãe, a Sra. Renata, que ela poderá procurar outra escola para o atendimento no contra turno. Se colocou a disposição para facilitar essa ação. 
Solicitou a Sra. Renata um voto de confiança para com os atuais profissionais que atendem no AEE. A Sra. Renata tinha-lhe informado que a profissional anterior estava 
implicando com seu filho e por isso ela não queria o filho lá. O Sr. Maurício Peçanha disse que o conselho continuará acompanhando o processo de inclusão escolar dos 
estudantes com deficiência. A Sra. Cristina Abranches disse ser necessário observar caso a caso e ser cuidadoso para não excluir ninguém do atendimento. É o direito 
das pessoas com deficiência que deve prevalecer. O quinto ponto de pauta tratou sobre a organização da Semana da Pessoa com Deficiência – 2017. O Sr. Marcelo Lino 
informou que a programação está fechada. Fez uma breve descrição dos eventos. Iniciou a lista a partir do sábado, 23 de setembro, para a segunda-feira, dia 18. 
Informou a composição e divulgação do cartaz da “Semana”. Além dos eventos que constam no cartaz, teremos a apresentação do Grupo de Teatro Cultivarte,  da 
Atenção Básica da Saúde Mental de Contagem; as exposições fotográficas “47 Cromossomos e 1000 possibilidades, com foco na Síndrome de Down, da fotógrafa 
Cecília Schirmer e a da do Grupo AMAIS, com a temática sobre o Autismo. O cartaz com a programação da Semana da Pessoa com Deficiência – 2017 segue em anexo 
1 dessa ata. Haverá faixas de divulgação a respeito da “Caminhada da Pessoa com Deficiência”. Após esse momento, houve outro informe do Sr. Waleson Penteado. 
Descreveu que haverá uma série de atividades concomitante a Semana do Trânsito 2018. Concluindo, a Sra Luzia Lima apresentou o grupo que lhe fez companhia nesta 
plenária. É oriundo da FUNEC Cruzeiro do Sul. Fizeram breves falas: Camila Alves Pereira, Fabriny Leão Carvalho e Gabriella. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada ata 
desse encontro, a qual será lida e aprovada pelos participantes da 107ª Plenária e assinada pelos presentes desta 106ª reunião.

ANEXO 1 DA ATA DA106ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

SEMANA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – 2017 – CONTAGEM

18 - SETEMBRO
 SEGUNDA-FEIRA

14h.

  SEMINÁRIO: INCLUSÃO ESCOLAR E DEFICIÊNCIA INTELECTU-
AL: DESAFIOS E AVANÇOS! 

Palestrante: Tatiane Teixeira Alves – Socióloga com especia-
lização em Comunicação Assistiva e Educação Inclusiva / 
Psicopedagogia Clínica.

Local:
 Faculdade PUC / CONTAGEM  – Rua Rio Comprido 4.580 – 
Portaria 7

19 - SETEMBRO
TERÇA-FEIRA

8h30
RODA DE CONVERSA: Encontro das Entidades de Pessoas 
com Deficiência.

Local:
 E.M. Antônio Carlos Lemos. - Rua das Paineiras 1500. 

20 – SETEMBRO
 QUARTA-FEIRA

19h00

CONVERSANDO...
Relatos das experiências escolares de pessoas com deficiên-
cia.

Local: 
Faculdade Única – Rua Professor Sigefredo Marquês, 341 – 
Estância do Hibisco.

21 – SETEMBRO
QUINTA-FEIRA

14h

OS EQUIPAMENTOS SOCIAIS SOB A PERSPECTIVA DA LEI 
BRASILEIRA DE INCLUSÃO – LBI.

Palestrante: Davi Niemann Otoni – Mestre em Direito da PUC 
/ MG e Professor de Direito Constitucional e Administrativo 
da Faculdade Doctum de Teófilo Otoni.

Local:
 Auditório da Prefeitura -  Praça Tancredo Neves, 200.

22 – SETEMBRO
 SEXTA-FEIRA

9h30 BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS.

Local:
Escola Sócrates Mariani Bittencourt – Praça Nossa Senhora da 
Conceição, 335 – Novo  Eldorado.

23 – SETEMBRO
 SÁBADO

8h00
CAMINHADA PELA INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA.  Concentração: Praça do Iria Diniz

11h30

CONFRATERNIZAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE 
CONTAGEM

Local:
Associação dos Surdos de Contagem – Rua Riso do Prado, 
198 – Eldorado

Conterra

PORTARIA CONTERRA n.º 03/2017

Constitui comissão especial para o encerramento do exercício financeiro de 2017.

O Liquidante da Companhia Municipal de Habitação, Obras e Serviços do Município de Contagem – CONTERRA, “Em liquidação”; no uso de suas atribuições legais 
constantes do art. 211, da Lei n.º 6.404/76 e considerando o disposto no Decreto n.º 259, de 11 de outubro de 2017, publicado no Diário Oficial do Município, edição 
n.º 4207, de 11 de outubro de 2017, por ocasião do encerramento do exercício financeiro de 2017;
RESOLVE:
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Art. 1.º - Constituir comissão especial para levantamento de valores constantes do caixa da empresa e para a elaboração do Termo de Conferência de Tesouraria, bem 
como elaboração do Relatório de Levantamento de Bens e Direitos da CONTERRA, devendo proceder, ainda, ao Inventário Geral. 
I - A comissão será composta dos seguintes membros, sob a presidência do primeiro:
a) - Geraldo de Fátima Santos, Assistente Administrativo, mat. 31.739-0;
b) – Marcos Ezequiel de Moura Lima., Liquidante;
c)-    Paulo Roberto Agostini Filho, Diretor
Art. 2.º - O Inventário geral deverá iniciar em 20  de outubro de  2017 e será  concluído até o dia 20 de dezembro de 2017 e deverá ser encaminhado à Contabilidade 
até o dia 22/12/2017 (art.11, §6º, Decreto 259/17).
Art. 3.º - Deverão ser encaminhados à Diretoria-Geral de Contabilidade, de acordo com o art. 12, do Decreto n.º259/17, até o dia 15/01/2018, levantamento de valores 
existentes no caixa, no final do exercício de 2017.
Art. 4º - Atendendo ao disposto no art. 16, do Decreto n.º 259/17, deverão ser encaminhados à Controladoria-Geral do Município, no prazo de 20 dias uteis, contados 
da disponibilização do relatórios e demonstrações contábeis de encerramento de exercício, o balancete mensal e o demonstrativo da execução de despesas referentes 
ao mês de dezembro de 2017, o demonstrativo da remuneração dos agentes políticos referente ao exercício de 2017, o inventário dos bens patrimoniais e a relação dos 
bens adquiridos no exercício.
Art. 5.º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 17 de outubro de 2017.

MARCOS EZEQUIEL DE MOURA LIMA
Liquidante

PORTARIA/CONTERRA n.º 04/2017
Altera a comissão permanente de licitação para o exercício de 2017.

O Liquidante da Companhia Municipal de Habitação, Obras e Serviços do Município de Contagem – CONTERRA, “Em liquidação”; no uso de suas atribuições legais 
constantes do art. 211, da Lei n.º 6.404/76;
Considerando a substituição do liquidante e necessidade de acompanhamento das atividades de compras e serviços para atender às demandas do regular processamen-
to da liquidação da empresa;
Considerando, ainda, que o § 1º do artigo 51, da Lei 8.666/93, estabelece que: "... no caso de convite, a comissão de licitação, excepcionalmente, nas pequenas unida-
des administrativas e em face da exiguidade de pessoal disponível, poderá ser substituída por servidor formalmente designado pela autoridade competente". 

RESOLVE:
Art. 1º. Fica alterada a comissão permanente de licitação, a partir de 02 de outubro de 2017, que passa a ser: 
I – Geraldo de Fátima Santos, Assistente Administrativo – matrícula 31.739-0, CRC/MG nº 30.101;
II – Marcos Ezequiel de Moura Lima, Liquidante.
III – Paulo Roberto Agostini Filho, Diretor , matrícula 131.523-0, OAB/MG nº 71.949, lotado na Procuradoria Geral do Município, para atuar de acordo com a disponibi-
lidade.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, .
Art. 4.º - Esta portaria entra em vigor, a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02 de Outubro de 2017.

Contagem, 17  de Outubro de  2017.

MARCOS EZEQUIEL DE MOURA LIMA
Liquidante

Secretaria Municipal 
de Esporte, Lazer e 
Juventude

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PELC - EDITAL Nº 03/2017

RESULTADO DA PROVA OBJETIVA E CLASSIFICAÇÃO - APROVADOS - CANDIDATOS AMPLA CONCORRÊNCIA - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

FUNÇÃO: 301 COORDENADOR PEDAGÓGICO

FUNÇÃO INSCRIÇAO CANDIDATO NASCIMENTO IDENTIDADE L.PORT CONHEC.ESPEC TOTAL CLAS.
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301 087556 DERYL LAWRENCE FERNANDES 29/12/1989 MG9173953 40 40 80 1

301 822498 DALVONETE GONÇALVES DA SILVA 19/05/1977 10282028 30 35 65 2

301 040412 DÉBORA RICHELLY ALEIXO NEVES 13/01/1989 12736230 30 35 65 3

301 780798 DANIELA ITABORAHY DOS SANTOS 18/06/1980 MG5666347 40 25 65 4

301 416482 RAFAEL ANDRADE DE FREITAS 18/09/1982 11491562 40 25 65 5

301 970291 CHARLISON CRISTIANO DE SOUZA LIMA 29/06/1986 mg14103125 35 25 60 6

301 177127 BÁRBARA KENYA PEREIRA RODRIGUES 26/02/1983 MG 10833244 25 30 55 7

301 908779 RODRIGO MARQUES DA COSTA 06/12/1979 11229461 35 20 55 8

301 531377 DOUGLAS RAFAEL SILVA 08/02/1986 MG12947651 35 20 55 9

301 080134 LAURA MAGALHAES FERREIRA 31/10/1988 MG12227629 25 25 50 10

301 909831 DANIEL ORDANE DA COSTA VALE 12/08/1985 13130623 35 15 50 11

FUNÇÃO: 302 COORDENADOR DE NÚCLEO

FUNÇÃO INSCRIÇAO CANDIDATO NASCIMENTO IDENTIDADE L.PORT CONHEC.ESPEC TOTAL CLAS.

302 217580 JENNIFER CREPALDI SANGUINETE 01/07/1985 12988766 45 40 85 1

302 167559 WAGNER DE CARVALHO PINTO 10/08/1991 MG14974820 40 35 75 2

302 540712 CAROLINE BERTARELLI BIBBÓ 02/05/1987 307995276 40 30 70 3

302 281352 JÉSSICA CAROLINE GUIMARÃES RIBEIRO 07/03/1991 MG15427460 30 35 65 4

302 375923 PRISCILA ALEIXO GONÇALVES CASTRO 19/05/1989 15012300 35 30 65 5

302 651265 VANESSA DUARTE PAIXÃO 02/04/1993 MG16515520 35 30 65 6

302 811798 MARIA EDUARDA CÁRDENAS DOS SANTOS 16/09/1994 MG16939669 35 30 65 7

302 217929 RAQUEL PEREIRA RODRIGUES GALVÃO 24/08/1985 MG 9049811 45 20 65 8

302 641979 REGIANE DOS SANTOS REIS 23/06/1988 Mg 8731019 45 20 65 9

302 275332 HENRIQUE ALBERTO ROQUE DE PAULA 16/10/1993 6771572 25 35 60 10

302 400662 DÊNIS JOSÉ MELLO RAMON 09/11/1983 11961729* 30 30 60 11

302 124620 FELIPE MELGAÇO DE FREITAS 19/11/1988 MG11501189 30 30 60 12

302 018423 ALEXANDRE RODRIGUES NETO 14/01/1983 MG12543479 35 25 60 13

302 299568 RAMON TOMAS SILVA 08/05/1991 mg14550578 35 25 60 14

302 690462 LETÍCIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS 09/09/1993 17067097 35 25 60 15

302 417499 EMMANUEL BERNARDO DOS SANTOS 21/08/1977 04642994584 40 20 60 16

302 681972 CRISTIANO RODRIGUES DE SOUZA 30/03/1985 mg13577845 40 20 60 17

302 671138 HUGO DUTRA MORAES 21/07/1989 14952063 40 20 60 18

302 718772 RENATA MOREIRA DE OLIVEIRA 09/10/1985 15433813 25 30 55 19

302 611649 CLÁDISON SOUZA CLAUDIANO 10/02/1968 M3765385 30 25 55 20

302 411889 KENIA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA 29/11/1977 MG11033094 30 25 55 21

302 821001 EDSON VANDER JOSE PORCINO 14/02/1979 11086987 30 25 55 22

302 304106 LUNAMARIS NEVES SOUSA 29/10/1988 15839446 35 20 55 23

302 307613 RAFAEL BARBOSA SANTOS 09/01/1989 mG12.172.285 35 20 55 24

302 921605 JAQUELINE APARECIDA SILVA ASSUNÇÃO 10/11/1983 12851814 20 30 50 25

302 118569 REGINALDO SILVA BAIA 16/09/1978 9287931 25 25 50 26

302 896649 MAURICIO FAGUNDES DO NASCIMENTO JUNIOR 01/03/1991 MG8843203 25 25 50 27

302 923522 HUGO LEONARDO SILVA GOMES 01/07/1992 MG13485249 25 25 50 28

302 461082 REGIANE DOS SANTOS BARBOSA 19/12/1974 M8906046 30 20 50 29

302 502854 RAFAEL DE ARAUJO SILVA 07/07/1983 MG12484916 30 20 50 30

302 782980 RODRIGO DA COSTA MACHADO 11/09/1985 MG-8.799.223 30 20 50 31

302 254268 ELIANE NÍVEA FERNANDES ROSA 25/09/1988 MG 14868677 30 20 50 32

302 683871 ANDREZZA REGINA DA SILVA 26/04/1990 14196708 30 20 50 33

302 601044 LEILA MARIA DE OLIVEIRA 20/06/1953 MG 132047 35 15 50 34

RESULTADO DA PROVA OBJETIVA E CLASSIFICAÇÃO - APROVADOS - CANDIDATOS   NEGROS / PARDOS - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
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FUNÇÃO: 301 COORDENADOR PEDAGÓGICO

FUNÇÃO INSCRIÇAO CANDIDATO NASCIMENTO IDENTIDADE L.PORT CONHEC.ESPEC TOTAL CLAS.

301 087556 DERYL LAWRENCE FERNANDES 29/12/1989 MG9173953 40 40 80 1

FUNÇÃO: 302 COORDENADOR DE NÚCLEO

FUNÇÃO INSCRIÇAO CANDIDATO NASCIMENTO IDENTIDADE L.PORT CONHEC.ESPEC TOTAL CLAS.

302 281352 JÉSSICA CAROLINE GUIMARÃES RIBEIRO 07/03/1991 MG15427460 30 35 65 1

302 299568 RAMON TOMAS SILVA 08/05/1991 mg14550578 35 25 60 2

302 718772 RENATA MOREIRA DE OLIVEIRA 09/10/1985 15433813 25 30 55 3

302 611649 CLÁDISON SOUZA CLAUDIANO 10/02/1968 M3765385 30 25 55 4

302 411889 KENIA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA 29/11/1977 MG11033094 30 25 55 5

302 821001 EDSON VANDER JOSE PORCINO 14/02/1979 11086987 30 25 55 6

302 304106 LUNAMARIS NEVES SOUSA 29/10/1988 15839446 35 20 55 7

302 502854 RAFAEL DE ARAUJO SILVA 07/07/1983 MG12484916 30 20 50 8

302 254268 ELIANE NÍVEA FERNANDES ROSA 25/09/1988 MG 14868677 30 20 50 9

Contagem, 17 de outubro de 2017

Comissão Municipal Coordenadora de Concursos Públicos e Processos Seletivos da Prefeitura Municipal de Contagem
Decreto Municipal nº 512, de 22 de maio de 2015.

Transcon

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Contagem, 16 de outubro de 2017.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2017
TIPO: Menor Preço 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conservação, higienização, limpeza (Auxiliar de Serviços Gerais), Atendente, Copeiro, 
Encarregado, Portaria, Recepcionista, Supervisor Administrativo e manutenção predial (Zelador), a serem executados de forma contínua na sede da TransCon com forne-
cimento de mãos de obra e utensílios a serem utilizados para a efetivação do serviço, inclusive EPI’s, de acordo com edital e seus anexos. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.1.162.15.122.0001.2020 - Natureza de Despesa: 33903700; Fonte: 015701.

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

Houve recursos para o Lote II e acolhendo os fundamentos constantes da decisão proferida no Parecer nº 0148/2017, adjudico o objeto do Pregão à licitante abaixo 
relacionada: 

EMPRESA VENCEDORA CNPJ VALOR TOTAL 

Atrativa Service Ltda - ME 14.339.328/0001-41 R$ 326.000,00

Totalizando o valor estimado da licitação em R$ 326.000,00 (trezentos e vinte e seis mil reais).

DESPACHO:
Adjudico o objeto desta à licitante vencedora Atrativa Service Ltda - ME, no valor estimado de R$ 326.000,00 (trezentos e vinte e seis mil reais). Modalidade Pregão 
Presencial nº 006/2017 e homologo a licitação para a respectiva formalização do contrato. 

Contagem, 16 de outubro de 2017.

GUSTAVO GOMES PEIXOTO
PRESIDENTE 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Contagem, 16 de outubro de 2017.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017
TIPO: Menor Preço por Lote 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE ACORDO COM EDITAL E SEUS ANEXOS. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.1.16.2.15.122.0001.2020 - Natureza de Despesa: 33.90.30.00 - Fonte de Recurso: 015701.

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 recursos e A Pregoeira adjudicou o objeto do Pregão às licitantes vencedoras.  Submetemos o presente procedimento à deliberação de V.Sa, solicitando a 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedoras do certame, as empresas abaixo relacionadas: 

LOTES I

LICITANTE CNPJ PREÇO

Citerol – Comércio e Indústria de Tecidos e Roupas S/A 17.183.666/0001-25 R$ 72.260,00

LOTE II

LICITANTE CNPJ PREÇO

Citerol – Comércio e Indústria de Tecidos e Roupas S/A 17.183.666/0001-25 R$ 18.998,50

LOTE IV

LICITANTE CNPJ PREÇO

Citerol – Comércio e Indústria de Tecidos e Roupas S/A 17.183.666/0001-25 R$ 13.500,00

LOTE V

LICITANTE CNPJ PREÇO

Rossini Comércio de Uniformes Ltda-ME 13.379.752/0001-57 R$ 38.500,00

Totalizando o valor estimado da licitação em R$ 143.258,50 (cento e quarenta três mil duzentos e cinquenta oito mil reais e cinquenta centavos).

Kênia Janaina de Sousa Madureira Silveira
Pregoeira

DESPACHO:

Adjudicado os objetos desta às licitantes vencedoras, Citerol – Comércio e Indústria de Tecidos e Roupas S/A, no valor estimado de R$ R$ 104.758,50 (cento e quatro mil 
setecentos e cinquenta oito reais e cinquenta centavos), Rossini Comércio de Uniformes Ltda-ME, no valor estimado de R$ R$ 38.500,00 (trinta oito mil e quinhentos 
reais), na Modalidade Pregão Presencial nº 007/2017, homologo a licitação para a respectiva formalização dos contratos. 

Contagem, 16 de outubro de 2017.

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

Câmara Municipal

Ata da 32ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e dezessete. Aos dez dias do mês de outubro, realizou-se, neste Legislativo, no 
Plenário “Vereador José Custódio”, a trigésima segunda reunião ordinária com a presença de vinte  vereadores. Havendo quórum regimental, o Vereador Presidente 
Daniel Flávio de Moura Carvalho solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, quando se constatou a ausência do vereador João Bosco Câncio (New Texas). 
Em seguida, a servidora Alcione Lacerda Silveira fez a leitura do Capítulo 10, Versículos 38 a 42, narrado por São Lucas, da Bíblia Sagrada. Em seguida foi,  votada e 
aprovada, sem ressalva, a ata da reunião anterior. Na sequência, foram lidas as correspondências recebidas e encaminhadas à Gerência Legislativa para as providências 
de praxe. Logo após foram, lidos e encaminhados ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, os projetos, a saber: Veto Total à Proposição de Lei nº 
052/2017 originária do Projeto de Lei nº 047/2017 – “Torna obrigatória a realização do teste da lingüinha dos recém-nascidos e bebês do Município de Contagem, e 
dá outras providências”, de autoria do vereador Wellington Moreira Lamy (Wellington Ortopedista); Projeto de Lei Complementar nº 021/2017 – “Altera o Anexo I da 
Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016, que “Dispõe sobre a Função de Confiança e a Função Especial do Quadro de Pessoal da Administração Direta de 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC e da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
de Contagem – TRANSCON, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 080/2017 – “Institui o Dia Municipal do Advogado Criminalista 



"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, 17 de outubro de 2017 Página 28 de 28 Diário Oficial de Contagem - Edição 4209

no Município de Contagem”, de autoria do vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho; Projeto de Resolução nº 037/2017 – “Concede o Diploma de Honra ao Mérito à 
Senhora Maria Aparecida de Jesus”, de autoria do vereador José Antônio Procópio de Almeida (Zé Antônio do Hospital); Projeto de Resolução nº 038/2017 – “Concede 
o Diploma de Mérito Desportivo ao SADA Cruzeiro”, de autoria do vereador Marcos Vinícius Rangel Faria (Vinícius Faria); Projeto de Resolução nº 039/2017 – “Con-
cede o título de cidadania honorária de Contagem ao senhor Marcos Batista da Silva”, de autoria do vereador João Bosco Câncio (New Texas); Projeto de Resolução nº 
040/2017 – “Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao Padre Paulo Ferreira da Silva”, de autoria do vereador João Bosco Câncio (New Texas). Na sequên-
cia, foram votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos nºs 1103 a 1137/2017; Indicações nºs 1382 a 1403/2017; Moção nº 124/2017, apresentados pelos 
vereadores, para os quais não houve destaque. Logo após, foram apresentados requerimentos  s/nºs, que solicita a retirada de pauta, pelos seus autores, em caráter 
temporário, dos seguintes projetos: Projeto de Lei nº 011/2017, de autoria do vereador Daniel Pereira Fonseca Silva (Daniel do Irineu); Projeto de Lei nº 034/2017, de 
autoria do vereador Daniel Pereira Fonseca Silva (Daniel do Irineu); Projeto de Lei nº 035/2017, de autoria do vereador Jair Rodrigues da Costa (Jair Tropical); Projeto de 
Lei nº 044/2017, de autoria do vereador Wellington Moreira Lamy (Wellington ortopedista). Esse último foi retirado em caráter definitivo, devido à inconstitucionalidade 
do projeto.  Em seguida, foi executado o hino da cidade de Contagem. Passando à discussão e votação de projetos, foi votado e aprovado, por unanimidade,  o Parecer 
e em Primeiro Turno, o Projeto de Lei nº  013/2017, que “Altera a denominação dos Centros de Educação Infantil para Unidades Municipais de Educação Infantil, no 
município de Contagem, altera a legislação que menciona, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo.  No horário destinado ao Grande Expediente, a 
vereadora Silvinha (Dudu) usou a palavra para protestar, pois o secretário de obras não teria comparecido a uma visita  nos bairros Chácaras Planalto e Novo  Hori-
zonte, como teria sido agendado. Silvinha comentou que essa  solicitação de visita foi feita através de um  ofício, que também recebeu a assinatura do colega Rogério 
Marreco, juntamente com um abaixo-assinado com mais de mil assinaturas. Manifestando a sua indignação, Silvinha disse que estaria sendo perseguida politicamente 
pelo fato de ter entrado com o projeto do IPTU e por estar do lado do povo.  Deixou claro de que não deixará de estar do lado do povo para ser beneficiada pelo 
governo. Silvinha aproveitou para parabenizar a colega Glória ( da aposentadoria) por ter tido êxito nessa agenda. Essa vereadora disse que já apareceu um carro de 
som, naqueles bairros,  informando à  população de que as obras necessárias serão realizadas. Por fim, Silvinha afirmou que a partir de hoje ela estará fiscalizando 
se, realmente,  essas obras serão realizadas. O líder de governo, vereador Ivayr Soalheiro, em meio a vaias e gritarias, aparteou e disse à colega que, através da lei do 
orçamento, ela pode colocar essa obra na emenda, a fim de que o executivo cumpra a lei e realize as obras necessárias para os referidos  bairros.  Nesse instante, por 
problemas técnicos, o presidente informou que encerraria os trabalhos. Solicitou que registrassem a chamada final, que persistiu a mesma do início.  Foi, ainda,  convo-
cada a 33ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 17 de outubro, às 9:00 horas, a fim de deliberarem sobre matérias constantes da pauta. Nada mais havendo a tratar, 
o Presidente declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, Cláudio Santos Fontes, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se 
aprovada, será por mim e pelo Presidente, assinada.

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

PORTARIA N.º 016/2017

O PRESIDENTE da CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições regimentais, especialmente aquelas contidas no artigo 47, inciso IV, “a” do Regi-
mento Interno vigente, em acatamento ao artigo 100, parágrafo 2º, ao artigo 103, incido I, alínea “a”, do mesmo diploma legal,

RESOLVE:

ARTIGO 1º - Constituir Comissão Especial, que terá como finalidade avaliar a Proposta de Emenda a Lei Orgânica do Município de Contagem n.º 001/2017.

ARTIGO 2º - A Comissão a que se refere o artigo anterior é composta pelos seguintes Edis:

  Vereador – ROGÉRIO BRAZ DE ALMEIDA – “ROGÉRIO MARRECO”
 
  Vereador –  ELIEL MÁRCIO DO CARMO – “LÉO MOTTA”
 
 Vereador - JOSÉ CARLOS CARNEIRO GOMES
 
 Vereador – CLÁUDIO SANTOS FONTES – CAPITÃO FONTES
 
 Vereador – ALEXANDRE – “XEXEU”
 
 Vereador – JERSON BRAGA MAIA – “CAXICÓ”

ARTIGO 3º - Esta PORTARIA entra em vigor nesta data, revogadas as disposições     contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio 1º de janeiro, 17 de outubro de 2017.

VER. DANIEL CARVALHO 
- PRESIDENTE-
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