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Ata de Julgamento Final 
Pregão Presencial Nº 0075/2017 

 
Aos 26 (Vinte e seis) dias do mês de outubro de 2017, a partir das 13h00min, na sala da CPL - Comissão 
Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, reuniu-se o Sra. Eliana Alves da 
Silva, Pregoeira, designado pela Portaria n.º 7.889 de 16 de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial de 
Contagem de 17 de janeiro de 2017, e sua Equipe de Apoio, composta pelas servidoras Sra. Fabiana 
Cristina da Silva e Sra. Tássia Rafaela de C. Coutinho,, para análise e averiguação do Parecer Técnico - 
referente ao Pregão Presencial nº 083/2017, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cuja finalidade é o 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CATETERES, 
AGULHAS, CONECTOR PARA SISTEMA FECHADO,TORNERINHA DE TRÊS VIAS (TREE 
WAY), SERINGAS, DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO, EXTENSORES, 
DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA COM ALETAS (SCALP), EQUIPOS, LAMINA PARA 
BISTURI, LANCETAS E LANCETADORES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO 
COMPLEXO HOSPITALAR, UPAS E UNIDADES BÁSICAS  DE SAÚDE DE CONTAGEM /MG, 
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONSOANTE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS 
NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS., resolveu classificar as licitantes, de acordo com o Parecer 
Técnico da Referencia Técnica em Alimentação e Nutrição, Sra Cássia Freitas de Paulo Rodrigues, 
recebido em 26/10/2017, às 11h00min, que tem finalidade aprovar as amostras requeridas pela área 
técnica conforme documentação técnica do Pregão, registra-se ainda que, não obstante a conferência 
procedida, ficam as licitantes vencedoras responsáveis por entregar produto que atenda todas as 
especificações exigidas, inclusive quanto as marca constantes das propostas, que apresente boa 
qualidade, sob pena das sanções previstas em Edital. Considerando que: 1) as propostas das licitantes 
vencedoras que tiveram parecer final APROVADO satisfazem às exigências do Edital; 2) as licitantes 
vencedoras encontram-se devidamente habilitadas quanto à documentação exigida; 3) os preços 
ofertados estão dentro dos limites estabelecidos pela Administração Pública, 4) as amostras foram 
APROVADAS segundo laudo da equipe técnica de enfermagem da FAMUC; Destarte, ficam declaradas 
vencedoras, nos termos do art. 4º, incisos XV e XVIII da Lei 10.520/02, as primeiras classificadas, 
consoante Parecer Técnico de da Referencia Técnica em Alimentação e Nutrição com Relatório Final de 
Julgamento das Amostras anexo, cientes as Licitantes para, querendo, interpor recurso, que o prazo para 
apresentação das razões do recurso é de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes desde logo 
intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo da recorrente, conforme prescrito na Lei 10.520/02. Ficam convocadas as Licitantes segundas 
colocadas para os itens 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 44, 45, 46, 60, 61, 85, 87, 88, 
89,96,97,98,99,110 e 111, para apresentarem AMOSTRAS no prazo de 03 (três) dias úteis, devendo, as 
amostras, serem entregues, devidamente identificadas com o nome da Licitante, numero do item ganho, 
número do Pregão etc, a FAMUC – Av. General David Sarnoff, 3113 – Cidade Industrial - Contagem/MG, 
aos cuidados da Sra. Eliana Alves Silva, Pregoeira. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata. 
 

Contagem, 06 de outubro de 2017. 
  

Eliana Alves da Silva 
Pregoeira  

 

 
 

Tassia Coutinho 
Equipe de Apoio 

 

 Fabiana Cristina da Silva 
Equipe de Apoio 
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1 – Cota 
Principal  

Agulha descartável - medidas: 13 x 
4,5 – Agulha hipodérmica com 
dispositivo de segurança; cânula: aço 
inox, siliconizada; bisel: trifacetado, 
com protetor; canhão: de plástico 
resistente; embalagem individual, 
esterilizada em oxido de etileno, em 
blister de celulose e papel grau 
cirúrgico, com abertura em pétala, 
com dados de identificação, tipo de 
esterilização, validade, número do 
lote e registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. O produto deverá 
apresentar o selo de aprovação do 
INMETRO, conforme Portaria n.º 
503, de 29 de dezembro de 2011. 
Caixa com 100 unidades. 
Apresentar amostra  

INJEX INDÚSTRIAS 
CIRURGICAS LTDA 

INJEX 10160610031 APROVADO 

2 – Cota 
Principal  

Agulha descartável - medidas: 25 x 7 
– Agulha hipodérmica com 
dispositivo de segurança; cânula: aço 
inox, siliconizada; bisel: trifacetado, 
com protetor; canhão: de plástico 
resistente; embalagem individual, 
estéril, em blister de celulose e papel 
grau cirúrgico, com abertura em 
pétala, com dados de identificação, 
tipo de esterilização, validade, 
número do lote e registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. . O 
produto deverá apresentar o selo de 
aprovação do INMETRO, Caixa com 
100 unidades. Apresentar amostra.                                                                       

INJEX INDÚSTRIAS 
CIRURGICAS LTDA 

INJEX 10160610031 APROVADO 

3 – Cota 
Principal  

Agulha descartável - medidas: 25 x 8 
– Agulha hipodérmica com 
dispositivo de segurança; cânula: aço 
inox, siliconizada; bisel: trifacetado, 
com protetor; canhão: de plástico 
resistente; embalagem individual, 
estéril, em blister de celulose e papel 
grau cirúrgico, com abertura em 
pétala, com dados de identificação, 
tipo de esterilização, validade, 
número do lote e registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. O 
produto deverá apresentar o selo de 
aprovação do INMETRO. Caixa com 
100 unidades. Apresentar amostra 

INJEX INDÚSTRIAS 
CIRURGICAS LTDA 

INJEX 10160610031 APROVADO 

4 – Cota 
Principal  

Agulha descartável - medidas 25X12 
(aspiração) - Agulha hipodérmica, 
estéril, descartável, de uso único 
para aspiração de medicamentos e 
limpeza de ferimentos. Agulha 
constituída por cânula de aço inox, 
canhão vermelho, siliconizada, 
calibre de 0,12mm e comprimento de 
25 mm, bisel simples com afiação 
adequada para perfuração de frascos 
e ampolas. Esterilizado a óxido de 
etileno. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. O produto deverá 
apresentar o selo de aprovação do 
INMETRO, conforme Portaria n.º 
503, de 29 de dezembro de 2011. 
Apresentar amostra.  

ACACIA COMERCIO 
DE 

MEDICAMENTOS 
LTDA 

SR 80026180041  APROVADO 
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5 – Cota 
Principal  

Agulha para anestesia peridural - 16 
G X 3, 1/2” – Estéril, descartável; 
canhão anatômico, Luer lok, 
translúcido; bisel tipo tuhoy, 
graduação, centimetrada; com 
mandril codificado por cor. 
Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme plástico, com 
abertura em pétala, com dados de 
identificação, tipo de esterilização, 
data de fabricação e da validade, 
número do lote e registro no 
Ministério da 
Saúde/ANVISA.Apresentar 
amostra.  

ACACIA COMERCIO 
DE 

MEDICAMENTOS 
LTDA 

PROCARE 10369460146  APROVADO 

6- Cota 
Principal  

Agulha para anestesia peridural - 17 
G X 3 ½” – Estéril, descartável; 
canhão anatômico, translúcido; bisel 
tipo tuhoy; graduação centimetrada; 
com mandril codificado por cor. 
Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme plástico, com 
abertura em pétala, com dados de 
identificação, tipo de esterilização, 
data de fabricação e da validade, 
numero do lote e registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. 
Apresentar amostra.  

ACACIA COMERCIO 
DE 

MEDICAMENTOS 
LTDA 

PROCARE 10369460146 APROVADO 

7 – Cota 
Exclusiva  

Agulha para anestesia peridural - 18 
G X 3 ½” - Estéril, descartável; 
canhão anatômico, translúcido; bisel 
tipo tuhoy, graduação centimetrada; 
com mandril codificado por cor; 
complemento: embalagem individual, 
em papel grau cirúrgico, com 
abertura em pétala, com dados de 
identificação, tipo de esterilização, 
data de fabricação e da validade, 
numero do lote e registro no 
Ministério da Saúde.Apresentar 
amostra.  

ACACIA COMERCIO 
DE 

MEDICAMENTOS 
LTDA 

PROCARE 10369460146  APROVADO 

8 – Cota 
Exclusiva  

Agulha descartável, para anestesia 
peridural, longa (para obeso), 18 G 
ou 17 G, bisel tipo tuohy, compatível 
com cateter peridural contínuo 18 g 
ou 19g, graduação centimetrada, 
canhão anatômico, translúcido. 
Embalagem individual, estéril, em 
papel grau cirúrgico e filme plástico, 
com abertura em pétala, data e 
validade de esterilização, lote, 
registro no ministério da 
saúde/ANVISA. Apresentar 
amostra.  

ACACIA COMERCIO 
DE 

MEDICAMENTOS 
LTDA 

PROCARE 10369460146  APROVADO 

9 – Cota 
Exclusiva  

Agulha para raquianestesia, 
descartável, estéril, 22G X 3 1/2", 
com ponta quincke. Canhão 
translúcido para proporcionar rápida 
visualização do líquor. Agulha não 
maleável. Acondicionada em 
embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico, com abertura em pétala, 
com dados de identificação, tipo de 
esterilização, data de fabricação e 
validade, numero do lote e registro 
no Ministério da Saúde./ANVISA. 
Apresentar amostra. 

ACACIA COMERCIO 
DE 

MEDICAMENTOS 
LTDA 

PROCARE 10369460146   APROVADO 
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10 - Cota 
Principal  

Agulha para raquianestesia, 
descartável, estéril, 25G X 3 1/2, com 
ponta quincke. Canhão translúcido 
para proporcionar rápida visualização 
do líquor Agulha não maleável 
Acondicionada em embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico, 
com abertura em pétala, com dados 
de identificação, tipo de esterilização, 
data de fabricação e validade, 
numero do lote e registro no 
Ministério da Saúde./ANVISA. 
Apresentar amostra.  

ACACIA COMERCIO 
DE 

MEDICAMENTOS 
LTDA 

PROCARE 10369460146  APROVADO 

11 - Cota 
Exclusiva  

Agulha para raquianestesia, 27G x 
3.1/2, com ponta quincke. Canhão 
translúcido para proporcionar rápida 
visualização do líquor. Agulha não 
maleável. Acondicionada em 
embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico, com abertura em pétala, 
com dados de identificação, tipo de 
esterilização, data de fabricação e 
validade, numero do lote e registro 
no Ministério da Saúde./ANVISA. 
Apresentar amostra.  

ACACIA COMERCIO 
DE 

MEDICAMENTOS 
LTDA 

LABOR IMPORT 10369460118  APROVADO 

12 - Cota 
Exclusiva  

Agulha para raquianestesia longa 
25G, paciente obeso. Agulha para 
raquianestesia, descartável, estéril, 
com ponta quincke. Canhão 
translúcido para proporcionar rápida 
visualização do líquor. Agulha não 
maleável. Acondicionada em 
embalagem individual em papel grau 
cirúrgico, com abertura em pétala, 
com dados de identificação, tipo de 
esterilização, data de fabricação e 
validade, numero do lote e registro 
no Ministério da Saúde./ANVISA. 
Apresentar amostra. 

ACACIA COMERCIO 
DE 

MEDICAMENTOS 
LTDA 

PROCARE 10369460146  APROVADO 
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13 - Cota 
Exclusiva  

Agulha para estimulador de nervos 
periféricos 100 mm - agulha para 
anestesia de plexo com a técnica 
"single-shot". Agulha para anestesia 
loco - regional, com 100 mm de 
comprimento, 21G, diâmetro interno 
de 0,80 mm, possui cobertura 
isolante, marcação centimetrada, 
com bisel de 30° sem cobertura 
isolante para permitir a condução 
elétrica, canhão transparente para 
visualização de possível refluxo de 
sangue, cabo elétrico (pólo negativo) 
com 60 cm de comprimento 
(aproximadamente) que termina em 
uma conexão fêmea para adaptação 
ao neuroestimulador, extensão 
transparente com 50 cm de 
comprimento (aproximadamente) 
para administração imediata do 
anestésico. Descartável, para uso em 
aparelho neuroestimulador. 
Embalagem estéril, individual, com 
dados de identificação, esterilização, 
fabricação, validade, procedência e 
Registro no MS/ANVISA. Deverá 
fornecer, em comodato, Estimulador 
de Nervos-Periféricos para Bloqueio 
de Plexo que seja compatível com as 
agulhas. Apresentar amostra.  

CARLA DE OLVERA 
CORREA ME 

VYGON 80253270013 APROVADO 

14 - Cota 
Principal  

Agulha para estimulador de nervos 
periféricos 50 mm – agulha para 
anestesia de plexo com a técnica 
"single-shot". Agulha para anestesia 
loco - regional, com 50 mm de 
comprimento, 21G, diâmetro interno 
de 0,80 mm, possui cobertura 
isolante, marcação centimetrada, 
com bisel de 30° sem cobertura 
isolante para permitir a condução 
elétrica, canhão transparente para 
visualização de possível refluxo de 
sangue, cabo elétrico (pólo negativo) 
com 60 cm de comprimento 
(aproximadamente) que termina em 
uma conexão fêmea para adaptação 
ao neuroestimulador, extensão 
transparente com 50 cm de 
comprimento (aproximadamente) 
para administração imediata do 
anestésico. Descartável, para uso em 
aparelho neuroestimulador. 
Embalagem estéril, individual, com 
dados de identificação, esterilização, 
fabricação, validade, procedência e 
Registro no MS/ANVISA. Deverá 
fornecer, em comodato, Estimulador 
de Nervos-Periféricos para Bloqueio 
de Plexo que seja compatível com as 
agulhas. Apresentar amostra.  

CEI COMERCIO 
EXPORTAÇAO E 

IMPORTAÇÃO DE 
MATERIAIS 

MEDICOS LTDA 

VYGON 80253270013 APROVADO 
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15 – Cota 
Principal  

Cateter de Seldinger para punção 
arterial de 3 Fr. 20 G x 6 cm, em 
polietileno, transparente com linhas 
radiopacas, biocompatível, sistema 
único completo contendo agulha de 
punção fenestrada e guia metálica 
reta acoplada. Estéril e descartável. 
Embalagem individual e estéril com 
dados de identificação, esterilização, 
fabricação, validade, procedência e 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Apresentar 
amostra.  

CEI COMERCIO 
EXPORTAÇAO E 

IMPORTAÇÃO DE 
MATERIAIS 

MEDICOS LTDA 

VYGON 10234400195 APROVADO 

16 - Cota 
Principal  

Cateter epidural 16G: Deverá ser 
compatível com as agulhas peridural 
16G. Em nylon poliamida, flexível, 
radiopaco, com marcas indicativas 
graduadas em centímetros, situadas 
na lateral e extremidade distal, ponta 
em forma de ogiva com três orifícios 
laterais, conector em luer-lock, 
adaptador com trava positiva que 
reduz a ocorrência de dobras e/ou 
torções, permite perfeito controle da 
profundidade de implantação e 
confirmação da total retirada; com 
conexão perfeita e segura da seringa 
e o cateter, com limitador de 
profundidade de acoplamento, para 
seu correto posicionamento. 
Embalagem individual e estéril com 
dados de identificação, esterilização, 
fabricação, validade, procedência e 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA Apresentar 
amostra.  

LABORATORIOS B 
BRAUN S/A 

B BRAUN 10008530058  APROVADO 

19 – Cota 
Principal  

Cateter Injetor de esclerose - cateter 
em poliuretano, agulha injetora 
retrátil, utilizado em esclerose de 
varizes de esôfago 23/25 gauge: 
Cateter esclerose, agulha esclerose 
varizes, esôfago, 23/25 G, montado 
cateter de 230 cm comprimento x 2,3 
diâmetro, comprimento da agulha de 
6 mm (aproximadamente). Cateter 
para hemostasia, modelo Endoscopia 
Baixa, o qual poderá ser utilizado nas 
colonoscopias. Embalagem estéril 
individual deve permitir abertura com 
a técnica asséptica. Deverá conter na 
embalagem, informações 
importantes, como: nome do produto, 
fabricante, lote, data de fabricação e 
validade, registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Apresentar 
amostra.  

SUPRI-MEDICAL 
EQUIPAMENTOS 
MEDICOS EIRELI 

EPP 

Zhuji Pengtian Medical 
Instrument Co., Ltd - 

CHINA 

80375540006  APROVADO 
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20 - Cota 
Principal  

Cateter venoso central, mono lúmen, 
14G x 20 cm com agulha para 
técnica de Seldinger: Cateter venoso 
central de um único lúmen com 
agulha de punção para Técnica de 
Seldinger de poliuretano, radiopaco, 
biocompatível, medindo 20 cm 
acompanhado de fio guia metálico 
(em nitinol e níquel) com extremidade 
flexível, resistente a dobras, com 50 
cm de comprimento 
(aproximadamente), agulha 
valvulada, cânula com válvula anti-
refluxo, marcas de profundidade, 
dupla asa para fixação, ponta 
atraumática. A Embalagem estéril 
individual deve permitir abertura com 
a técnica asséptica. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. 
Apresentar amostra.  

AGMASHI 
COMERCIO DE 

MATERIAL MEDICO 
E SERVIÇOS DE 

COBRANÇAS LTDA 

BIOMEDICAL/NACIONAL 10196320024 APROVADO 

21 – Cota 
Principal  

Cateter venoso central, mono lumen, 
16g/20 cm com agulha para técnica 
de Seldinger: Cateter venoso central 
de um único lúmen com agulha de 
punção para Técnica de Seldinger de 
poliuretano, radiopaco, 
biocompatível, medindo 20 cm 
acompanhado de fio guia metálico 
(em nitinol e níquel) com extremidade 
flexível, resistente a dobras, com 50 
cm de comprimento 
(aproximadamente), agulha 
valvulada, cânula com válvula anti-
refluxo, marcas de profundidade, 
dupla asa para fixação, ponta 
atraumática. A Embalagem estéril 
individual deve permitir abertura com 
a técnica asséptica. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. 
Apresentar amostra.  

AGMASHI 
COMERCIO DE 

MATERIAL MEDICO 
E SERVIÇOS DE 

COBRANÇAS LTDA 

BIOMEDICAL/NACIONAL 10196320024 APROVADO 

22 – Cota 
Principal  

Cateter venoso central, mono lúmen, 
22g/10 cm, com agulha para técnica 
de Seldinger: Cateter venoso central 
de um único lúmen com agulha de 
punção para Técnica de Seldinger de 
poliuretano, radiopaco, 
biocompatível, medindo 10 cm 
acompanhado de fio guia metálico 
(em nitinol e níquel) com extremidade 
flexível, resistente a dobras, com 25 
cm de comprimento 
(aproximadamente), agulha 
valvulada, cânula com válvula anti-
refluxo, marcas de profundidade, 
dupla asa para fixação, ponta 
atraumática. A Embalagem estéril 
individual deve permitir abertura com 
a técnica asséptica. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. 
Apresentar amostra.  

LABORATORIOS B. 
BRAUN S/A 

B BRAUN 80136990671 APROVADO 
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23 – Cota 
Principal  

Cateter venoso central duplo lúmen 
adulto 14 G (14g-18g), 14 G 20 cm: 
cateter venoso central em 
poliuretano, com 2 vias transparentes 
totalmente separadas em todo 
comprimento do cateter com aletas 
de fixação e marcas centimétricas a 
partir de 5cm da extremidade distal. 
Extremidade de material flexível e 
macio. Com redutor de sutura. 
Medidas: diâmetro x comprimento: 
7fr x 20 cm; com faixas radiopacas 
de 20 cm de comprimento, 02 
conectores terminais de vias internas 
isoladas, tubos extensores 
transparentes, 02 pinças corta-fluxo 
(clamps), indicador das vias centro-
lateral (os prolongadores de a 
extremidade proximal apresentar um 
mecanismo que diferencie as 02 
linhas de perfusão), agulha de 
punção para técnica de seudinger, 
válvula na extremidade para 
introdução do guia dilatador, conector 
luer-lock, com guia metálico em aço 
cromo-níquel radiopaco. Embalagem 
com nome do produto, fabricante, 
lote, data de fabricação e validade, 
registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. O prazo de validade 
de, no mínimo, de 12 meses a partir 
da data da entrega. Apresentar 
amostra.  

AGMASHI 
COMERCIO DE 

MATERIAL MEDICO 
E SERVIÇOS DE 

COBRANÇAS LTDA 

BIOMEDICAL/NACIONAL  10196320017  APROVADO 

24 Cota 
principal 

Cateter venoso Central de 
poliuretano e radiopaco 1fr simples 
lúmen ( picc ) – cateter venoso 
central de inserção periférica 
(epicutaneo), calibre 1 fr., um lúmen, 
em poliuretano em bloco único, bio e 
hemocompativel, totalmente 
radiopaco, com grampo de conexão 
de segurança, graduação 
centimetrada de 1 em 1 cm , 
comprimento mínimo de 20 cm, com 
introdutor bipartivel em polietileno ou 
poliuretano com diâmetro 24g. 
Embalagem individual, estéril, 
abertura em pétala, com dados de 
identificação, esterilização, 
fabricação, validade, procedência e 
registro no ministério da 
Saúde/ANVISA. Apresentar 
amostra  

AGMASHI 
COMERCIO DE 

MATERIAL MEDICO 
E SERVIÇOS DE 

COBRANÇAS LTDA 

BIOMEDICAL/NACIONAL 10196320052 REPROVADO - 
CATETER DE DIFICIL 
VISUALIZAÇÃO PÓS 
RAIO X E AGULHA 
COM CORTE RUIM. 
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25 – Cota 
Principal  

Cateter venoso Central de 
Poliuretano e radiopaco- 2FR Mono- 
Lúmen (PICC) - cateter - venoso 
central de inserção periférica 
(epicutaneo), calibre 2 fr., em 
poliuretano em bloco único, bio e 
hemocompativel,totalmente 
radiopaco, monolumen, graduação 
centimetrada de 1 em 1 cm , com 
grampo de conexão de segurança, 
comprimento mínimo de 30 cm, com 
introdutor bipartivel em polietileno ou 
poliuretano com diâmetro variando 
entre 19 a 24 g, embalagem 
individual estéril em papel grau 
cirúrgico, abertura em pétala, com 
dados de identificação, 
esterilização,validade. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. 
Apresentar amostra.  

CEI COMERCIO 
EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO DE 
MATERIAIS 

MEDICOS LTDA 

VYGON 10234400066 APROVADO 

26 – Cota 
Principal  

Cateter venoso Central de 
poliuretano e radiopaco de 2 fr.- 
duplo lúmen ( picc ) cateter - venoso 
central de inserção periférica 
(epicutaneo), calibre2fr ,dois lumens 
independentes em poliuretano em 
bloco único, bio e hemocompativel, 
totalmente radiopaco, com grampo 
de conexão de segurança, 
graduação centimetrada de 1 em 1 
cm , comprimento mínimo de 30 cm, 
com introdutor bipartivel em 
polietileno ou poliuretano com 
diâmetro variando entre 19 a 24 g, 
embalagem individual estéril em 
papel grau cirúrgico, abertura em 
pétala, com dados de identificação, 
esterilização, validade. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. 
Apresentar amostra.  

CEI COMERCIO 
EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO DE 
MATERIAIS 

MEDICOS LTDA 

VYGON 10234400066 APROVADO 

27 – Cota 
Exclusiva  

Cateter umbilical estéril Mono 
Lumem - Cateter para Canulização 
Umbilical, em Poliuretano, 
transparente, radiopaco mono-lúmen, 
diâmetro 3,5 Fr.: Estéril em PVC bio 
compatível, látex free, comprimento 
entre 30 a 40 cm, atóxico, estéril, 
descartável, apirogênico, extremo 
distal aberto e arredondado. Extremo 
proximal com conector Luer Lock e 
tampa. Embalagem individual, estéril 
em papel grau cirúrgico, abertura em 
pétala, com dados de identificação, 
esterilização, validade. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. 
Apresentar amostra.  

GLOBAL 
HOSPITALAR 

IMPORTAÇÃO E 
COMERCIO LTDA 

Romsons   10150470320 REPROVADO - NÃO 
APRESENTOU 
AMOSTRA 
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28 – Cota 
Principal  

Cateter umbilical duplo lúmen, estéril, 
em poliuretano transparente e 
radiopaco, com um orifício distal e 
um orifício lateral, para uso por via 
venosa ou arterial com marcação 
centimetrada de 5 a 25 cm. Possui 
prolongadores proximais com 5 cm 
de comprimento equipados com 
pinça clamp. Comprimento total 20 
cm, diâmetro 4.0 Fr. Embalagem 
individual, estéril em papel grau 
cirúrgico, abertura em pétala, com 
dados de identificação, esterilização, 
validade. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Apresentar 
amostra.  

AGMASHI 
COMERCIO DE 

MATERIAL MEDICO 
E SERVIÇOS DE 

COBRANÇAS LTDA 

BIOMEDICAL/NACIONAL 10196320053  REPROVADO - 
CATETER DE DIFICIL 
VISUALIZAÇÃO PÓS 
RAIO X E AGULHA 
COM CORTE RUIM. 

29 – Cota 
Principal  

Conector em sistema fechado 
transparente em policarbonato, com 
membrana em silicone, volume de 
preenchimento de 0,07ml, suporta 
350 PSI, vazão de170ml/min. Estéril 
livre de látex, livre de DEH, liberado 
para uso em 7 dias ou 150 conexões. 
Conexão em luer macho com tampa 
protetora. Registro no Ministério da 
Saúde / ANVISA. Apresentar 
amostra.  

BECTON 
DICKINSON 
INDÚSTRIAS 

CIRURGICAS LTDA 

MAXZERO 10033430720 APROVADO 

30 – Cota 
Exclusiva  

Dispositivo curto intravenoso 
periférico, calibre 14 G, constituído 
de poliuretano, radiopaco, inerte na 
punção e flexível dentro do corpo, 
atóxico, com mandril, agulha com 
sistema de segurança, conforme NR 
32, bisel trifacetado e empunhadura 
colorida para fácil identificação do 
calibre, com câmara aérea 
transparente. Estéril. Embalado em 
blister individual, abertura em pétala, 
esterilizado em oxido de etileno. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. O prazo de validade 
deve ser de, no mínimo, de 12 meses 
a partir da data da entrega. 
Apresentar amostra.  

ALFALAGOS LTDA LABOR IMPORT 10369460083 REPROVADO - 
CATETER DE DIFICIL 
CANULAÇÃO 
DURANTE A 
PUNÇÃO. AGULHA 
COM CORTE RUIM, 
NÃO PENETRA BEM 
NA PELE. 

31 – Cota 
Exclusiva  

Dispositivo curto intravenoso 
periférico, calibre 16 G, constituído 
de poliuretano, radiopaco, inerte na 
punção e flexível dentro do corpo, 
atóxico, com mandril, agulha com 
sistema de segurança, conforme NR 
32, bisel trifacetado e empunhadura 
colorida para fácil identificação do 
calibre, com câmara aérea 
transparente. Estéril. Embalado em 
blister individual, abertura em pétala, 
esterilizado em oxido de etileno. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. O prazo de validade 
deve ser de, no mínimo de 12 meses 
a partir da data da entrega. 
Apresentar amostra.  

MULTIFARMA 
COMERCIAL LTDA 

POLYMED 10150470473 REPROVADO - 
CATETER DE DIFICIL 
CANULAÇÃO 
DURANTE A 
PUNÇÃO. AGULHA 
COM CORTE RUIM, 
NÃO PENETRA BEM 
NA PELE. 
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32 - Cota 
Principal  

Dispositivo curto intravenoso 
periférico, calibre18 G, constituído de 
poliuretano, radiopaco, inerte na 
punção e flexível dentro do corpo, 
atóxico, com mandril, agulha com 
sistema de segurança, conforme NR 
32, bisel trifacetado e empunhadura 
colorida para fácil identificação do 
calibre, com câmara aérea, 
transparente. Estéril. Embalado em 
blister individual, abertura em pétala, 
esterilizado em oxido de etileno. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. O prazo de validade 
deve ser de, no mínimo, de 12 meses 
a partir da data da entrega. 
Apresentar amostra.  

INJEX INDÚSTRIAS 
CIRURGICAS LTDA 

INJEX 10160610024 REPROVADO - 
CATETER DE 
POLIURETANO DE 
DIFICIL CANULAÇÃO 
DURANTE A 
PUNÇÃO 

33 – Cota 
Principal  

Dispositivo curto intravenoso 
periférico, calibre 20 G, constituído 
de poliuretano, radiopaco, inerte na 
punção e flexível dentro do corpo, 
atóxico, com mandril, agulha com 
sistema de segurança, conforme NR 
32, bisel trifacetado e empunhadura 
colorida para fácil identificação do 
calibre, com câmara aérea, 
transparente. Estéril. Embalado em 
blister individual, abertura em pétala, 
esterilizado em oxido de etileno. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. O prazo de validade 
deve ser de, no mínimo, de 12 meses 
a partir da data da entrega. 
Apresentar amostra.  

INJEX INDÚSTRIAS 
CIRURGICAS LTDA 

INJEX 10160610024 REPROVADO - 
CATETER DE 
POLIURETANO DE 
DIFICIL CANULAÇÃO 
DURANTE A 
PUNÇÃO 

34 – Cota 
Principal  

Dispositivo curto intravenoso 
periférico, calibre 22 G, constituído 
de poliuretano, radiopaco, inerte na 
punção e flexível dentro do corpo, 
atóxico, com mandril, agulha com 
sistema de segurança,conforme NR 
32, bisel trifacetado e empunhadura 
colorida para facilitar a identificação 
do calibre, com câmara aérea, 
transparente. Estéril. Embalado em 
blister individual, abertura em pétala, 
esterilizado em oxido de etileno. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. O prazo de validade 
deve ser de, no mínimo, de 12 meses 
a partir da data da entrega. 
Apresentar amostra.  

INJEX INDÚSTRIAS 
CIRURGICAS LTDA 

INJEX 10160610024 REPROVADO - 
CATETER DE 
POLIURETANO DE 
DIFICIL CANULAÇÃO 
DURANTE A 
PUNÇÃO 

35 – Cota 
Principal  

Dispositivo curto intravenoso 
periférico, calibre 24 G, constituído 
de poliuretano, radiopaco, inerte na 
punção e flexível dentro do corpo, 
atóxico, com mandril, agulha com 
sistema de segurança, conforme NR 
32, bisel trifacetado e empunhadura 
colorida para facilitar a identificação 
do calibre, com câmara aérea, 
transparente. Estéril. Embalado em 
blister individual, abertura em pétala, 
esterilizado em oxido de etileno. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. O prazo de validade 
deve ser de, no mínimo, de 12 meses 
a partir da data da entrega. 
Apresentar amostra.  

INJEX INDÚSTRIAS 
CIRURGICAS LTDA 

INJEX 10160610024 REPROVADO - 
CATETER DE 
POLIURETANO DE 
DIFICIL CANULAÇÃO 
DURANTE A 
PUNÇÃO 
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36 – Cota 
Principal  

Dispositivo para punção venosa com 
aletas (scalp), calibre 21G: Scalp de 
segurança com tubo em vinil 
transparente, flexível com 0,75 x 12 
de comprimento, atóxico, apirogêncio 
agulha siliconizada com bisel bi-
angulado e trifacetado, asas flexíveis 
com codificação de cores, trava de 
proteção que recobre a agulha após 
a punção. Embalagem unitária em 
papel de grau cirúrgico com abertura 
em pétala, esterilizado em oxido de 
etileno. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. O prazo de validade 
deve ser de, no mínimo, de 12 meses 
a partir da data da entrega. 
Apresentar amostra.  

MULTIMEDIC 
COMERCIO LTDA 

SUPERFARMA 81175930001 APROVADO 

38- Cota 
Principal  

Dispositivo para punção venosa com 
aletas (scalp), calibre 25G: Scalp de 
segurança com tubo em vinil flexível 
com 0,75x12 de comprimento, tóxico, 
apirogênico, agulha siliconizada com 
bisel bi-angulado e trifacetado, asas 
flexíveis com codificação de cores, 
trava de proteção que recobre a 
agulha após a punção. Embalagem 
unitária em papel de grau cirúrgico 
com abertura em pétala, esterilizado 
em oxido de etileno. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. O 
prazo de validade deve ser de, no 
mínimo, de 12 meses a partir da data 
da entrega. Apresentar amostra. 

JN DIAGNOSTICA 
LTDA 

SUPERPHARMA 81175930001 APROVADO 

39 - Cota 
Exclusiva  

Dispositivo para punção venosa com 
aletas (scalp), calibre 27G: Scalp de 
segurança com tubo em vinil flexível 
com 0,75x12 de comprimento, tóxico, 
apirogênico, agulha siliconizada com 
bisel bi-angulado e trifacetado, asas 
flexíveis com codificação de cores, 
trava de proteção que recobre a 
agulha após a punção. Embalagem 
unitária em papel de grau cirúrgico 
com abertura em pétala, esterilizado 
em oxido de etileno. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. O 
prazo de validade deve ser de, no 
mínimo, de 12 meses a partir da data 
da entrega. Apresentar amostra. 

JN DIAGNOSTICA 
LTDA 

SUPERPHARMA 81175930001 APROVADO 

40 - Cota 
Principal  

Dispositivo para infusão múltipla com 
três vias (torneirinhas) de acesso, 
com vedação total, confecção luer 
lock, com giro em torno do próprio 
eixo, deverá suportar altas pressões 
de infusão, DEHP-free, Látex-Free, 
tampas protetoras, com vedação em 
todas as entradas. Embalagem em 
blister em papel grau cirúrgico, de 
uso único, esterilizado por oxido de 
etileno. Torneira de 3 vias em 
poliamida resistente a todo o tipo de 
fármacos e antissépticos. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. O 
prazo de validade deve ser de, no 
mínimo, de 12 meses a partir da data 
da entrega. Apresentar amostra. 

INJEX INDÚSTRIAS 
CIRURGICAS LTDA 

INJEX 10160610058 APROVADO 
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41 - Cota 
Exclusiva  

Equipo microgotas, para 
administração de soluções 
parenterais, estéril, atóxico, 
apirogênico, com ponta perfurante 
Padrão ISO, com tampa protetora, 
câmara de gotejamento flexível, com 
filtro de partículas, gotejador ajustado 
para 1 ml = 60 gotas, compatível com 
sistema fechado, tudo extensor de 
PVC transparente com no mínimo 
1,50m, com injetor lateral, sem látex, 
pinça tipo rolete, intermediário luer 
universal, com tampa protetora, 
lanceta universal compatível com 
bolsa/ frasco de soro sistema 
fechado. Embalagem individual 
blister, uso único, esterilizado por 
óxido de etileno ou raio gama. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. O prazo de validade 
deve ser de, no mínimo, de 12 meses 
a partir da data da entrega. 
Apresentar Amostra.  

JN DIAGNOSTICA 
LTDA 

FARMATEX 80440960003 APROVADO 

42 - Cota 
Principal  

Equipo microgotas com bureta 
graduada (câmara graduada mínimo 
100 ml) - Equipo para administração 
de soluções parenterais, estéril, 
atóxico, apirogênico, com ponta 
perfurante padrão ISO, com tampa 
protetora, câmara graduada (bureta), 
com capacidade mínima de 100 ml, 
escala de 10 ml em 10 ml ou de 5 em 
5 ml, filtro de partículas, tubo em 
PVC transparente com no mínimo 
1,50m, tubo extensor de PVC com 
pinça corta-fluxo tipo rolete, 
intermediário Luer universal, com 
tampa protetora, ponto de injeção 
para medicamentos (superior) livre 
de látex, entrada de ar superior com 
filtro com tampa reversível, injetor 
lateral autocicatrizante com aba de 
proteção em conformidade com NR 
32, câmara de gotejamento flexível 
com microgotejador. Equipo com 
lanceta universal compatível com 
bolsa/ frasco de soro sistema 
fechado. Embalagem individual 
blister, uso único, esterilizado por 
óxido de etileno ou raio gama. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. O prazo de validade 
deve ser de, no mínimo, de 12 meses 
a partir da data da entrega. 
Apresentar amostra.  

JN DIAGNOSTICA 
LTDA 

MEDSONDA 80163570006 APROVADO 
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43 - Cota 
Principal  

Equipo macrogotas, para 
administração de soluções 
parenterais, estéril, atóxico, 
apirogênico, com ponta perfurante 
Padrão ISO, com tampa protetora, 
câmara de gotejamento flexível, com 
filtro de partículas, gotejador ajustado 
para 1 ml = 20 gotas, compatível com 
sistema fechado, tudo extensor de 
PVC transparente com no mínimo 
1,50m, injetor lateral autocicatrizante 
em conformidade com NR 32, sem 
látex, pinça tipo rolete, intermediário 
luer universal, com tampa protetora, 
lanceta universal compatível com 
bolsa/ frasco de soro sistema 
fechado. Embalagem individual 
blister, uso único, esterilizado por 
óxido de etileno ou raio gama. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. O prazo de validade 
deve ser de, no mínimo de 12 meses 
a partir da data da entrega. 
Apresentar amostra. 

JN DIAGNOSTICA 
LTDA 

FARMATEX 80440960003 REPROVADO -  NÃO 
POSSUI NENHUM 
DISPOSITIVO DE 
SEGURANÇA NO 
INJETOR LATERAL. 
NÃO ATENDE A 
ESPECIFIÇÃO 

44 - Cota 
Principal  

EQUIPO PARA NUTRIÇÃO 
ENTERAL MACRO: Equipo para 
dieta enteral via sonda. Dispositivo 
para administração de infusão de 
soluções enterais por gravidade. 
Conecta o recipiente de soluções 
(frasco ou bolsa) à sonda de 
alimentação enteral. Perfurador para 
conexão ao recipiente de solução, 
câmara flexível para visualização de 
gotejamento, controle de fluxo tipo 
pinça rolete, filtro de ar lateral, com 
conector escalonado, específico para 
nutrição enteral, extensão em PVC 
azul (específica para produtos de 
nutrição enteral) e tampa protetora. 
Estéril; Atóxico; Aterogênico. Forma 
de Apresentação: Embalagem 
individual com 01 equipo em papel 
grau cirúrgico e esterilizado. Reg. 
ANVISA / Reg. MS. 

ACACIA COMERCIO 
DE 

MEDICAMENTOS 
LTDA 

BIOBASE 80212349007  REPROVADO - A 
PONTA PERMITE 
CONEXÃO EM VIAS 
PARENTERAIS, NÃO 
TEM FILTRO DE AR. 
NÃO ATENDE 
ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA 

44 - Cota 
Principal  

EQUIPO PARA NUTRIÇÃO 
ENTERAL MACRO: Equipo para 
dieta enteral via sonda. Dispositivo 
para administração de infusão de 
soluções enterais por gravidade. 
Conecta o recipiente de soluções 
(frasco ou bolsa) à sonda de 
alimentação enteral. Perfurador para 
conexão ao recipiente de solução, 
câmara flexível para visualização de 
gotejamento, controle de fluxo tipo 
pinça rolete, filtro de ar lateral, com 
conector escalonado, específico para 
nutrição enteral, extensão em PVC 
azul (específica para produtos de 
nutrição enteral) e tampa protetora. 
Estéril; Atóxico; Aterogênico. Forma 
de Apresentação: Embalagem 
individual com 01 equipo em papel 
grau cirúrgico e esterilizado. Reg. 
ANVISA / Reg. MS. 

MULTIMEDIC 
COMERCIO LTDA 

BIOBASE 10330669103 REPROVADO - A 
PONTA PERMITE 
CONEXÃO EM VIAS 
PARENTERAIS, NÃO 
TEM FILTRO DE AR. 
NÃO ATENDE 
ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA 
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45 - Cota 
Principal  

Equipo macrogotas, para 
administração de soluções 
parenterais, estéril, atóxico, 
apirogênico, com ponta perfurante 
Padrão ISO, com tampa protetora, 
câmara de gotejamento flexível, com 
filtro de partículas, gotejador ajustado 
para 1 ml = 20 gotas, compatível com 
sistema fechado, tudo extensor de 
PVC transparente com no mínimo 
1,50m, sem injetor lateral, pinça tipo 
rolete, intermediário luer universal, 
com tampa protetora. Embalagem 
individual blister, uso único, 
esterilizado por óxido de etileno ou 
raio gama, sem injetor lateral, equipo 
com lanceta universal compatível 
com bolsa/ frasco de soro sistema 
fechado. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. O prazo de validade 
deve ser de, no mínimo, de 12 meses 
a partir da data da entrega. 
Apresentar amostra.  

MULTIFARMA 
COMERCIAL LTDA 

  10330660092  REPROVADO - NÃO 
POSSUI FILTRO DE 
PARTICULAS, NÃO 
ATENDE A 
ESPECIFICAÇÃO 

46- Cota 
Principal  

Extensor neonatal simples, em 
polietileno, livre de DEHP, coneção 
em “Luer Lock”, para adaptação 
intermediária; tubo transparente; 
Látex-free; conector Luer Slip Neo 
com o paciente; conector distal Luer 
fêmea com protetor para cone Luer; 
pinça tipo clamp (corta-fluxo); estéril 
e apirogênico e 20 cm de 
comprimento. Embalagem individual, 
com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o 
momento de sua utilização e permita 
a abertura e transferência com 
técnica asséptica. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. O 
prazo de validade deve ser de, no 
mínimo, de 12 meses a partir da data 
da entrega. Apresentar amostra.  

JN DIAGNOSTICA 
LTDA 

SUPERPHARMA 80440960018  REPROVADO - NÃO 
É PARA USO 
NEONATAL. NÃO 
ATENDE O 
DESCRITIVO 
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49 - Cota 
Principal  

KIT GASTROSTOMIA: Conjunto de 
gastrostomia endoscópica 
percutânea 24 Fr., por método 
(técnica) “pull”, confeccionado em 
100% silicone grau médico, com 
linha radiopaca em toda sua 
extensão, com fixador gástrico de 
retenção em silicone radiopaco, 
dispositivo de fiação externa de 
silicone, estéril, atóxico, apirogênico, 
descartável, contendo todos os 
componentes necessários para o 
procedimento. O conjunto deve ter, 
no mínimo, os seguintes materiais: 
sonda de gastrostomia (24Fr), fio 
guia, alça para endoscópio, agulhas, 
bisturi, campo estéril. Apresentar 
marcas centimetradas ao longo do 
tubo para facilitar a medição. Deve 
possuir entrada para alimentação e 
entrada lateral para medicamentos. 
Este deve ser acondicionado em 
bandeja ou recipiente similar. 
Embalagem individual, com selagem 
eficiente que garanta a integridade 
do produto até o momento de sua 
utilização e permita a abertura e 
transferência com técnica asséptica. 
Deverá conter na embalagem, 
informações importantes, como: 
nome do produto, fabricante, lote, 
data de fabricação e validade, 
registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Apresentar 
amostra.  

CEI COMERCIO 
EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO DE 
MATERIAIS 

MEDICOS LTDA 

KIMBERLY CLARLY 
AMOSTRA P/ HOSPITAL 

EM 18/09/2017 

10234400055  APROVADO 

50 - Cota 
Principal  

Lamina para bisturi número 10, em 
aço inoxidável estéril. Data de 
fabricação e validade impressas na 
embalagem caixa com 100 unidades. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA.  

ALFALAGOS LTDA ADVANTIVE 80041500001 APROVADO 

51 - Cota 
Exclusiva  

Lamina para bisturi número 11, em 
aço inoxidável estéril. Data de 
fabricação e validade impressas na 
embalagem caixa com 100 unidades. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA.  

ALFALAGOS LTDA ADVANTIVE 80041500001 APROVADO 

52 - Cota 
Principal  

Lamina para bisturi número 12, em 
aço inoxidável estéril. Data de 
fabricação e validade impressas na 
embalagem caixa com 100 unidades. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA.  

ALFALAGOS LTDA ADVANTIVE 80041500001 APROVADO 

53 - Cota 
Principal  

Lamina para bisturi número 15, em 
aço inoxidável estéril. Data de 
fabricação e validade impressas na 
embalagem caixa com 100 unidades. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA.  

ALFALAGOS LTDA ADVANTIVE 80041500001 APROVADO 

54 - Cota 
Principal  

Lamina para bisturi número 20, em 
aço inoxidável estéril. Data de 
fabricação e validade impressas na 
embalagem caixa com 100 unidades. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA.  

ALFALAGOS LTDA ADVANTIVE 80041500001 APROVADO 
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55 - Cota 
Principal  

Lamina para bisturi numero 21, em 
aço inoxidável estéril. Data de 
fabricação e validade impressas na 
embalagem caixa com 100 unidades. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA.  

ALFALAGOS LTDA ADVANTIVE 80041500001 APROVADO 

56 - Cota 
Principal  

Lamina para bisturi numero 22, em 
aço inoxidável estéril. Data de 
fabricação e validade impressas na 
embalagem caixa com 100 unidades. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA.  

ALFALAGOS LTDA ADVANTIVE 80041500001 APROVADO 

57 - Cota 
Principal  

Lamina para bisturi numero 23, em 
aço inoxidável estéril. Data de 
fabricação e validade impressas na 
embalagem caixa com 100 unidades. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA.  

ALFALAGOS LTDA ADVANTIVE 80041500001 APROVADO 

58 - Cota 
Principal  

Lanceta para lancetador em aço inox, 
corpo plástico, descartável, com 
lamina de 28g, esterializada, para 
punção digital, espessura ultrafina 
com ponta triangular para punção 
indolor. Formato universal, 
compatível com a maioria das 
marcas de lanecetadores existentes. 
Embalagem constando externamente 
os dados de identificação, data de 
fabricação e prazo de validade. Caixa 
com 100 unidades Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. 
Apresentar amostra. 

JN DIAGNOSTICA 
LTDA 

G-TECH 80275310043 APROVADO 

59 - Cota 
Principal  

Lanceta para teste de glicemia, 
indicada para obter amostras de 
sangue capilar sem a necessidade 
de um lancetador, descartável, em 
aço inox, esterilizada, bisel 
trifacetado, embutido firmemente em 
corpo plástico rígido e dispositivo de 
segurança, em conformidade com 
NR 32 do Ministério da Saúde, 
agulha com bisel trifacetado retrátil, 
estéril, com tampa protetora de fácil 
remoção. Embalagem resistente que 
garanta a integridade do produto, 
constando externamente os dados de 
identificação, data de fabricação e 
prazo de validade. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. 
Apresentar amostra.  

MEDELEVENSOHN 
COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES 
DE PRODUTOS 
HOSPITALARES 

LTDA 

LORIS 80560310003  APROVADO 

60 - Cota 
Principal  

Seringa descartável 50 unidades com 
agulha. 6 mm X0,25mm - Seringa 
descartável graduada em unidades 
(escala de 1 em 1 unidade), agulha 
fixa (integrada) de 6 mm de 
comprimento por 0,25 mm de 
diâmetro (31G 15/64“) em aço 
inoxidável, siliconizada, sem espaço 
morto e com capacidade para até 50 
unidades de insulina.. Pacotes com 
10 unidades. Registro no Ministério 
da Saúde/ANVISA. O produto deverá 
atender a NBR ISO 8537/2012 e 
apresentar o selo de aprovação do 
INMETRO, conforme Portaria n.º 
503, de 29 de dezembro de 2011. 
Apresentar amostra.  

MULTIFARMA 
COMERCIAL LTDA 

SR 80026180015 REPROVADO - 
AGULHA FICA COM 
O BISEL ROMBO 
APÓS A PRIMEIRA 
UTILIZAÇÃO, A 
AGULHA ENTORTA 
FACILMENTE AO 
PENETRAR A 
BORRACHA DO  
FRASCO DE 
INSULINA. A 
GRADUAÇÃO DA 
SERINGA SE APAGA 
FACILMENTE 
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61 - Cota 
Principal  

Seringa de 1 ml para insulina, uso 
único, estéril, descartável, 
Confeccionada em polipropileno 
transparente, atóxico, aterogênico e 
constituído por cilindro, êmbolo e 
graduação de 1 em 1 unidade sem 
agulha, com conector Luer lock, 
universal, sem espaço residual e com 
capacidade para até 100 unidades. 
Embalado individualmente em 
material que promove barreira 
microbiana e abertura asséptica. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. O produto deverá 
atender a NBR ISO 8537/2012 e 
apresentar o selo de aprovação do 
INMETRO, conforme Portaria n.º 
503, de 29 de dezembro de 2011.  

MULTIFARMA 
COMERCIAL LTDA 

SR 80026180002  REPROVADO - 
REPROVADO 
SERINGA COM 
GRADUAÇÃO DE 2/2 
U, SOLICITADO 1/1 
U. NÃO ATENDE O 
DESCRITIVO. 

62- Cota 
Principal  

Seringa, estéril, descartável, de uso 
único. Confeccionada em 
polipropileno transparente, atóxico, 
aterogênico e constituído por cilindro, 
êmbolo e graduação até 03 ml. 
Cilindro dividido em corpo com 
siliconização interna, com conector 
Luer lock, universal. Êmbolo dividido 
em haste e rolha de borracha, escala 
de graduação em negrito. 
Esterilizada em óxido de etileno. 
Embalado individualmente em 
material que promove barreira 
microbiana e abertura asséptica. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Apresentar o selo de 
aprovação do INMETRO, conforme 
Portaria n.º 503, de 29 de dezembro 
de 2011.  

BECTON 
DICKINSON 
INDÚSTRIAS 

CIRURGICAS LTDA 

 BD 10033430030 APROVADO 

63 – Cota 
Principal  

Seringa, estéril, descartável, de uso 
único. Confeccionada em 
polipropileno transparente, atóxico, 
apirogênico, constituído por cilindro, 
êmbolo, graduação até 5 ml. Cilindro 
dividido em corpo com siliconização 
interna, com conector Luer lock, 
universal. Êmbolo dividido em haste 
e rolha de borracha. Escala de 
graduação em negrito. Esterilizada 
em óxido de etileno. Embalado 
individualmente em material que 
promove barreira microbiana e 
abertura asséptica Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. 
Apresentar o selo de aprovação do 
INMETRO, conforme Portaria n.º 
503, de 29 de dezembro de 2011.  

INJEX INDUSTRIAS 
CIRURGICAS LTDA 

INJEX 10160610007 APROVADO 
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64 – Cota 
Principal  

Seringa, estéril, descartável, de uso 
único. Confeccionada em 
polipropileno transparente, atóxico, 
apirogênico, constituído por cilindro, 
êmbolo e graduação até 10 ml. 
Cilindro dividido em corpo com 
siliconização interna, com conector 
Luer lock, universal. Êmbolo dividido 
em haste e rolha de borracha. Escala 
de graduação em negrito. 
Esterilizada em óxido de etileno. 
Embalado individualmente em 
material que promove barreira 
microbiana e abertura asséptica. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Apresentar o selo de 
aprovação do INMETRO, conforme 
Portaria n.º 503, de 29 de dezembro 
de 2011.   

INJEX INDÚSTRIAS 
CIRURGICAS LTDA 

INJEX 10160610007 APROVADO 

65 - Cota 
Principal  

Seringa, estéril, descartável, de uso 
único. Confeccionada em 
polipropileno transparente, atóxico, 
apirogênico, constituído por cilindro, 
êmbolo e graduação até 20 ml. 
Cilindro dividido em corpo com 
siliconização interna, com conector 
Luer Slip, universal. Êmbolo dividido 
em haste e rolha de borracha. Escala 
de graduação em negrito. 
Esterilizada em óxido de etileno. 
Embalado individualmente em 
material que promove barreira 
microbiana e abertura asséptica. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Apresentar o selo de 
aprovação do INMETRO, conforme 
Portaria n.º 503, de 29 de dezembro 
de 2011.  

MULTIFARMA 
COMERCIAL LTDA 

SR 80026180002 APROVADO 

66 - Cota 
Exclusiva  

Seringa, estéril, descartável, de uso 
único. Confeccionada em 
polipropileno transparente, atóxico, 
apirogênico, constituído por cilindro, 
êmbolo e graduação até 60 ml. 
Cilindro dividido em corpo com 
siliconização interna, com conector 
Luer Slip, universal. Êmbolo é 
dividido em haste e rolha de 
borracha. Escala de graduação em 
negrito. Esterilizada em óxido de 
etileno. Embalado individualmente 
em material que promove barreira 
microbiana e abertura asséptica 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Apresentar o selo de 
aprovação do INMETRO, conforme 
Portaria n.º 503, de 29 de dezembro 
de 2011. Apresentar amostra.  

ALFALAGOS LTDA SR 80026180002 APROVADO 
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67- Cota 
Reservada 

item 1.  

Agulha descartável - medidas: 13 x 
4,5 – Agulha hipodérmica com 
dispositivo de segurança; cânula: aço 
inox, siliconizada; bisel: trifacetado, 
com protetor; canhão: de plástico 
resistente; embalagem individual, 
esterilizada em oxido de etileno, em 
blister de celulose e papel grau 
cirúrgico, com abertura em pétala, 
com dados de identificação, tipo de 
esterilização, validade, número do 
lote e registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. O produto deverá 
apresentar o selo de aprovação do 
INMETRO, conforme Portaria n.º 
503, de 29 de dezembro de 2011. 
Caixa com 100 unidades. 
Apresentar amostra. 

INJEX INDÚSTRIAS 
CIRURGICAS LTDA 

INJEX 10160610031 APROVADO 

68- Cota 
Reservada 

item 2.  

Agulha descartável - medidas: 25 x 7 
– Agulha hipodérmica com 
dispositivo de segurança; cânula: aço 
inox, siliconizada; bisel: trifacetado, 
com protetor; canhão: de plástico 
resistente; embalagem individual, 
estéril, em blister de celulose e papel 
grau cirúrgico, com abertura em 
pétala, com dados de identificação, 
tipo de esterilização, validade, 
número do lote e registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. . O 
produto deverá apresentar o selo de 
aprovação do INMETRO, Caixa com 
10 unidades. Apresentar amostra 

INJEX INDÚSTRIAS 
CIRURGICAS LTDA 

INJEX 10160610031 APROVADO 

70_ Cota 
Reservada 

item 4  

Agulha descartável - medidas 25X12 
(aspiração) - Agulha hipodérmica, 
estéril, descartável, de uso único 
para aspiração de medicamentos e 
limpeza de ferimentos. Agulha 
constituída por cânula de aço inox, 
canhão vermelho, siliconizada, 
calibre de 0,12mm e comprimento de 
25 mm, bisel simples com afiação 
adequada para perfuração de frascos 
e ampolas. Esterilizado a óxido de 
etileno. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. O produto deverá 
apresentar o selo de aprovação do 
INMETRO, conforme Portaria n.º 
503, de 29 de dezembro de 2011. 
Apresentar amostra 

BECTON 
DICKINSON 
INDÚSTRIAS 

CIRURGICAS LTDA 

BD 10033430365 APROVADO 

71-Cota 
Reservada 

item 5  

Agulha para anestesia peridural - 16 
G X 3, 1/2” – Estéril, descartável; 
canhão anatômico, Luer lok, 
translúcido; bisel tipo tuhoy, 
graduação, centimetrada; com 
mandril codificado por cor. 
Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme plástico, com 
abertura em pétala, com dados de 
identificação, tipo de esterilização, 
data de fabricação e da validade, 
número do lote e registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA.  

ACACIA COMERCIO 
DE 

MEDICAMENTOS 
LTDA 

PROCARE 10369460146  APROVADO 
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72_ Cota 
Reservada 

item 6  

Agulha para anestesia peridural - 17 
G X 3 ½” – Estéril, descartável; 
canhão anatômico, translúcido; bisel 
tipo tuhoy; graduação centimetrada; 
com mandril codificado por cor. 
Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme plástico, com 
abertura em pétala, com dados de 
identificação, tipo de esterilização, 
data de fabricação e da validade, 
numero do lote e registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. 
Apresentar amostra.  

ACACIA COMERCIO 
DE 

MEDICAMENTOS 
LTDA 

PROCARE 1369460146 APROVADO 

73_ Cota 
Reservada 

item 8  

Agulha descartável, para anestesia 
peridural, longa (para obeso), 18 G 
ou 17 G, bisel tipo tuohy, compatível 
com catéter peridural contínuo 18 g 
ou 19g, graduação centimetrada, 
canhão anatômico, translúcido. 
Embalagem individual, estéril, em 
papel grau cirúrgico e filme plástico, 
com abertura em pétala, data e 
validade de esterilização, lote, 
registro no ministério da 
saúde/ANVISA. Apresentar 
amostra.  

ACACIA COMERCIO 
DE 

MEDICAMENTOS 
LTDA 

PROCARE 10369460146  APROVADO 

74- Cota 
Reservada 

item 10  

Agulha para raquianestesia, 
descartável, estéril, 25G X 3 1/2, com 
ponta quincke. Canhão translúcido 
para proporcionar rápida visualização 
do líquor Agulha não maleável. 
Acondicionada em embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico, 
com abertura em pétala, com dados 
de identificação, tipo de esterilização, 
data de fabricação e validade, 
numero do lote e registro no 
Ministério da Saúde./ANVISA. 
Apresentar amostra. 

ACACIA COMERCIO 
DE 

MEDICAMENTOS 
LTDA 

PROCARE 10369460146  APROVADO 



"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, 27 de outubro de 2017 Página 22 de 77 Diário Oficial de Contagem - Edição 4217

  

PREFEITURA DE CONTAGEM 
 

Secretaria Municipal de Saúde 
Avenida General David Sarnoff  n.º3113 - Bairro Cidade Industrial 

CEP 32.210-110 - Contagem – Minas Gerais 
(31) 3363-5387 – e-mail licitafamuc@gmail.com 

 

 22 de 33 
 

75- Cota 
Reservada 

item 14  

Agulha para estimulador de nervos 
periféricos 50 mm – agulha para 
anestesia de plexo com a técnica 
"single-shot". Agulha para anestesia 
loco - regional, com 50 mm de 
comprimento, 21G, diâmetro interno 
de 0,80 mm, possui cobertura 
isolante, marcação centimetrada, 
com bisel de 30° sem cobertura 
isolante para permitir a condução 
elétrica, canhão transparente para 
visualização de possível refluxo de 
sangue, cabo elétrico (pólo negativo) 
com 60 cm de comprimento 
(aproximadamente) que termina em 
uma conexão fêmea para adaptação 
ao neuroestimulador, extensão 
transparente com 50 cm de 
comprimento (aproximadamente) 
para administração imediata do 
anestésico. Descartável, para uso em 
aparelho neuroestimulador. 
Embalagem estéril, individual, com 
dados de identificação, esterilização, 
fabricação, validade, procedência e 
Registro no MS/ANVISA. Deverá 
fornecer, em comodato, Estimulador 
de Nervos-Periféricos para Bloqueio 
de Plexo que seja compatível com as 
agulhas. Apresentar amostra.  

CARLA DE OLIVERA 
CORREA ME 

VYGON 80253270013 APROVADO 

77-Cota 
Reservada 

item 19  

Cateter Injetor de esclerose - cateter 
em poliuretano, agulha injetora 
retrátil, utilizado em esclerose de 
varizes de esôfago 23/25 gauge: 
Cateter esclerose, agulha esclerose 
varizes esôfago, 23/25 G, montado 
cateter de 230 cm comprimento x 2,3 
diâmetro, comprimento da agulha de 
6 mm (aproximadamente). Cateter 
para hemostasia, modelo Endoscopia 
Baixa, o qual poderá ser utilizado nas 
colonoscopias. Embalagem estéril 
individual deve permitir abertura com 
a técnica asséptica. Deverá conter na 
embalagem, informações 
importantes, como: nome do produto, 
fabricante, lote, data de fabricação e 
validade, registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Apresentar 
amostra.  

SUPRI-MEDICAL 
EQUIPAMENTOS 
MEDICOS EIRELI 

EPP 

Zhuji Pengtian Medical 
Instrument Co., Ltd - 

CHINA 

80375540006  APROVADO 
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78-Cota 
Reservada 

item 20  

Cateter venoso central, mono 
lúmen, 14G x 20 cm com agulha 
para técnica de Seldinger: Cateter 
venoso central de um único lúmen 
com agulha de punção para Técnica 
de Seldinger de poliuretano, 
radiopaco, biocompatível, medindo 
20 cm acompanhado de fio guia 
metálico (em nitinol e níquel) com 
extremidade flexível, resistente a 
dobras, com 50 cm de comprimento 
(aproximadamente), agulha 
valvulada, cânula com válvula anti-
refluxo, marcas de profundidade, 
dupla asa para fixação, ponta 
atraumática. A Embalagem estéril 
individual deve permitir abertura com 
a técnica asséptica. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. 
Apresentar amostra.  

AGMASHI 
COMERCIO DE 

MATERIAL MEDICO 
E SERVIÇOS DE 

COBRANÇAS LTDA 

BIOMEDICAL/NACIONAL 10196320024 APROVADO 

79- Cota 
Reservada 

item 21  

Cateter venoso central, mono lumen, 
16g/20 cm com agulha para técnica 
de Seldinger: Cateter venoso central 
de um único lúmen com agulha de 
punção para Técnica de Seldinger de 
poliuretano, radiopaco, 
biocompatível, medindo 20 cm 
acompanhado de fio guia metálico 
(em nitinol e níquel) com extremidade 
flexível, resistente a dobras, com 50 
cm de comprimento 
(aproximadamente), agulha 
valvulada, cânula com válvula anti-
refluxo, marcas de profundidade, 
dupla asa para fixação, ponta 
atraumática. A Embalagem estéril 
individual deve permitir abertura com 
a técnica asséptica. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. 
Apresentar amostra.  

AGMASHI 
COMERCIO DE 

MATERIAL MEDICO 
E SERVIÇOS DE 

COBRANÇAS LTDA 

BIOMEDICAL/NACIONAL 10196320024 APROVADO 
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81-Cota 
Reservada 

item 23  

Cateter venoso central duplo lúmen 
adulto 14 G (14g-18g), 14 G 20 cm: 
cateter venoso central em 
poliuretano, com 2 vias transparentes 
totalmente separadas em todo 
comprimento do cateter com aletas 
de fixação e marcas centimétricas a 
partir de 5 cm da extremidade distal. 
Extremidade de material flexível e 
macio. Com redutor de sutura. 
Medidas: diâmetro x comprimento: 
7fr x 20 cm; com faixas radiopacas 
de 20 cm de comprimento, 02 
conectores terminais de vias internas 
isoladas, tubos extensores 
transparentes, 02 pinças corta-fluxo 
(clamps), indicador das vias centro-
lateral (os prolongadores de a 
extremidade proximal apresentar um 
mecanismo que diferencie as 02 
linhas de perfusão), agulha de 
punção para técnica de seudinger, 
válvula na extremidade para 
introdução do guia dilatador, conector 
luer-lock, com guia metálico em aço 
cromo-níquel radiopaco. Embalagem 
com nome do produto, fabricante, 
lote, data de fabricação e validade, 
registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. O prazo de validade 
de, no mínimo, de 12 meses a partir 
da data da entrega. Apresentar 
amostra. 

AGMASHI 
COMERCIO DE 

MATERIAL MEDICO 
E SERVIÇOS DE 

COBRANÇAS LTDA 

BIOMEDICAL/NACIONAL 10196320017  APROVADO 

82- Cota 
Reservada 

item 24  

Cateter venoso Central de 
poliuretano e radiopaco 1fr simples 
lúmen (picc ) – cateter venoso central 
de inserção periférica (epicutaneo), 
calibre 1 fr., um lúmen, em 
poliuretano em bloco único, bio e 
hemocompativel, totalmente 
radiopaco, com grampo de conexão 
de segurança, graduação 
centimetrada de 1 em 1 cm , 
comprimento mínimo de 20 cm, com 
introdutor bipartivel em polietileno ou 
poliuretano com diâmetro 24g. 
Embalagem individual, estéril, 
abertura em pétala, com dados de 
identificação, esterilização, 
fabricação, validade, procedência e 
registro no ministério da 
Saúde/ANVISA. Apresentar 
amostra  

CARLA DE OLVERA 
CORREA ME 

VYGON 10234400066 APROVADO 
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83- Cota 
Reservada 

item 25  

Cateter venoso Central de 
Poliuretano e radiopaco- 2FR Mono- 
Lúmen (PICC) - cateter - venoso 
central de inserção periférica 
(epicutaneo), calibre 2 fr., em 
poliuretano em bloco único, bio e 
hemocompativel,totalmente 
radiopaco, monolumen, graduação 
centimetrada de 1 em 1 cm , com 
grampo de conexão de segurança, 
comprimento mínimo de 30 cm, com 
introdutor bipartivel em polietileno ou 
poliuretano com diâmetro variando 
entre 19 a 24 g, embalagem 
individual estéril em papel grau 
cirúrgico, abertura em pétala, com 
dados de identificação, 
esterilização,validade. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. 
Apresentar amostra.  

CARLA DE OLVERA 
CORREA ME 

VYGON 10234400066  APROVADO 

84 – Cota 
Reservada 

item 26  

Cateter venoso Central de 
poliuretano e radiopaco de 2 fr.- 
duplo lúmen ( picc ) cateter - venoso 
central de inserção periférica 
(epicutaneo), calibre2fr ,dois lumens 
independentes em poliuretano em 
bloco único, bio e hemocompativel, 
totalmente radiopaco, com grampo 
de conexão de segurança, 
graduação centimetrada de 1 em 1 
cm , comprimento mínimo de 30 cm, 
com introdutor bipartivel em 
polietileno ou poliuretano com 
diâmetro variando entre 19 a 24 g, 
embalagem individual estéril em 
papel grau cirúrgico, abertura em 
pétala, com dados de identificação, 
esterilização, validade. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. 
Apresentar amostra.  

CARLA DE OLVERA 
CORREA ME 

VYGON 10234400066 APROVADO 

85 - Cota 
Reservada 

item 28  

Cateter umbilical duplo lúmen, estéril, 
em poliuretano transparente e 
radiopaco, com um orifício distal e 
um orifício lateral, para uso por via 
venosa ou arterial com marcação 
centimetrada de 5 a 25 cm. Possui 
prolongadores proximais com 5 cm 
de comprimento equipados com 
pinça clamp. Comprimento total 20 
cm, diâmetro 4.0 Fr. Embalagem 
individual, estéril em papel grau 
cirúrgico, abertura em pétala, com 
dados de identificação, esterilização, 
validade. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Apresentar 
amostra.  

AGMASHI 
COMERCIO DE 

MATERIAL MEDICO 
E SERVIÇOS DE 

COBRANÇAS LTDA 

BIOMEDICAL/NACIONAL 10196320053  REPROVADO - 
CATETER DE DIFICIL 
VISUALIZAÇÃO PÓS 
RAIO X E AGULHA 
COM CORTE RUIM. 

86- Cota 
Reservada 

item 29  

Conector em sistema fechado 
transparente em policarbonato, com 
membrana em silicone, volume de 
preenchimento de 0,07ml, suporta 
350 PSI, vazão de170ml/min. Estéril 
livre de látex, livre de DEH, liberado 
para uso em 7 dias ou 150 conexões. 
Conexão em luer macho com tampa 
protetora. Registro no Ministério da 
Saúde / ANVISA. Apresentar 
amostra.  

BECTN DICKINSON 
INDÚSTRIAS 

CIRURGICAS LTDA 

MAXZERO 10033430720 APROVADO 
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87- Cota 
Reservada 

item 32  

Dispositivo curto intravenoso 
periférico, calibre18 G, constituído de 
poliuretano, radiopaco, inerte na 
punção e flexível dentro do corpo, 
atóxico, com mandril, agulha com 
sistema de segurança, conforme NR 
32, bisel trifacetado e empunhadura 
colorida para fácil identificação do 
calibre, com câmara aérea, 
transparente. Estéril. Embalado em 
blister individual, abertura em pétala, 
esterilizado em oxido de etileno. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. O prazo de validade 
deve ser de, no mínimo, de 12 meses 
a partir da data da entrega. 
Apresentar amostra.  

Multifarma 
Comercial ltda. 

POLYMED 10150470405  REPROVADO - 
CATETER DE DIFICIL 
CANULAÇÃO 
DURANTE A 
PUNÇÃO. AGULHA 
COM CORTE RUIM, 
NÃO PENETRA BEM 
NA PELE. 

88 - Cota 
Reservada 

item 33  

Dispositivo curto intravenoso 
periférico, calibre 20 G, constituído 
de poliuretano, radiopaco, inerte na 
punção e flexível dentro do corpo, 
atóxico, com mandril, agulha com 
sistema de segurança, conforme NR 
32, bisel trifacetado e empunhadura 
colorida para fácil identificação do 
calibre, com câmara aérea, 
transparente. Estéril. Embalado em 
blister individual, abertura em pétala, 
esterilizado em oxido de etileno. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. O prazo de validade 
deve ser de, no mínimo, de 12 meses 
a partir da data da entrega. 
Apresentar amostra.  

Multifarma 
Comercial ltda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

POLYMED 10150470473 REPROVADO - 
CATETER DE DIFICIL 
CANULAÇÃO 
DURANTE A 
PUNÇÃO. AGULHA 
COM CORTE RUIM, 
NÃO PENETRA BEM 
NA PELE. 

89 - 
Reservada 

item 34  

Dispositivo curto intravenoso 
periférico, calibre 22 G, constituído 
de poliuretano, radiopaco, inerte na 
punção e flexível dentro do corpo, 
atóxico, com mandril, agulha com 
sistema de segurança, conforme NR 
32, bisel trifacetado e empunhadura 
colorida para facilitar a identificação 
do calibre, com câmara aérea, 
transparente. Estéril. Embalado em 
blister individual, abertura em pétala, 
esterilizado em oxido de etileno. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. O prazo de validade 
deve ser de, no mínimo, de 12 meses 
a partir da data da entrega. 
Apresentar amostra. 

Multifarma 
Comercial ltda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

POLYMED 10150470473 REPROVADO - 
CATETER DE DIFICIL 
CANULAÇÃO 
DURANTE A 
PUNÇÃO. AGULHA 
COM CORTE RUIM, 
NÃO PENETRA BEM 
NA PELE. 

90 - Cota 
Reservada 

item 35  

Dispositivo curto intravenoso 
periférico, calibre 24 G, constituído 
de poliuretano, radiopaco, inerte na 
punção e flexível dentro do corpo, 
atóxico, com mandril, agulha com 
sistema de segurança, conforme NR 
32, bisel trifacetado e empunhadura 
colorida para facilitar a identificação 
do calibre, com câmara aérea, 
transparente. Estéril. Embalado em 
blister individual, abertura em pétala, 
esterilizado em oxido de etileno. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. O prazo de validade 
deve ser de, no mínimo, de 12 meses 
a partir da data da entrega. 
Apresentar amostra.  

BECTON 
DICKINSON 
INDÚSTRIAS 

CIRURGICAS LTDA 

 BD  10033430186 APROVADO 
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91 - Cota 
Reservada 

item 36  

Dispositivo para punção venosa com 
aletas (scalp), calibre 21G: Scalp de 
segurança com tubo em vinil 
transparente, flexível com 0,75 x 12 
de comprimento, atóxico, apirogêncio 
agulha siliconizada com bisel bi-
angulado e trifacetado, asas flexíveis 
com codificação de cores, trava de 
proteção que recobre a agulha após 
a punção. Embalagem unitária em 
papel de grau cirúrgico com abertura 
em pétala, esterilizado em oxido de 
etileno. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. O prazo de validade 
deve ser de, no mínimo, de 12 meses 
a partir da data da entrega. 
Apresentar amostra.  

MULTIMEDIC 
COMERCIO LTDA 

SUPERPHARMA 81175930001  APROVADO 

92 - Cota 
Reservada 

item 37  

Dispositivo para punção venosa com 
aletas (scalp), calibre 23G: Scalp de 
segurança com tubo em vinil flexível 
com 0,75x12 de comprimento, tóxico, 
apirogênico, agulha siliconizada com 
bisel bi-angulado e trifacetado, asas 
flexíveis com codificação de cores, 
trava de proteção que recobre a 
agulha após a punção. Embalagem 
unitária em papel de grau cirúrgico 
com abertura em pétala, esterilizado 
em oxido de etileno. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. O 
prazo de validade deve ser de, no 
mínimo, de 12 meses a partir da data 
da entrega. Apresentar amostra.  

MULTIMEDIC 
COMERCIO LTDA 

SUPERPHARMA 81175930001  APROVADO 

93 - Cota 
Reservada 

item 38  

Dispositivo para punção venosa com 
aletas (scalp), calibre 25G: Scalp de 
segurança com tubo em vinil flexível 
com 0,75x12 de comprimento, tóxico, 
apirogênico, agulha siliconizada com 
bisel bi-angulado e trifacetado, asas 
flexíveis com codificação de cores, 
trava de proteção que recobre a 
agulha após a punção. Embalagem 
unitária em papel de grau cirúrgico 
com abertura em pétala, esterilizado 
em oxido de etileno. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. O 
prazo de validade deve ser de, no 
mínimo, de 12 meses a partir da data 
da entrega. Apresentar amostra.  

JN DIAGNOSTICA 
LTDA 

SUPERPHARMA 81175930001 APROVADO 
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95 - Cota 
Reservada 

item 42  

Equipo microgotas com bureta 
graduada (câmara graduada mínimo 
100 ml) - Equipo para administração 
de soluções parenterais, estéril, 
atóxico, apirogênico, com ponta 
perfurante padrão ISO, com tampa 
protetora, câmara graduada (bureta), 
com capacidade mínima de 100 ml, 
escala de 10 ml em 10 ml ou de 5 em 
5 ml, filtro de partículas, tubo em 
PVC transparente com no mínimo 
1,50m, tubo extensor de PVC com 
pinça corta-fluxo tipo rolete, 
intermediário Luer universal, com 
tampa protetora, ponto de injeção 
para medicamentos (superior) livre 
de látex, entrada de ar superior com 
filtro com tampa reversível, injetor 
lateral autocicatrizante com aba de 
proteção em conformidade com NR 
32, câmara de gotejamento flexível 
com microgotejador. Equipo com 
lanceta universal compatível com 
bolsa/ frasco de soro sistema 
fechado. Embalagem individual 
blister, uso único, esterilizado por 
óxido de etileno ou raio gama. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. O prazo de validade 
deve ser de, no mínimo, de 12 meses 
a partir da data da entrega. 
Apresentar amostra.  

ACACIA COMERCIO 
DE 

MEDICAMENTOS 
LTDA 

LABOR IMPORT 10369460065  APROVADO 

96 - Cota 
Reservada 

item 43  

Equipo macrogotas, para 
administração de soluções 
parenterais, estéril, atóxico, 
apirogênico, com ponta perfurante 
Padrão ISO, com tampa protetora, 
câmara de gotejamento flexível, com 
filtro de partículas, gotejador ajustado 
para 1 ml = 20 gotas, compatível com 
sistema fechado, tudo extensor de 
PVC transparente com no mínimo 
1,50m, injetor lateral autocicatrizante 
em conformidade com NR 32, sem 
látex, pinça tipo rolete, intermediário 
luer universal, com tampa protetora, 
lanceta universal compatível com 
bolsa/ frasco de soro sistema 
fechado. Embalagem individual 
blister, uso único, esterilizado por 
óxido de etileno ou raio gama. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. O prazo de validade 
deve ser de, no mínimo, de 12 meses 
a partir da data da entrega. 
Apresentar amostra.  

JN DIAGNOSTICA 
LTDA 

FARMATEX 80440960003 REPROVADO - A 
AMOSTRA NÃO 
POSSUI NENHUM 
DISPOSITIVO DE 
SEGURANÇA NO 
INJETOR LATERAL. 
NÃO ATENDE A 
ESPECIFIÇÃO 
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97 - Cota 
Reservada 

item 44  

EQUIPO PARA NUTRIÇÃO 
ENTERAL MACRO: Equipo para 
dieta enteral via sonda. Dispositivo 
para administração de infusão de 
soluções enterais por gravidade. 
Conecta o recipiente de soluções 
(frasco ou bolsa) à sonda de 
alimentação enteral. Perfurador para 
conexão ao recipiente de solução, 
câmara flexível para visualização de 
gotejamento, controle de fluxo tipo 
pinça rolete, filtro de ar lateral, com 
conector escalonado, específico para 
nutrição enteral, extensão em PVC 
azul (específica para produtos de 
nutrição enteral) e tampa protetora. 
Estéril; Atóxico; Apirogênico. Forma 
de Apresentação: Embalagem 
individual com 01 equipo em papel 
grau cirúrgico e esterilizado. Reg. 
ANVISA / Reg. MS. 

MULTIMEDIC 
COMERCIO LTDA 

DESCARPACK 10330669108  REPROVADO - A 
PONTA PERMITE 
CONEXÃO EM VIAS 
PARENTERAIS, NÃO 
TEM FILTRO DE AR. 
NÃO ATENDE 
ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA  

98 - Cota 
Reservada 

item 45  

Equipo macrogotas, para 
administração de soluções 
parenterais, estéril, atóxico, 
apirogênico, com ponta perfurante 
Padrão ISO, com tampa protetora, 
câmara de gotejamento flexível, com 
filtro de partículas, gotejador ajustado 
para 1 ml = 20 gotas, compatível com 
sistema fechado, tudo extensor de 
PVC transparente com no mínimo 
1,50m, sem injetor lateral, pinça tipo 
rolete, intermediário luer universal, 
com tampa protetora. Embalagem 
individual blister, uso único, 
esterilizado por óxido de etileno ou 
raio gama, sem injetor lateral, equipo 
com lanceta universal compatível 
com bolsa/ frasco de soro sistema 
fechado. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. O prazo de validade 
deve ser de, no mínimo, de 12 meses 
a partir da data da entrega. 
Apresentar amostra.  

MULTIFARMA 
COMERCIAL LTDA 

  10330660092  REPROVADO - NÃO 
TEM FILTRO DE 
PARTICULAS  

99 - Cota 
Reservada 

item 46  

Extensor neonatal simples, em 
polietileno, livre de DEHP, coneção 
em “Luer Lock”, para adaptação 
intermediária; tubo transparente; 
Látex-free; conector Luer Slip Neo 
com o paciente; conector distal Luer 
fêmea com protetor para cone Luer; 
pinça tipo clamp (corta-fluxo); estéril 
e apirogênico e 20 cm de 
comprimento. Embalagem individual, 
com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o 
momento de sua utilização e permita 
a abertura e transferência com 
técnica asséptica. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. O 
prazo de validade deve ser de, no 
mínimo, de 12 meses a partir da data 
da entrega. Apresentar amostra.  

JN DIAGNOSTICA 
LTDA 

SUPERPHARMA  80440960018  REPROVADO - NÃO 
É PARA USO 
NEONATAL. NÃO 
ATENDE O 
DESCRITIVO 
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100 - Cota 
Reservada 

item 49  

KIT GASTROSTOMIA: Conjunto de 
gastrostomia endoscópica 
percutânea 24 Fr., por método 
(técnica) “pull”, confeccionado em 
100% silicone grau médico, com 
linha radiopaca em toda sua 
extensão, com fixador gástrico de 
retenção em silicone radiopaco, 
dispositivo de fiação externa de 
silicone, estéril, atóxico, apirogênico, 
descartável, contendo todos os 
componentes necessários para o 
procedimento. O conjunto deve ter, 
no mínimo, os seguintes materiais: 
sonda de gastrostomia (24Fr), fio 
guia, alça para endoscópio, agulhas, 
bisturi, campo estéril. Apresentar 
marcas centimetradas ao longo do 
tubo para facilitar a medição. Deve 
possuir entrada para alimentação e 
entrada lateral para medicamentos. 
Este deve ser acondicionado em 
bandeja ou recipiente similar. 
Embalagem individual, com selagem 
eficiente que garanta a integridade 
do produto até o momento de sua 
utilização e permita a abertura e 
transferência com técnica asséptica. 
Deverá conter na embalagem, 
informações importantes, como: 
nome do produto, fabricante, lote, 
data de fabricação e validade, 
registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Apresentar 
amostra.  

CARLA DE OLIVERA 
CORREA ME 

KIMBERLY CLARLY 10234400055 APROVADO 

103 – Cota 
Reservada 

item 53  

Lamina para bisturi número 15, em 
aço inoxidável estéril. Data de 
fabricação e validade impressas na 
embalagem caixa com 100 unidades. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA.  

ALFALAGOS LTDA ADVANTIVE 80041500001 APROVADO 

104 - Cota 
Reservada 

item 54  

Lamina para bisturi número 20, em 
aço inoxidável estéril. Data de 
fabricação e validade impressas na 
embalagem caixa com 100 unidades. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA.  

ALFALAGOS LTDA ADVANTIVE 80041500001 APROVADO 

105 –Cota 
Reservada 

item 55  

Lamina para bisturi numero 21, em 
aço inoxidável estéril. Data de 
fabricação e validade impressas na 
embalagem caixa com 100 unidades. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA.  

ALFALAGOS LTDA ADVANTIVE 80041500001 APROVADO 

106 – Cota 
Reservada 

item 56  

Lamina para bisturi numero 22, em 
aço inoxidável estéril. Data de 
fabricação e validade impressas na 
embalagem caixa com 100 unidades. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA.  

ALFALAGOS LTDA ADVANTIVE 80041500001 APROVADO 

107 – Cota 
Reservada 

item 57  

Lamina para bisturi numero 23, em 
aço inoxidável estéril. Data de 
fabricação e validade impressas na 
embalagem caixa com 100 unidades. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA.  

ALFALAGOS LTDA ADVANTIVE 80041500001 APROVADO 
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108 –Cota 
Reservada 

item 58  

Lanceta para lancetador em aço inox, 
corpo plástico, descartável, com 
lamina de 28g, esterializada, para 
punção digital, espessura ultrafina 
com ponta triangular para punção 
indolor. Formato universal, 
compatível com a maioria das 
marcas de lanecetadores existentes. 
Embalagem constando externamente 
os dados de identificação, data de 
fabricação e prazo de validade. Caixa 
com 100 unidades Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. 
Apresentar amostra.  

JN DIAGNOSTICA 
LTDA 

G TECH 80275310043 APROVADO 

109 - Cota 
Reservada 

item 59.  

Lanceta para teste de glicemia, 
indicada para obter amostras de 
sangue capilar sem a necessidade 
de um lancetador, descartável, em 
aço inox, esterilizada, bisel 
trifacetado, embutido firmemente em 
corpo plástico rígido e dispositivo de 
segurança, em conformidade com 
NR 32 do Ministério da Saúde, 
agulha com bisel trifacetado retrátil, 
estéril, com tampa protetora de fácil 
remoção. Embalagem resistente que 
garanta a integridade do produto, 
constando externamente os dados de 
identificação, data de fabricação e 
prazo de validade. Registro no  
Ministério da Saúde/ANVISA. 
Apresentar amostra.  

MEDLEVENSOHN 
COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES 
DE PROTUDOS 
HOSPITALARES 

LTDA 

LORIS 80560310003 APROVADO 

110- Cota 
Reservada 

item 60  

Seringa descartável 50 unidades com 
agulha. 6mm X0,25mm - Seringa 
descartável graduada em unidades 
(escala de 1 em 1 unidade), agulha 
fixa (integrada) de 6 mm de 
comprimento por 0,25 mm de 
diâmetro (31G 15/64“) em aço 
inoxidável, siliconizada, sem espaço 
morto e com capacidade para até 50 
unidades de insulina.. Pacotes com 
10 unidades. Registro no Ministério 
da Saúde/ANVISA. O produto deverá 
atender a NBR ISO 8537/2012 e 
apresentar o selo de aprovação do 
INMETRO, conforme Portaria n.º 
503, de 29 de dezembro de 2011. 
Apresentar amostra.  

MULTIFARMA 
COMERCIAL LTDA 

SR 80026180015 REPROVADO - 
AGULHA FICA COM 
O BISEL ROMBO 
APÓS A PRIMEIRA 
UTILIZAÇÃO, A 
AGULHA ENTORTA 
FACILMENTE AO 
PENETRAR A 
BORRACHA DO  
FRASCO DE 
INSULINA. A 
GRADUAÇÃO DA 
SERINGA SE APAGA 
FACILMENTE 

111 – Cota 
Reservada 

item 61  

Seringa de 1 ml para insulina, uso 
único, estéril, descartável, 
Confeccionada em polipropileno 
transparente, atóxico, aterogênico e 
constituído por cilindro, êmbolo e 
graduação de 1 em 1 unidade sem 
agulha, com conector Luer lock, 
universal, sem espaço residual e com 
capacidade para até 100 unidades. 
Embalado individualmente em 
material que promove barreira 
microbiana e abertura asséptica. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. O produto deverá 
atender a NBR ISO 8537/2012 e 
apresentar o selo de aprovação do 
INMETRO, conforme Portaria n.º 
503, de 29 de dezembro de 2011.  

MULTIFARMA 
COMERCIAL LTDA 

SR 80026180002  REPROVADO - 
GRADUAÇÃO DA 
SERINGA DE 2/2 U, 
SOLICITADO DE 1/1 
U. NÃO ATENDE O 
DESCRITIVO. 
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112 - Cota 
Reservada 

item 62  

Seringa, estéril, descartável, de uso 
único. Confeccionada em 
polipropileno transparente, atóxico, 
aterogênico e constituído por cilindro, 
êmbolo e graduação até 03 ml. 
Cilindro dividido em corpo com 
siliconização interna, com conector 
Luer lock, universal. Êmbolo dividido 
em haste e rolha de borracha, escala 
de graduação em negrito. 
Esterilizada em óxido de etileno. 
Embalado individualmente em 
material que promove barreira 
microbiana e abertura asséptica. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Apresentar o selo de 
aprovação do INMETRO, conforme 
Portaria n.º 503, de 29 de dezembro 
de 2011.  

BECTON 
DICKINSON 
INDÚSTRIAS 

CIRURGICAS LTDA 

 BD 10033430030 APROVADO 

113 - Cota 
Reservada 

item 63  

Seringa, estéril, descartável, de uso 
único. Confeccionada em 
polipropileno transparente, atóxico, 
apirogênico, constituído por cilindro, 
êmbolo, graduação até 5 ml. Cilindro 
dividido em corpo com siliconização 
interna, com conector Luer lock, 
universal. Êmbolo dividido em haste 
e rolha de borracha. Escala de 
graduação em negrito. Esterilizada 
em óxido de etileno. Embalado 
individualmente em material que 
promove barreira microbiana e 
abertura asséptica Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. 
Apresentar o selo de aprovação do 
INMETRO, conforme Portaria n.º 
503, de 29 de dezembro de 2011.  

ACACIA COMERCIO 
DE 

MEDICAMENTOS 
LTDA 

PROCARE 80026180002  APROVADO 

114 – Cota 
Reservada 

item 64 

Seringa, estéril, descartável, de uso 
único. Confeccionada em 
polipropileno transparente, atóxico, 
apirogênico, constituído por cilindro, 
êmbolo e graduação até 10 ml. 
Cilindro dividido em corpo com 
siliconização interna, com conector 
Luer lock, universal. Êmbolo dividido 
em haste e rolha de borracha. Escala 
de graduação em negrito. 
Esterilizada em óxido de etileno. 
Embalado individualmente em 
material que promove barreira 
microbiana e abertura asséptica. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Apresentar o selo de 
aprovação do INMETRO, conforme 
Portaria n.º 503, de 29 de dezembro 
de 2011. 

MULTIFARMA 
COMERCIAL LTDA 

SALDANHA 80026180002 APROVADO 
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115 – Cota 
Reservada 

item 65  

Seringa, estéril, descartável, de uso 
único. Confeccionada em 
polipropileno transparente, atóxico, 
apirogênico, constituído por cilindro, 
êmbolo e graduação até 20 ml. 
Cilindro dividido em corpo com 
siliconização interna, com conector 
Luer Slip, universal. Êmbolo dividido 
em haste e rolha de borracha. Escala 
de graduação em negrito. 
Esterilizada em óxido de etileno. 
Embalado individualmente em 
material que promove barreira 
microbiana e abertura asséptica. 
Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Apresentar o selo de 
aprovação do INMETRO, conforme 
Portaria n.º 503, de 29 de dezembro 
de 2011.  

MULTIFARMA 
COMERCIAL LTDA 

SR 80026180002 APROVADO 
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Aviso de Suspensão da Sessão –  A Equipe de Pregão, através de seu Pregoeiro e a CPL – Comissão Permanente de Licitação, resolve SUSPENDER, o processo na modali-
dade Pregão Presencial Nº 037/2017 cujo objeto é a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA, ATRAVÉS 
DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA ACESSÍVEL PELA INTERNET, EM PLATAFORMA DE ARQUITETURA NO MODELO SaaS (Software 
as a Services), ATENDENDO AOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO CFM 1821/2007 PARA GUARDA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, SOB A FORMA DE LICENCIAMENTO DE 
USO TEMPORÁRIO, COMPREENDENDO MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, SUPORTE TÉCNICO IN LOCO E REMOTO  - EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM– FORNECIMENTO PARCELADO EM 24 (VITE E QUATRO) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
CONDIÇÕES  ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, que seria realizado no dia  26 de Outubro de 2017, às 09h00min, fica SUSPENSO,  de acordo com 
o Decisão Superior,  acerca de possíveis alterações no edital e seus anexos, conforme recomendação pelo TCE/MG. A nova data do certame será dia será publicada pelos 
mesmos  veículos anteriormente publicados – Bruno Diniz Pinto, Secretário Municipal de Saúde. Em 26  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, Tor-
nar Público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 068/2017, Processo nº 183/2017, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES OFERTADAS PELA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM – os seguintes licitantes:  FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  no valor total estimado de R$ 13.650,00;  MAC SUPRIMENTOS E MATE-
RIAL DE ESCRITORIO LTDA, no valor total estimado de R$ 29.150,00; MOISÉS MARQUES JOÃO DE DEUS ME no valor total estimado de R$ 84.800,00; R & S COMUNICA-
ÇÃO VISUAL EIRELI – ME no valor total estimado de R$ 146.300,00,  totalizando em R$ 273.900,00 . Dotação Orçamentária 339039 48.  Bruno Diniz Pinto – Secretario 
Municipal de Saúde.  Em 26 de outubro de 2017;

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº. 126/2017 - PAC Nº. 241/2017

OBJETO: Contratação da empresa ABS/Medicina LTDA, que através do sistema chamado AGENDE SUS ira fornecer a Prefeitura de Contagem um aplicativo no modelo 
WHITE LABEL, ou seja, com as cores, logo, e identidade visual da Prefeitura de Contagem, para controle, gestão e automação das agendas de consultas medicas das 
Unidades de Saúde.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10-302-0056-2326 339039 62 CR 831 214901

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa:
- ABS/MEDICINA LTDA - ME,  inscrita no CNPJ nº. 03.736.033/0001-92, no valor total de 
R$  7.000,00 (Sete Mil Reais ).

Publique – se. 

Contagem, 26 de outubro de 2017.

Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº. 129/2017 - PAC Nº. 260/2017

OBJETO: Aquisição de 22 Headsets com telefone para atender a central de marcação de consultas que será implantada na diretoria de Regulação/CEAPS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10-302-0056-2326 449052 03 CR 850/851  214801/214901

DESPACHO:

Senhor Secretário,
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Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa:
- EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA-EPP,  inscrita no CNPJ nº. 22.694.700/0001-66, no valor total de R$  2.640,00 (Dois Mil 
Seiscentos e Quarenta Reais ).

Publique – se. 

Contagem, 26 de outubro de 2017.

Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº. 132/2017 - PAC Nº. 275/2017

OBJETO: Contratação de empresa especializada de prestação de serviços de fornecimento de links dedicados de acesso a internet, via fibra óptica, com 16(Dezesseis) 
IP`S Fixos distribuídos e ativados em 16(dezesseis) unidades de saúde do município de Contagem-MG, conforme Anexo I, totalizando 240Mbps, em caráter emergencial 
por um período de ate 180(cento e oitenta) dias.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10-126-0049-2327 339039 43 CR 1307/1308/1309 214801/214901/215001
            10-302-0056-2326 339039 43 CR 830/831/832

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa:
- ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA-EPP,  inscrita no 
CNPJ nº. 07.520.800/0001-82, no valor total de R$  46.400,00 (Quarenta e Seis Mil e Quatrocentos Reais ).

Publique – se. 

Contagem, 27 de outubro de 2017.

Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE 

         FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA MÉDICA E URGÊNCIA DE CONTAGEM – FAMUC 
 

CT 068.17 – DISP 123.17 – LACERDA – HMMC – Refeição serv/pacientes  
Av. General David Sarnoff, 3113- Jardim Industrial – Contagem/MG – CEP 32.210-110     AO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 068./2017 
PAC 242/2017 – DISP 123/2017 

 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO que entre si celebram, de um lado, o PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM/SMS/ FMS, com sede na praça Presidente Tancredo Neves, n.º 200, bairro Camilo Alves, Contagem/MG, 
inscrito no CNPJ n.º 18.715.508/0001-31, neste ato representado  pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. BRUNO DINIZ 
PINTO, portador da Carteira de Identidade nº MG 7581.975 expedida pelo SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 
058.202.856-62, doravante denominado CONTRATANTE. E, de outro lado, a empresa LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA 
EPP, com sede na Rua Coronel Marcondes, nº 437, bairro Inconfidentes, CEP: 32.260-350, Contagem/MG, CNPJ n.º 
00.101.401/0002-19, Tel :(0xx31)3362-5760, Fax: 2557-5333/8742-2814, e-mail: comercial@lacerdaalimentacao.com.br, 
neste ato representado pelo Sr. GUSTAVO HENRIQUE LARA LACERDA, portador da CI: MG 13.106.363 e CPF: 
087.685.496-01, doravante denominada CONTRATADA, decorrente do processo de DISPENSA n.º 049/2017, em 
conformidade com Lei 10.520/2002  e Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, com o ato convocatório e com a proposta 
da empresa vencedora, observadas as cláusulas e condições seguintes: 
 

1  DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente contrato CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ALMOÇO E JANTAR DIARIAMENTE AOS 
SERVIDORES E ACOMPANHAMTES DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE URGÊNCIA DA REDE MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE CONTAGEM. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PELO PERÍODO DE 
45(QUARENTA E CINCO) DIAS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO. 
 
 

2 – ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNI. QT/45 
DIAS CÓD VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

001 

Constitui objeto do presente 
contrato CONTRATAÇÃO EM 
CARÁTER EMERGENCIAL DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES, ALMOÇO E JANTAR 
DIARIAMENTE AOS SERVIDORES 
E ACOMPANHAMTES DOS 
PACIENTES DAS UNIDADES DE 
URGÊNCIA DA REDE MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE CONTAGEM. O 
PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO SERÁ PELO 
PERÍODO DE 45(QUARENTA E 
CINCO)DIAS OU ATÉ A 
CONCLUSÃO DO PROCESSO 
LICITATÓRIO. 

UNI 55.208 2.383 R$ 9,71 R$ 536.069,68 

Valor Total: R$ 536.069,68(Quinhentos e trinta e seis mil sessenta e nove reais e sessenta e oito 
centavos)  R$ 536.069,68 

 

2.1 Os serviços serão prestados de segunda a segunda, no horário do almoço – fornecimento entre 11:00  e 11:30 horas e jantar – 
Fornecimento entre 17:30 e 18:00 horas. 

 

2.2  O fornecimento envolve todo o processo de preparação até a entrega ao destinatário final no sistema de marmitex para 
acompanhantes e/ou servidores. 
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2.3  A produção das refeições será realizada em Cozinha própria da CONTRATADA e distribuídas às Unidades da Secretaria de Saúde 
de Contagem no sistema de marmitex previamente porcionados em sua própria Cozinha. 

 

2.4  O serviço a ser Contratado inclui o fornecimento de refeições completas, incluindo sobremesa, juntamente com condimentos 
(azeite, vinagre, pimenta, sal, farinha), materiais de consumo em geral (descartáveis, materiais de higiene e limpeza, utensílios, gás de 
cozinha e outros necessários) e equipamentos, entre outros, em quantidade suficiente à perfeita execução do serviço, bem como mão-de-
obra especializada, pessoal técnico, operacional e administrativo, em número suficiente para desenvolver todas as atividades previstas, 
observadas as normas vigentes de vigilância sanitária. 
 

2.5  Deverão ser implantados os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP’s) em relação à:Higienização de instalações, 
equipamentos e móveis; 
2.6 Controle integrado de vetores e pragas urbanas; 
2.7 Higienização do reservatório e controle da portabilidade de água. 
2.8 Higiene e saúde dos manipuladores, incluindo capacitação periódica. 
2.9 Qualificação de Fornecedores de Insumos. 
2.10 Manejo de resíduos. 

 
2.11 DOS RECURSOS HUMANOS 
2.11.1 A CONTRATADA compromete-se a manter a frente dos serviços Nutricionista com registro no CRN (Conselho Regional de 

Nutricionistas), como responsável técnico, com autonomia e autoridade para tomar decisões. Deverão ser de sua responsabilidade a 
supervisão, capacitação de pessoal e seleção de fornecedores. Esse profissional deve estar capacitado para responder pela 
produção e fornecimento das refeições. 

2.11.2 O quadro de pessoal deve ser qualificado e compatível com o volume e complexidade das preparações alimentícias. 
A equipe de produção deverá ser supervisionada diariamente, incluindo os finais de semana e feriados. 
2.11.3 Os serviços deverão ser prestados por pessoal uniformizado e devidamente identificado, incluindo os funcionários responsáveis 

pelo transporte (motorista e ajudante). Os uniformes deverão ser de cor branca e constituídos de calças, blusas, gorros ou toucas, 
máscaras, luvas descartáveis (em situações indispensáveis), avental, sapatos fechados e antiderrapantes. Deverão apresentar-se 
com bom asseio pessoal, cabelos aparados e protegidos por gorro ou touca, sem barba e bigode, com unhas aparadas e sem 
esmalte, sem adornos, com uniforme limpo, completo e em bom estado de conservação além de devidamente identificado (crachá).  

2.11.4 A CONTRATADA deverá acompanhar, treinar e orientar adequadamente o funcionário durante o período de experiência. 
2.11.5  A CONTRATADA deverá manter um programa de treinamento de pessoal para toda sua equipe (rotinas, higiene e segurança) 

com periodicidade mínima trimestral, documentando o conteúdo, datas e freqüências dos participantes para averiguação pela 
CONTRATANTE dessa documentação quando solicitado. 

2.11.6 Deverá substituir de imediato seus representantes ou empregados vinculados ao CONTRATO, cuja conduta, a juízo do 
CONTRATANTE, se evidenciar inconveniente ou inadequada com o exercício de suas funções na perfeita execução dos serviços. 
2.11.7 Os funcionários da CONTRATADA deverão atender aos funcionários da Secretaria de Saúde de forma eficiente e cortês. 
2.11.8 A CONTRATADA submeterá seus funcionários a exames semestrais, para detecção de doenças infecto-contagiosas e 
parasitárias, hemograma, urina tipo I, protoparasitológico, coprocultura e VDRL. 
2.11.9 A CONTRATADA substituirá os funcionários que tenham exames alterados, encaminhando-os para tratamento. 
 
2.12 DA ELABORAÇÃO DOS CARDÁPIOS: 
2.12.1  A CONTRATADA deverá apresentar cardápios mensais completos, de acordo com as normas e padronização estipuladas por 

esse Termo; 
2.12.2  Os cardápios deverão ser elaborados quanto aos componentes e porcionamento especificados nos anexos I e II. 
2.12.3 As preparações e suas nomenclaturas deverão ser claras e realistas quanto à sua receita para evitar confusão pela equipe que 
prepara e para os comensais. Com esse objetivo a CONTRATADA deverá elaborar e atualizar o Manual de Receitas com divulgação das 
preparações no cardápio. 
2.12.4 Os cardápios mensais deverão ser entregues às nutricionistas das Unidades de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal 
de Saúde e a todas as unidades que recebem refeições, com antecedência de 20 (vinte) dias em relação ao primeiro dia para análise e 
aprovação. reservando-se o direito de vetar qualquer alimento ou preparação que considerem inadequados, solicitando modificações. Os 
cardápios aprovados serão devolvidos à CONTRATADA com antecedência de 10 (dez) dias, em relação ao primeiro dia de utilização das 
Unidades. 
2.12.5 A CONTRATADA compromete-se a não alterar qualquer item ou preparação do cardápio, aprovado, sem prévia autorização da 
Superintendência de Atenção a Saúde  
2.12.6 A CONTRATADA deverá solicitar e justificar junto a Superintendência de Atenção a Saúde, por escrito, e com 48 (quarenta e 
oito) horas de antecedência, qualquer alteração que se fizer necessária. Será dado parecer com 24 (vinte e quatro) horas de 
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antecedência e com direito a veto. 
2.12.7 A CONTRATADA compromete-se a planejar cardápios e/ou preparações diferenciadas para as datas especiais, conforme as 
diretrizes e normas apresentadas nesse termo, no quantitativo estimado de 10 (dez) datas para almoço e jantar, sendo as celebrações de 
domingo de Páscoa, sexta-feira da Paixão, Dia das Mães, Comemoração Junina, Dia dos Pais, Dia do Servidor Público, Véspera de 
Natal, Natal, Véspera de Ano Novo e Ano Novo.  
2.12.8 Disponibilizar a oferta de Refresco (200ml/comensal) nas unidades. Esse refresco deverá ser confeccionado à base de suco 
concentrado natural líquido com pelo menos 20% de polpa. 
2.12.9 Disponibilizar opção ao Prato Principal diariamente composto por 02 unidades de Ovos (cozidos ou fritos) por comensal em 
substituição ao Prato Principal. A porção de ovos (02 unidades) poderá ser substituída por outras opções vegetarianas 01 vez por 
semana, conforme acordado com o local de distribuição das refeições. 
2.12.10 Disponibilizar preferencialmente caixas térmicas plásticas para o transporte de marmitex, bem como veículo apropriado de 
acordo com a legislação vigente e utensílios adequados quando se fizer necessário. 
2.12.11 Diariamente serão feitos 02 (dois) tipo de cardápios diferentes para almoço e jantar para evitar risco de utilização de sobras e 
garantir cardápios diferentes para servidores que farão plantão de 24 horas. 

 

2.13 DA AQUISIÇÃO, RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E CONTROLE DE ALIMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: 
2.13.1  A CONTRATADA compromete-se a apresentar previamente listagem de seus fornecedores, bem como produtos e marcas que 

serão utilizadas, fornecendo quando solicitado a nutricionista Superintendência de Atenção a Saúde, fichas técnicas e amostras 
para análise técnicas sensoriais. 

2.13.2 A CONTRATADA deve adquirir todos os gêneros alimentícios de acordo com o Codex Alimentarius, utilizando produtos 
registrados nos Órgãos Competentes de acordo com o padrão de identidade e qualidade do produto. 
2.13.3 A Superintendência de Atenção a Saúde reserva-se o direito de vetar, por escrito, a utilização de alimentos, produtos ou marcas 
consideradas inadequadas por especificações técnicas fundamentadas. 
2.13.4 A CONTRATADA compromete-se a programar o recebimento de alimentos e outros produtos, de acordo com as possibilidades 
de armazenamento, utilizando infra-estrutura própria como almoxarifado, câmaras frigoríficas e outros. Ao Departamento Administrativo e 
a nutricionista da Superintendência de Atenção a Saúde, reserva-se o direito de vistoria às estas instalações, a seu critério e sem prévia 
comunicação. 
2.13.5 A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo controle qualitativo e quantitativo de seu estoque, observando-se prazos de validade 
e comprometendo-se a não utilizar gêneros alimentícios fora deste prazo ou com alterações de características, ainda que dentro do prazo 
de validade. 
2.13.6 Todos os gêneros empregados na elaboração das refeições deverão ser obrigatoriamente, de primeira qualidade, estando em 
perfeitas condições de conservação, higiene e apresentação, podendo a Secretaria Municipal de Saúde vetar o recebimento e/ou 
utilização dos gêneros, mercadorias e outros materiais que não satisfizerem seu controle de qualidade inclusive com pedido de análise de 
amostras das matérias-primas. 
2.13.7 Deverá realizar coleta diária de amostras de todas as preparações servidas (o mínimo de 100g por preparação), em sacos 
coletores de amostras e conservar por um período de 72 (setenta e duas) horas em Cozinha Própria e unidades onde é feito distribuição 
de refeições. A Secretaria de Saúde poderá solicitar analise microbiológica das amostras, a seu exclusivo critério caso tenha algum tipo 
de suspeita de Doença Transmitida pelo Alimento, ficando a CONTRATADA obrigada a arcar com o custo dos exames e fornecimento do 
laudo à CONTRATANTE. Caso o laudo comprove contaminação dos alimentos deverá ser revisado todo o processo de produção e 
distribuição dos alimentos e instituído Plano de Ação para alteração dos processos de trabalho envolvidos. Esse Plano de Ação deverá 
ser enviado por escrito para a CONTRATANTE para conhecimento e averiguação. 
2.13.8 A CONTRATADA deverá repor às suas próprias expensas, todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos 
serviços objetos deste contrato.  
2.13.9 A relação de itens do anexo III é sugestiva, devendo a CONTRATADA avaliar eventuais itens complementares e assumir total 
responsabilidade pela boa execução do Contrato. 
2.13.10 Para evitar a contaminação dos utensílios e equipamentos deverão ser diariamente observados os aspectos de higiene de todo 
o material utilizado, sendo rigorosamente proibida a reutilização de utensílios anteriormente utilizados. A CONTRATADA deverá 
providenciar local adequado e protegido para armazenamento dos utensílios, gêneros alimentícios, descartáveis e de limpeza para evitar 
contaminação após higienização. 
2.13.11 É de inteira e total responsabilidade da CONTRATADA, todo o material de higiene e limpeza necessário ao desenvolvimento do 
trabalho em cozinha própria. Todos os produtos utilizados para higienização e sanitização deverão possuir registro atualizado no 
Ministério da Saúde/ANVISA. 
2.13.12 A CONTRATADA deverá treinar todos os seus empregados sobre Higiene e Limpeza dos equipamentos e utensílios em Cozinha 
Própria. Deverá criar mecanismos de higienização e sanitização que garantam a qualidade microbiológica dos materiais higienizados. A 
instrução normativa desse item deverá estar afixada em local visível a todos os funcionários envolvidos na Produção de refeições. 
2.13.13 Os temperos industrializados prontos não serão tolerados e os molhos industrializados deverão ser utilizados com parcimônia. 
Os temperos utilizados deverão ser naturais frescos ou secos, como alho, cebola, tempero verde, sal e tomate. De maneira geral, os 
pratos não devem ser excessivamente temperados, com controle preciso do sal e sem o uso de glutamato monossódico ou outros 
saborizantes artificiais do tipo sazon ou Knorr. 
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2.14 PORCIONAMENTO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 

 

2.14.1  A CONTRATADA fornecerá diariamente, alimentação porcionada e acondicionada em marmitex, conforme segue: 
 

ALIMENTOS CONSTITUINTES DO ALMOÇO E JANTAR PORÇÃO1,2 

Arroz (simples ou especial) 160g  

Feijão (simples ou especial) 140g até 170g  

Prato Protéico  

 

Anexo I 

 

Guarnição 

Salada (01 folhoso + 01 vegetal A ou B cru + 01 vegetal B cozido)  

Azeite, vinagre ou limão, molho de pimenta, sal 5ml para líquidos e 01g para 
sólidos 

Farinha 5g 

Sobremesa (doce ou fruta) Anexo I 

Refresco 200 ml 

OBSERVAÇÕES:  

Porção se refere à quantidade do alimento na sua forma pronta equivalente ao consumo de 01 comensal.  

Porções especificadas no anexo I. 

 
2.14.2 Os pedidos em que há variação do nº de refeições solicitadas serão repassados por telefone à CONTRATADA até os 
horários de 09:00h e 14:00h para almoço e jantar, respectivamente. 

2.14.3 Para o cálculo do quantitativo a ser enviado deverá ser multiplicado o nº de refeições pedidas pelo quantitativo da porção de 
cada alimento (anexo I) para se chegar ao peso total de cada item do cardápio a ser enviado para a Unidade. 
2.14.4 Apresentar o cardápio diário com as informações nutricionais das preparações impressas. 
2.14.5 Copo descartável resistente para acondicionamento do Refresco disposto em Refresqueira ou garrafas/garrafões térmicos 
próprios para refrigeração e distribuição de Refresco. 
2.14.6 A porção contratual poderá ser revista através do controle rigoroso das sobras com redução das gramaturas de acordo com o 
perfil de consumo de cada Unidade e mediante a autorização da CONTRATANTE. 
2.14.7 As refeições devem ser atrativas visualmente, tendo uma aparência fresca e colorida, obedecendo a uma estética visual com 
elementos decorativos criados com os próprios alimentos, com criatividade, mas sem excessos. 
2.14.8 Na execução do serviço de distribuição por marmitex acondicionados na Cozinha Própria da CONTRATADA deverá ser 
disponibilizado aos servidores e/ou acompanhantes: 
2.14.9 A refeição deverá ser acondicionada em marmitex de alumínio redondo nº 8 (oito) preferencialmente com fechamento em 
máquina para evitar contato manual. Os marmitex prontos deverão ser transportados em caixas preferencialmente isotérmicas fabricadas 
em polietileno de alta densidade (PEAD), que possuam divisórias plásticas para acondicionamento individual dos mesmos.  
2.14.10 As saladas não poderão ser temperadas e deverão ser acondicionadas em marmitex redondo n° 05 (cinco), aluminizada, com 
tampa e transportadas conforme item 4.16.  
2.14.11 Deve ser disponibilizado 01 conjunto de galheteiros para cada Unidade com 05 (cinco) recipientes contendo sal, vinagre, azeite, 
pimenta e farinha, e a reposição desses ingredientes conforme necessidade.  
2.14.12 As refeições deverão ser acompanhadas de talheres descartáveis resistentes (faca e garfo), de primeira qualidade, embalados 
individualmente, de forma higiênica, bem como de guardanapo de papel e palitos de dentes. 
2.14.13 Sobremesa embalada individualmente em embalagem plástica atóxica com tampa e capacidade para suportar a per capta da 
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sobremesa. 
2.14.14 O número de marmitex a ser enviado para a cada Unidade será comunicado por cada Unidade. 

 

2.15 PRÉ-PREPARO E PREPARO DOS ALIMENTOS: 
 

2.15.1 A CONTRATADA compromete-se a realizar o pré-preparo dos produtos alimentícios, de acordo com as normas técnicas de 
culinárias e de higiene, específicas para cada tipo de alimento, por pessoal apto e devidamente treinado.     
2.15.2 O pré-preparo e preparo deverão ocorrer nas instalações da Cozinha Própria da CONTRATADA. 
2.15.3 Ao Departamento Administrativo e a nutricionista da Superintendência de Atenção a Saúde, reserva-se o direito de acompanhar 
diariamente todas as etapas da confecção dos cardápios nas instalações da CONTRATADA.  
2.15.4 A CONTRATADA obriga-se a confeccionar as refeições, qualquer que seja a variedade, especificidade e volume das 
preparações, de acordo com os cardápios aprovados. 
2.15.5 Cada preparação deverá ser feita, exclusivamente para atender a uma determinada refeição, sendo que não será permitido o 
reaproveitamento de sobras de alimentos pré-preparados e/ou prontos e óleos já utilizados. 
2.15.6 A CONTRATADA deverá manter a qualidade e uniformidade no padrão das refeições e serviços, mesmo no caso de equipes 
diferentes de trabalho. Todas as preparações devem possuir fichas técnicas incluindo descriminações dos componentes, modo de 
preparo, rendimento e demais informações pertinentes. Essas fichas técnicas deverão estar disponíveis a nutricionista Superintendência 
de Atenção a Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. 
2.16 VEGETAIS E FRUTAS 
2.16.1 É obrigatória a utilização de solução sanitizante para desinfecção de verduras, legumes e frutas nos padrões determinados pela 
Vigilância Sanitária da Saúde. Os produtos utilizados na higienização dos alimentos devem estar regularizados no órgão competente do 
Ministério da Saúde e serem aplicados de forma a evitar a presença de resíduos no alimento preparado. A instrução para sanitização 
desses itens deverá estar afixada em local visível a todos os funcionários envolvidos na Produção de refeições. 
2.16.2 Deverão ser utilizados mesas, equipamentos e tábuas de polietileno, capazes de suportar freqüentes desinfecções, sendo 
exclusivas desta área.  
2.16.3 As verduras e legumes deverão ser frescos, de primeira qualidade e estarem de acordo com as Normas Técnicas de Alimentos 
(NTA). 
 

2.17 PRATO PROTEÍCO 
 

2.17.1 Deverão ser utilizadas carnes de qualidade, sendo que a limpeza das peças deverá ser perfeita, com remoção de nervuras, sebo 
e demais aparas. Deverá ser retirada a pele do frango e a gordura aparente da carne vermelha, antes do preparo.  
2.17.2 Os bifes, filés, frango em pedaços e cubos deverão possuir espessura, corte, tipo de peça e tamanho regulares padronizados 
com o fornecedor. 
2.17.3 As carnes destinadas ao preparo do prato principal, em unidades padronizadas tais com bifes, frangos, etc., não poderão ser 
subdivididos, mesmo que o peso da unidade ou de seus múltiplos seja superior ao peso mínimo estabelecido. As preparações destinadas 
ao prato protéico deverão ser feitas com corte adequado e temperados com a devida antecedência e guardadas sob refrigeração, até o 
momento da cocção. As carnes congeladas deverão ser descongeladas sob refrigeração com temperatura apropriada para este fim. 
2.17.4 Para o preparo de peixes deverão ser utilizadas postas de cação, filé de pescada ou filé de merluza, sem pele e sem espinha. 
2.17.5 Os produtos de origem animal deverão ser oriundos de estabelecimentos fiscalizados pelo Serviço de Inspeção Federal (S.I.F). 
2.17.6 O manuseio de carnes em geral deverá ser efetuado sobre placa de polietileno capaz de suportar freqüentes desinfecções. Os 
equipamentos e utensílios de trabalho desta área de uso exclusivo para carnes e suas higienizações deverão estar sempre de acordo com 
os padrões exigidos pela Vigilância Sanitária. 
2.17.7 Os pratos protéicos preparados com legumes ou com molhos como complemento sofrerão um acréscimo de no mínimo 20% 
(vinte por cento) no peso após o preparo, sem alterar o porcionamento do prato protéico. 

 

2.18 CEREAIS (ARROZ) E LEGUMINOSAS (FEIJÃO) 
 

2.18.1 Deverá ser utilizado somente arroz agulhinha, tipo I, longo, fino. Após cozimento deverá manter suas qualidades de arroz de boa 
qualidade: grãos inteiros, macios e soltos. O arroz de fornecedor/safra que não resulte nessas qualidades deverá ser substituído 
imediatamente. O pré-preparo e preparo deverá ser feito para cada refeição separadamente (almoço e jantar). Não será tolerado o uso de 
sobras de refeição anterior, mesmo se feito no mesmo dia.  
2.18.2 Deverá ser utilizado somente feijão de primeira qualidade, do tipo carioquinha ou preto no caso de feijão especial. O pré-preparo 
e preparo deverá ser feito para cada refeição separadamente (almoço e jantar). Não será tolerado o uso de sobras de refeição anterior, 
mesmo se feito no mesmo dia. 



"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, 27 de outubro de 2017 Página 41 de 77 Diário Oficial de Contagem - Edição 4217

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE 

         FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA MÉDICA E URGÊNCIA DE CONTAGEM – FAMUC 
 

CT 068.17 – DISP 123.17 – LACERDA – HMMC – Refeição serv/pacientes  
Av. General David Sarnoff, 3113- Jardim Industrial – Contagem/MG – CEP 32.210-110     AO 

2.18.3 Os cereais e leguminosas deverão ser rigorosamente selecionados e lavados. A matéria-prima deverá ser de boa qualidade sem 
sinal de carunchos ou ácaros. 

 

2.19 GUARNIÇÃO 
2.19.1 As guarnições devem possuir fichas técnicas contendo minuciosamente os componentes das preparações com preparo que 
garanta a distribuição uniforme de todos os ingredientes na receita.  
2.19.2 A consistência das preparações deve ser obedecida conforme nomenclatura. Como exemplo: purê deve possuir consistência 
firme e o creme deve possuir consistência mais fluida. 
2.19.3 As preparações citadas no anexo I não são exaustivas, podendo incluir preparações com múltiplos alimentos, como guarnições 
compostas, de acordo com o aprimoramento do Manual de Receitas da empresa. 
 
2.20 SOBREMESAS 
2.20.1 As frutas fornecidas deverão ser de boa qualidade, sendo observada a safra e a sanitização adequada.  
2.20.2 A instrução para sanitização das frutas deverá estar afixada em local visível a todos os funcionários envolvidos na Produção de 
refeições. 
2.20.3 As frutas deverão ser frescas, de primeira qualidade e estarem de acordo com as Normas Técnicas de Alimentos (NTA). 
2.20.4 As sobremesas devem ser embaladas individualmente em embalagem plástica atóxica, incluindo frutas e doces. 
2.20.5 As sobremesas como doces pastosos, gelatina ou flan deverão ser porcionadas em embalagens com tampa com capacidade de 
100ml e transportadas de forma que não derramem. 

 

2.21 TRANSPORTE: 
 

2.21.1 A CONTRATADA compromete-se a transportar as refeições de sua Cozinha para os locais de entregas, em recipientes térmicos 
adequados (caixas preferencialmente isotérmicas fabricadas em polietileno de alta densidade para transporte de marmitex), de forma a 
garantir a temperatura ideal para o consumo, até o momento de serem servidos e cumpridos os horários do almoço e jantar. 
2.21.2 As caixas de transporte deverão ser mantidas em perfeita higiene e condições físicas que garantam a temperatura ideal de 
transporte.  
2.21.3 A CONTRATADA compromete-se a transportar as refeições em veículos próprios e adequados, respeitando rigorosamente as 
normas técnicas de higiene e garantindo a qualidade microbiológica das mesmas, do início ao término de sua distribuição. 
2.21.4 Os veículos de transporte de alimentos deverão possuir Certificado de vistoria, de acordo com a Portaria 532/93 da SES, emitido 
por autoridade sanitária competente e atualizado periodicamente. 
2.21.5 As despesas com manutenção e combustível dos veículos para transporte das refeições, correrão por conta da CONTRATADA, 
não cabendo a SMS qualquer tipo de reembolso. 
2.21.6 A rota a ser seguida deverá se ajustar conforme as necessidades das Unidades da Secretaria de Saúde de Contagem e deve 
ser controlada pela empresa CONTRATADA. Qualquer terceirização do Transporte deverá ser previamente comunicada à Secretaria de 
Saúde de Contagem e deve ser administrada pela empresa CONTRATADA. 
 
2.22 CONFERÊNCIA DOS ITENS RECEBIDOS 
2.22.1 A Contratada deverá emitir no ato de cada fornecimento, 2 recibos diários (almoço e jantar) constando a quantidade de marmitex 
recebidos, devendo o funcionário que receber atestar o recibo e arquivar uma cópia para controle.  
2.23   CONTROLE TÉRMICO: 
2.23.1 A CONTRATADA deverá dispor de termômetros para verificação da temperatura das refeições no momento das entregas. Para 
isso deverão ser disponibilizados Formulários Impressos para Controle de Temperatura e normas escritas com medidas corretivas no caso 
de não-conformidades. 
2.23.2 No momento da entrega e durante a distribuição, a temperatura deve se manter em conformidade com a legislação vigente.  
2.23.3 Valores de referência para manutenção de temperaturas das refeições: 

 
Horário Alimentos Quentes Alimentos Frios 

Envasamento ≥ 60 º C ≤ 10 º C 

Recebimento Ideal: ≥ 60 º C Ideal: ≤ 10 º C 

 

Distribuição (aferir na metade do 
horário do porcionamento) 

60 a 65 ºC – distribuir no máximo por 06 
horas. 

Até 4 º C, distribuir no máximo por 04 
horas. 
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< 60 ºC – distribuir no máximo por 03 
horas. 

10 ºC a 21 ºC – distribuir no máximo 
por 02 horas. 

> 21 ºC – desprezar. 

Portaria CVS 6/99, e adequações incorporadas pela CVS 18/08. 

3.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

3.1 Executar os serviços estabelecidos no Termo de Referência, de acordo com as especificações constantes na proposta apresentada,  
3.2 Manter durante toda a execução do contrato as condições técnicas para habilitação. 
3.3 Atender prioritariamente pedidos de emergência da CONTRATANTE, em prazo não superior a 24 horas. 
3.4 Se qualquer item do cardápio apresentar não-conformidades relacionadas aos parâmetros organolépticos e microbiológicos deverá 

ser substituído imediatamente sem ônus à CONTRATANTE. 
3.5 Manter durante toda a execução do contrato as condições jurídicas acordadas em Contrato pela Secretaria Municipal de Saúde.  
3.6  Providenciar imediatamente, correções das deficiências apontadas pela Contratante quanto à execução dos serviços contratados. 
3.7 Manter, durante a execução deste Contrato, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas no TR. 
3.8  Aceitar, sem restrições, a fiscalização da CONTRATANTE no que se diz respeito ao fiel cumprimento das condições e cláusulas 

pactuadas no presente instrumento. 
3.9  Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer prejuízos, materiais ou pessoais, causados a 

CONTRATANTE ou a terceiros pelo próprio Contratado, por seus prepostos ou empregados. 
3.10 Assumir todas as despesas e encargos de qualquer natureza com o pessoal necessário ao fornecimento e entrega dos bens 

(produtos), objeto do presente contrato, inclusive assumindo a responsabilidade pelo atendimento de encargos de natureza 
trabalhista, previdenciária, tributária, comercial, inclusive de acidente de trabalho relativo à mão de obra utilizada. 

3.11 Zelar e garantir a boa qualidade dos produtos fornecidos à Administração, em consonância com os parâmetros de qualidade fixados 
e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo Poder Público. 

3.12 Cumprir, rigorosamente, todas as exigências decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária e de seguros dos condutores que 
prestarem serviços á Contratante. 

3.13 Providenciar imediatamente correção das deficiências apontadas pela Contratante durante a execução do contrato; 
3.14 Nos preços unitários, em real e com duas casas decimais, deverão estar inclusos, entre outros, todos os custos dos materiais 

descartáveis, materiais de envase, além de tributos, prêmios de seguro, taxas, inclusive de administração, emolumentos, transporte, 
quaisquer despesas operacionais, todos os encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais, despesas e 
obrigações financeiras de qualquer natureza, frete, carga, descarga, enfim, todos os componentes de custo dos serviços necessários 
à perfeita execução do objeto deste contrato.  

3.15  Responsabilizar-se por todos os prejuízos que porventura ocasione as Unidades da Secretaria Municipal de Saúde e a todas as 
Unidades que recebem refeições ou a terceiros, em razão da execução dos fornecimentos decorrentes do presente edital. 

3.16 A CONTRATADA deverá dispor de todos os meios necessários para a prestação do serviço contratado, usando recursos técnicos 
adequados e procedimentos compatíveis. Os recursos humanos, financeiros e operacionais ficarão sob responsabilidade da 
contratada, que responderá por todos e quaisquer danos causados à Secretaria Municipal de Saúde - SMS, oriundos do 
descumprimento das condições previstas nesse contrato. 

3.17 A CONTRATADA deverá sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, métodos e processos de inspeção, verificação e controle, 
por parte da CONTRATANTE encarregada de acompanhar a execução dos serviços, prestando todos os esclarecimentos solicitados 
e atendendo as reclamações formuladas. Essas atividades serão supervisionadas e controladas pelas nutricionistas da Secretaria de 
Saúde de Contagem juntamente com o(s) nutricionista(s) da CONTRATADA conforme regulamenta Resolução CFN no 218/99.  

3.18  
3.19 4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

Notificar a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades encontradas na prestação dos serviços. 
4.1 Pagar corretamente à contratada a importância devida, de acordo com a Nota Fiscal. 
4.2 Credenciar, perante a CONTRATADA, mediante documento hábil, servidor(s) autorizado(s) a solicitar e acompanhar a prestação do 

serviço bem como fornecer informações pertinentes à execução do objeto do contrato. 
4.3 Dar aceite na Nota Fiscal de fornecimento. 
4.4 Notificar a  contratada caso ocorra não-conformidades na prestação dos serviços. 
4.5 Efetuar controle interno para acompanhamento da correta execução do Contrato, compatibilizando o documento comprobatório de 

recebimento, com as Notas Fiscais; 
 

5. CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

5.1. O contrato terá prazo de vigência de 45 (quarenta e cnco) dias a partir da data de assinatura, ou até o fim do processo licitatório, 



"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, 27 de outubro de 2017 Página 43 de 77 Diário Oficial de Contagem - Edição 4217

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE 

         FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA MÉDICA E URGÊNCIA DE CONTAGEM – FAMUC 
 

CT 068.17 – DISP 123.17 – LACERDA – HMMC – Refeição serv/pacientes  
Av. General David Sarnoff, 3113- Jardim Industrial – Contagem/MG – CEP 32.210-110     AO 

sendo o fornecimento parcelado, conforme especificação no anexo IV(quantitativo, horário e local de entrega). 

6. PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA 

6.1 A fiscalização e o acompanhamento do contrato ficará a cargo da Suerintendência Administrativa e Financeira da Secretaria Municipal 
de Saúde, que verificará a perfeita execução do serviço contratado, com auxílio das nutricionistas da Secretaria de Saúde de Contagem. 

6.2 Cabe a contratada garantir boa qualidade do produto entregue e promover sua imediata substituição em caso de irregularidade.  

7. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1. O pagamento à licitante vencedora será efetuado em 30 (trinta) dias a partir da entrada da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada. 
A Nota Fiscal/Fatura deverá atender às exigências dos Órgãos de Fiscalização, inclusive quanto ao prazo de autorização para sua 
emissão. 

7.2. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta-corrente das licitantes vencedoras, através de ordem bancária 
contra o Banco do Brasil S/A, ou em qualquer entidade bancária indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o 
nome do Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito. 

7.3. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta em virtude 
de penalidades ou inadimplemento, sem que isso gere direito ao pleito de atualização financeira. 

7.4. Só será pago produto ou serviço efetivamente prestado ou fornecido, ou seja, concluído e de acordo com a autorização de serviço 
e/ou fornecimento respectivo e Nota fiscal atestada como recebido. 

7.5. A empresa deverá fazer constar em sua nota fiscal, que será verificada e atestada por servidor designado pela Administração, o 
material efetivamente fornecido contendo os dados de identificação tais como especificações, número do lote e registro no Ministério da 
Saúde. 

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.1. A empresa (pessoa jurídica) deverá apresentar o registro ou inscrição na entidade profissional competente (Conselho Regional 
de Nutricionistas-CRN). 
8.2. Comprovação do registro de todo o quadro técnico no CRN (responsável técnico, nutricionistas e técnicos em nutrição).  
8.3. A formação do quadro técnico deverá seguir a Resolução CFN Nº 380/2005 contemplando plantão de supervisão técnica em 
fins-de-semana e feriados. 
8.4. Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, qualidade e prazos com 
o objeto de licitação, através de dois atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito privado ou público certificado compatíveis com o 
objeto desse termo. 
8.5. Alvará de funcionamento registrado no órgão sanitário competente e atualizado. A empresa deverá possuir um local destinado à 
produção das refeições em Belo Horizonte ou Região Metropolitana. Será necessário um laudo da Vigilância Sanitária atualizado sobre a 
real situação do local, anexado ao Alvará. 
8.6. Certificado de vistoria atualizado, de acordo com a Resolução nº 532 de 12 de abril de 1993/ SES, dos veículos de transporte de 
refeição emitido por autoridade sanitária competente. Esse certificado inclui no mínimo 03 veículos para cobrir 03 rotas distintas. 
8.7. Documentação e registros referentes à adequação quanto a Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004/ANVISA 
(Manual de Boas Práticas e Procedimentos Operacionais Padronizados Atualizados) de no mínimo 12 meses. 
8.8. Apresentar o Manual de Boas Práticas em serviços de nutrição e os Procedimentos Operacionais Padronizados atualizados.  

9. GESTOR DO CONTRATO 

9.1 A fiscalização e acompanhamento do fornecimento serão exercidos pela  Diretoria do Complexo Hospitalar, na pessoa do Sra. Olívia 
Fernandes Bonfim – Matric 201724/SND – Denise C onceição Soares – Matrícula, conforme observado o disposto no Artigo 67, da Lei nº 
8.666/93. 
 

10.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   

10.1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as 
seguintes sanções:  
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10.2.  Advertência;  

10.3. Multa, na forma prevista neste Contrato;  

10.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) 
anos;  

10.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o CONTRATANTE, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 
a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no sub 
item 13.1.3 desta Cláusula; 

11 . SANÇÕES CUMULATIVA   

11.1. As sanções previstas nos itens 13.1.1, 13.1.3 e 13.1.4 da Cláusula anterior, poderão ser aplicadas juntamente com o item 13.1.2 da 
mesma Cláusula, facultada a defesa prévia da CONTRATADA; 

11.2. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser pago por meio de guia própria, à Prefeitura Municipal 
de Contagem. 

12. MULTA DE MORATÓRIA 

12.1. Pelo atraso injustificado durante a execução deste Contrato, será aplicada: 

12.2. Ocorrendo atraso na liberação do objeto contratado será aplicada multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de 
atraso, até o limite de 20% (Vinte por cento) sobre o valor total deste Contrato.;  

12.3. No descumprimento de quaisquer outras Cláusulas deste Contrato, que não impliquem cumprimento de prazos, poderá ser aplicada 
uma multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total deste Contrato. 

13. DAS ALTERAÇÕES 

13.1. O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos nos artigos 57 e 65 da Lei Federal n°. 8.666/93, através de Termo 
Aditivo, devidamente justificado; 

13.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, a critério do CONTRATANTE, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor original do Contrato. 

14. DA RESCISÃO  

14.1. Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da 
Lei Federal Nº. 8.666/93 e amigavelmente nos termos do Art. 79, inciso II, combinado com o Art. 78 da mesma Lei. 

14.2. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos a que 
tem direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados. 

15.  DA PUBLICIDADE 

15.1. Incumbirá ao CONTRATANTE a publicação deste Contrato, por extrato no Diário Oficial de Contagem - DOC. na forma do art. 61, 
Parágrafo único da Lei nº. 8.666/93. 

16. DO FORO 

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Contagem para dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.  
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17. DA CONCORDÂNCIA DAS PARTES 

17.1. E, por estarem justas combinadas e contratadas, depois de lido e achadas conforme, o presente Contrato foi lavrado em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, assinado pelas partes, na presença das testemunhas abaixo, extraindo-se as cópias necessárias para 
documento e controle.  

  
 

Contagem, 29 de Setembro de 2017. 

 

 

CONTRATANTE: 

 
BRUNO DINIZ PINTO  

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 CONTRATADA:                   

    GUSTAVO HENRIQUE LARA LACERDA  
     LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA EPP  

 

Testemunhas: 

1)_______________________________________________ CI: __________________ 

 

2) ______________________________________________ CI: __________________ 
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ANEXO I 

 

PORÇÕES E FREQUÊNCIAS DOS ALIMENTOS NO CARDÁPIO 

 

 

Porções para funcionários e acompanhantes: 

 

Acompanhamentos quentes – Arroz (arroz longo fino tipo 1) 

Arroz simples 160g 

Arroz composto  160g 

 

 

Acompanhamentos quentes – Feijão  

Feijão simples 140g 

Feijão especial (Tropeiro) 170g 

Feijão especial (Tutu) 170g 

Feijão especial (Preto) 140g 

 

 

Acompanhamentos quentes – Feijão  

Feijão simples 140g 

Feijão especial (Tropeiro) 170g 

Feijão especial (Tutu) 170g 

Feijão especial (Preto) 140g 
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Saladas 

Alface 40g 

Acelga 40g 

Agrião 40g 

Abobrinha ralada (crua) 50g 

Abobrinha cubos 40g 

Berinjela cubos 60g 

Beterraba cozida 60g 

Cenoura ralada 40g 

Cenoura cozida 60g 

Chuchu refogado 60g 

Couve  40g 

Couve-flor  60g 

Espinafre 35g 

Jiló refogado 60g 

Vagem cozida 60g 

Repolho cru 40g 

Tomate (cubos) 60g 

Tomate (rodela) 60g 

Vinagrete 60g 

Pepino (cubos) 20g 

Mista de legumes (batata, cenoura, chuchu) / Seleta de legumes 60g 

Batata baroa (cubos) 60g 

Batata doce 60g 

Tabule  60g 

Salada com macarrão 60g 

Salpicão 60g 

Saladas compostas com leguminosas e outros (Exemplo: grão de bico / feijão branco / lentilha / proteína 
texturizada de soja) 

60g 
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Guarnições 

Abóbora cozida cubos 120g 

Angu ou polenta (ao sugo ou napolitana ou à bolonhesa) 140g 

Batata inglesa corada ou sautée ou gratinada 120g 

Batata inglesa “bolinha” 135g 

Batata palha 50g 

Cenoura sautée 120g 

Chuchu ao molho branco 130g 

Couve refogada 70g 

Canjiquinha 160g 

Creme de milho 130g 

Espaguete alho e óleo ou à bolonhesa 150g 

Farofa com lingüiça ou farofa de frutas 100g 

Legumes sautée (batata, chuchu, cenoura e vagem) 120g 

Mandioca ensopada 160g 

Mandioca cozida sauteé 130g 

Massa recheada (canelone, rondele e lasanha) 160g 

Penne ao molho branco ou ao sugo ou molho quatro queijos ou à parisiense 150g 

Preparações à base de folhosos / repolho refogados 80g 

Preparações à base de batata palha 80g 

Purê de batata ou purê misto ou purê de abóbora ou purê de baroa 150g 

 

 

Prato principal 

Carne cozida cubos (coxão duro ou fraldinha)  120g 

Carne bovina assada fatiada (lagarto, cupim e coxão duro) 135g 

Bife de panela (patinho ou coxão mole) 120g 

Iscas bovina (patinho ou coxão mole) 120g 
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Strogonoff bovino (coxão mole) 160g 

Espetinho de frango (filé de frango) 140g 

Coxa / Sobrecoxa de frango 150g 

Strogonoff de frango  160g 

Filé de frango 120g 

Fricassê de frango 140g 

Postas de peixe (cozidos tipo muqueca) 150g 

Filé de pescada  120g 

Filé de merluza  120g 

Lingüiça de frango assada 120g 

Lingüiça suína assada 120g 

Bife suíno grelhado (pernil) 120g 

Carne suína assada (lombo, pernil) 135g 

Feijoada (costelinha, lombo, calabresa, paio e bacon) 280g 

Medalhão de frango recheado 135g 

Tulipa de frango recheada 150g 

 

 

 

Sobremesas 

Gelatina 100g 

Flan 100g 

Doce (cremoso) 50g 

Doce (tablete) 50g 

Arroz doce 100g 

Canjica 200g 

Melancia  200g 

Laranja (descascada) 90g 

Mexerica 135g 
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Maçã 130g 

Banana prata 90g 

Mamão 90g 

Pêra 110g 

Abacaxi 85g 

Melão 90g 

Ameixa vermelha 60g 

Manga 120g 

 

 

 

 

 

Tabela de incidência para os principais itens do cardápio  

fornecidos aos funcionários por self-service e aos acompanhantes por marmitex: 

Acompanhamentos quentes 

Arroz simples 28 

Arroz composto 03 

Feijão simples 26 

Feijão especial (Tropeiro) 01 

Feijão especial (Tutu) 02 

Feijão especial (Preto) 02 

Prato Protéico 

Carne bovina 

Bife 03 

Cozida (cubos) 03  

Iscas  01 

Assada 03 

Strogonoff 01 
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Carne de aves 

Filé de peito 04 

Coxa e Sobrecoxa 04 

Espetinho de frango 01 

Fricassê 01 

Strogonoff 01 

Medalhão ou tulipa de frango recheada 01 

Lingüiça de frango assada 01 

Carne de suínos 

Bife 01 

Assada 01 

Cozida (cubos) 01 

Feijoada 02 

Lingüiça suína assada 01 

Carne de Peixes 

Filé ou postas (cozido tipo muqueca) 01 

Filé ou postas (empanado assado ou frito) 01 

Guarnição 

Farofas diversas 03 

Polenta / Angu / Canjiquinha 04 

Purês diversos 03 

Batata palha 02 

Batata ou mandioca ou baroa (ensopados ou sautée) 04 

Vegetais do grupo B cozidos ou refogados (simples ou compostos, com ou sem molhos) 04 

Folhosos refogados e suas preparações  02 

Preparações com batata palha 02 

Massas (espaguete ou penne ou parafuso ou outros com molhos sugo ou 04 queijos ou à 
bolonhesa ou branco).  

06 

Massa recheada (canelone, rondele e lasanha) 01 
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Salada 

Folhosos 31 (01 tipo por refeição) 

Vegetal A ou B cru 31 (01 tipo por refeição) 

Vegetal B cozido 31 (01 tipo por refeição) 

Sobremesa 

Doce (tablete ou cremoso) 09 

Gelatina ou flan ou arroz doce ou canjica 02 

Fruta da época 20 
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ANEXO II 

Classificação dos vegetais e frutas para orientação 
 

CLASSIFICAÇÃO DOS VEGETAIS: 

Vegetal A:  

Abobrinha, acelga, agrião, alface, almeirão, berinjela, bertalha, brócolis, chicória crespa, chicória lisa, couve, couve-flor, 
escarola, espinafre, jiló, mostarda, pepino, rabanete, repolho híbrido, repolho roxo, serralha, taioba, tomate. 

Vegetal B:  

Abóbora moranga, chuchu, ervilha, jiló, quiabo, vagem, beterraba, cenoura.. 

Vegetal C:  

Batata inglesa, mandioca, inhame, batata baroa, batata doce, cará, milho verde. 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS FRUTAS: 

Fruta A: 

Abacaxi, cajá, caju, carambola, goiaba, laranja, lima, limão, maracujá, melancia, melão, morango, pêssego, tangerina. 

 

Fruta B  

Banana caturra (nanica), banana prata, caqui, maçã, mamão Havaí, mamão formosa, manga. 
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 ANEXO III 

Relação de Utensílios  
 

Descrição  

Caixas térmicas para transporte de marmitex com 
capacidades variadas dependendo do nº de refeições 
de cada Unidade e com divisórias plásticas para 
acondicionamento individual do marmitex. 
Preferencialmente caixas fabricadas em polietileno de 
alta densidade (PEAD).  

Quantidade suficiente para acondicionar o nº de marmitex que 
serão enviados para cada Unidade. Considerar que as saladas 
e sobremesas devem ser acondicionadas em caixas separadas. 

Refresqueira ou Garrafas/garrafões térmicos para 
refrigeração e distribuição do refresco.  

Quantidade suficiente para atender a todas as unidades 
contempladas no citado termo. 

 

 

ANEXO IV 

 
O LOCAL DE ENTREGA SERÃO NAS REFERIDAS UNIDADES LISTADAS ABAIXO: 

Upa Petrolândia - Rua Refinaria União, 137, Bairro Petrolândia 

Upa Ressaca- Rua Extrema, 200- Bairro Guanabara 

Upa Vargem das Flores- Rua Retiro dos Imigrantes, 80 - Bairro Retiro 

Upa Sede – Rua Joaquim Camargos, 47 – Bairro Centro 

CHC – Av. João César de Oliveira, 4.495 – Bairro Cinco – Contagem  

SAMU - Av. João César de Oliveira, 6.155 – Bairro Beatriz – Contagem 

CAPS I – Rua Urucuri, 130- Bairro Novo Eldorado 

CAPS AD – Rua Sevilha 110 – Bairro Eldorado 

CAPS II Eldorado – Rua Madre Marguerita Fontanaresi, 106 – Eldorado 

CAPS III No Distrito Sede – Rua Felisbino Pinto Monteiro, 1099 - Praia 
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Controladoria 
Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM – Nº 123, de 26 de outubro de 2017.

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

CONSIDERANDO:

I – A instauração do Processo Administrativo Disciplinar 02/049/2016, através da Portaria Nº 140 de 12 de agosto de 2016, para apuração de irregularidades suposta-
mente cometidas pela servidora ALESSANDRA NUNES ZEGRINE DUARTE, matrícula n° 200753, Enfermeira 24 horas;

II – O Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. ALESSANDRA NUNES ZEGRINE DUARTE, matrícula n° 200753, Enfermeira 24 horas, com fundamento legal no art. 123, II c/c Art. 126, todos da Lei Municipal 
2.160/90.

Art. 2º – Determinar que a suspensão aplicada, seja convertida em multa na base de 50% (cinquenta por cento) do dia da remuneração, ficando a servidora obrigada a 
permanecer no serviço, nos termos do art. 126, parágrafo segundo, da Lei 2160/90.

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de outubro de 2017.

WEBER DIAS OLIVEIRA
Controlador Geral do Município

Secretaria Municipal 
de Administração

PORTARIA SEAD Nº 014, de 27 de outubro de 2017.

Designa Pregoeiros e membros da Equipe de Apoio para atuarem nas licitações na modalidade Pregão e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, e nos termos do Decreto Municipal nº 10.254, de 1º de setembro de 1999 e nº 11.172, de 08 de maio de 2003, alterado pelo Decreto Municipal n° 175, de 29 
de agosto de 2005;

RESOLVE:

Art.1º  Designar para exercer a função de Pregoeiro os seguintes servidores, titulares de cargo efetivo: 
I  -  Stela Maris Almeida Pereira Cardoso – matrícula nº 0108023-3.
II - Arcione Felix Capucho  -  matrícula nº   01339563;              
III- Márcia Mendes Siqueira- matrícula n° 0113447-3              
IV - Jader Luis Sales Junior – matrícula nº  0135938-6.
V – Luiz Adolfo Belém – matrícula nº  0105535-2.

§1º  Dentre os servidores nominados no caput deste artigo, um será Pregoeiro e os demais serão membros da Equipe de Apoio ao Pregoeiro, em cada certame.

§2º  O edital indicará o Pregoeiro Titular para o certame e, em seus impedimentos legais e eventuais, será substituído por um servidor dentre os citados no caput deste 
artigo, que atuará como Pregoeiro Substituto, especificamente designado para este fim.
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Art.2º   As equipes de apoio serão constituídas por 3(três) membros efetivos, que darão suporte às atividades do Pregoeiros, admitindo-se, quando for o caso, a indica-
ção de até 2(dois) suplentes, que atuarão nos impedimento legais e eventuais dos titulares da equipe de apoio.

Art.3º  Nos impedimentos ou afastamento de algum dos servidores citados no artigo 1º, desta Portaria, ficam designados como membros suplentes as seguintes servi-
doras, titulares de cargo  de provimento efetivo:
I – Adriana Lúcia de Assis Souza – matrícula 112508-3;
II – Laura Augusta Santana Vieira – matrícula 112903-8.

Art.4º  Os Pregoeiros e a Equipe de Apoio, de que trata esta Portaria, atuarão nos processos de licitação na modalidade Pregão, de competência da Secretaria Municipal 
de Administração.

Art.5º   Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 23 de outubro de 2017.

Art.6º  Revogam-se as disposições em contrário, em especial a PORTARIA SEAD 002 de 22 de março de 2017.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de outubro de 2017.

HUGO OTAVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEAD Nº 015, de 27 de outubro de 2017.

Designa Equipe Especial de Pregoeiros para atuarem como prioridade, nas licitações na modalidade Pregão destinadas à Secretaria Municipal de Educação e dá outras 
providências.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, e nos termos do Decreto Municipal nº 10.254, de 1º de setembro de 1999 e nº 11.172, de 08 de maio de 2003, alterado pelo Decreto Municipal n° 175, de 29 
de agosto de 2005;

RESOLVE:

Art.1º Designar para exercer a função de Pregoeiro os seguintes servidores, titulares de cargo efetivo: 
I - Dagoberto Moreira Guaracy - matrícula n° 111048-5
II - Danielle Venâncio Magalhães – matrícula nº 0141804-8.
III - Eliete Ribeiro de Oliveira – matrícula nº 142473-0
IV - Viviane Caetano Dias -  matrícula nº 142883-3;              

§1º Dentre os servidores nominados no caput deste artigo, um será Pregoeiro e os demais serão membros da Equipe de Apoio ao Pregoeiro, em cada certame.

§2º O edital indicará o Pregoeiro Titular para o certame e, em seus impedimentos legais e eventuais, será substituído por um servidor dentre os citados no caput deste 
artigo, que atuará como Pregoeiro Substituto, especificamente designado para este fim.

Art.2º Os Pregoeiros, de que tratam esta Portaria, atuarão nos processos de licitação na modalidade Pregão, como prioridade, a Secretaria Municipal de Educação.

Art.3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a PORTARIA SEAD 011 de 24 de outubro de 2017.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de outubro de 2017.

HUGO OTAVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO

Contagem, 26 de outubro de 2017.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 058/2017
TIPO: Menor Preço

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE TV SMART LED 40 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA.
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade: 1061 04.131.0001.2008 44.90.52.17 010000

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

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

EMPRESA VENCEDORA ITEM VALOR TOTAL

A.F.H COMERCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 1 R$ 2.049,00

PREÇO TOTAL========================================> R$ 2.049,00

Totalizando o valor da licitação em R$ 2.049,00 (dois mil, quarenta e nove reais).

Jader Luis Sales Júnior
Pregoeiro

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora A.F.H COMERCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME, no valor de R$ 2.049,00 (dois mil, quarenta e nove reais), modali-
dade Pregão Eletrônico nº 058/2017, homologo a licitação para a respectiva assinatura da Ata de Registro de Preços.

Contagem, 26 de outubro de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

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

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE:
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NÚMERO 030/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 233/2017
OBJETO: 
PATROCÍNIO ao atleta do UFC (Ultimate Fighting Championship) PAULO HENRIQUE COSTA “BORRACHINHA”, para participação na COMPETIÇÃO DO UFC 217 NEW YORK, 
que ocorrerá no dia 04 de novembro de 2017.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1061.04.131.0066.2357 – 3390.3999 – FONTE 010000 

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª., para RATIFICAÇÃO, da despesa com o PATROCÍNIO ao atleta do UFC (Ultimate Fighting Championship) 
PAULO HENRIQUE COSTA “BORRACHINHA”, CNPJ 21.091.411/0001-00, para participação na COMPETIÇÃO DO UFC 217 NEW YORK, que ocorrerá no dia 04 de novembro 
de 2017, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência. Valor estimado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

Davidson de Castro Cabacinha
Diretor de Compras e Licitações

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do artigo 25, caput, da Lei número 8.666/93 e autorizo a despesa com o PATROCÍNIO ao atleta do UFC (Ultimate Fighting Cham-
pionship) PAULO HENRIQUE COSTA “BORRACHINHA”, CNPJ 21.091.411/0001-00, para participação na COMPETIÇÃO DO UFC 217 NEW YORK, que ocorrerá no dia 04 de 
novembro de 2017, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência. Valor estimado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

Publique-se.

Contagem, 27 de outubro de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
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Secretário Municipal de Administração 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2017 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009/2017 
PROCESSO N.º 027/2017 
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO  
VIGÊNCIA DA ATA: 25 DE OUTUBRO DE 2017 À 24 DE OUTUBRO DE 2018 
 
AOS 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2017, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA FU-
TURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, 
CONFORME DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE ORIGINOU O REGISTRO, PARTE INTEGRANTE E INSEPA-
RÁVEL DESTE INSTRUMENTO, BEM COMO A PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA, COMO DESCRITO NA PLANILHA DE ITENS COM PREÇOS REGISTRADOS ABAIXO:

EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA- ME

ITEM PRODUTO UND QTDE. MARCA
VALOR UNI-
TÁRIO R$

VALOR 
TOTAL 
R$

QUANTIDADE 
ESTIMADA

VALOR 
REGISTRADO 
R$

01 Arroz beneficiado, longo fino, em pacote de 05 Kg PCT 1 TRYUMPHO R$ 14,50 R$ 14,50

15.000 R$ 95,63

02 Açúcar cristal superior, pacote de 05 Kg PCT 1 TRYUMPHO R$ 13,50 R$ 13,50

03 Farinha de mandioca crua, pacote de 01 Kg PCT 1 MONSIL R$ 7,50 R$ 7,50

04 Feijão carioca tipo 1, grupo anão, classe cores, pacote de 01 Kg PCT 2 TRYUMPHO R$ 6,40 R$ 12,80

05 Fubá de milho mimoso, pacote de 01 Kg PCT 1 MILHARIL R$ 4,80 R$ 4,80

06

Sal iodado (com adição de iodato de potássio, conforme legislação 
vigente para este produto), acompanhado de declaração da empresa 
quanto à porcentagem de iodo adicionado, pacote de 01 Kg PCT 1 UNIÃO R$ 2,50 R$ 2,50

07
Macarrão tipo espaguete, com ovos, nº 08, embalagem com 500 
gramas em saco de polietileno PCT 2 DON SAPORE R$ 3,50 R$ 7,00

08 Café em pó, pacote de 250 gramas, com selo da ABIC a vácuo (tijolinho) PCT 1 NAÇÃO R$ 4,50 R$ 4,50

09
Biscoito de maisena, crocante, macio, torrado, seco, em embalagem de 
400 gramas PCT 1 PRODASA R$ 4,80 R$ 4,80

10 Óleo de soja refinado, tipo 1, embalagem com 900 ml FR 2 ABC R$ 3,80 R$ 7,60

11 Extrato de tomate com 18% de matéria seca, lata com 350 gramas LT 1 COLONIAL R$ 4,25 R$ 4,25

12
Sardinha em óleo comestível, em conserva, lata com 130 gramas aproxi-
madamente LT 1 RUBI R$ 4,18 R$ 4,18

13 Goiabada, tablete de 500 gramas TABLETE 1 MINAS MAIS R$ 7,70 R$ 7,70

VALOR GERAL: R$ 1.434.450,00 ( um milhão quatrocentos e trinta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais )

Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE 
Extrato do edital de licitação - carta convite nº 003/2017 - O Presidente da Caixa Escolar Rita Carmelinda Rocha, através da comissão de licitação, torna público, para co-
nhecimento de quaisquer interessados, que fará realizar licitação conforme mencionado a seguir: carta convite nº 003/2017 para a contratação de empresa especializa-
da na área de construção civil, pelo regime de empreitada por preços unitários, para construção de refeitório no pátio da Escola Municipal Rita Carmelinda Rocha com 
confecção de estrutura de concreto e metálica, alvenaria de tijolo maciço queimado e confecção de mesas e bancos de concreto objeto arquitetônico e demais especi-
ficações descritas no edital, com entrega de envelopes de habilitação e proposta que será até as 9h20min (nove horas e vinte minutos) do dia 21/11/2017. A abertura 
dos envelopes com os documentos e a proposta comercial será realizada em sessão designada para o dia 21/11/2017 às 09h30min. O edital e seus anexos poderão ser 
adquiridos por quaisquer interessados, com a Comissão de Licitação na Secretaria da Escola Municipal Rita Carmelinda Rocha, localizada na Rua: Rubi, nº 850, Bairro: 
São Joaquim, Município de Contagem-MG, CEP: 32.113.-270, no horário de 08:00 às 11:00 horas e das 13:30 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira, exceto recessos 
e feriados, o interessado deverá apresentar PEN DRIVE para a sua gravação. Maiores Informações pelo telefone (31) 3352-5229. Contagem, 01 de Novembro  de 2017 – 
Janice Mendes de Souza Quadros / Presidente da Comissão de Licitação –  Maíra Isabel Gonzaga de Abreu Costa / Vice-Presidente da Comissão de Licitação 
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EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº05/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO E O INSTITUTO SER FELIZ. OBJETO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA MODALIDADE CRECHE E PRÉ-ESCOLA. DOTA-
ÇÃO: 1121.12.365.0024.2209.33.50.41.00 FONTE 211901. VALOR GLOBAL DE R$ 599.397,24 (QUINHETOS E NOVENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE 
REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) DIVIDIDO EM 13 (TREZE) PARCELAS. ASSINADO: 27/10/2017 COM VIGÊNCIA DE 15 (QUINZE) MESES.

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO E ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS VILAS ESTRELA DALVA, SÃO MATEUS E ADJACÊNCIAS. OBJETO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE EDUCA-
ÇÃO INFANTIL NA MODALIDADE CRECHE E PRÉ-ESCOLA. DOTAÇÃO: 1121.12.365.0024.2209.33.50.41.00 FONTE 211901. VALOR GLOBAL DE R$ 619.637,88 (SEISCEN-
TOS E DEZENOVE MIL, SEICENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) DIVIDIDO EM 12 (DOZE) PARCELAS. ASSINADO: 27/10/2017 COM VIGÊNCIA DE 
16 (DEZESEIS) MESES.

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº010/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO E O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE LOURDES GONÇALVES. OBJETO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
NA MODALIDADE CRECHE E PRÉ-ESCOLA. DOTAÇÃO: 1121.12.365.0024.2209.33.50.41.00 FONTE 211901. VALOR GLOBAL DE R$ 447.271,89 (QUADROCENTOS E 
QUARENTA E SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) DIVIDIDO EM 13 (TREZE) PARCELAS. ASSINADO: 27/10/2017 COM VIGÊNCIA 
DE 16 (DEZESEIS) MESES.

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº012/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO E A CRECHE COMUNITÁRIA LAGO AZUL. OBJETO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA MODALIDADE CRECHE E 
PRÉ-ESCOLA. DOTAÇÃO: 1121.12.365.0024.2209.33.50.41.00 FONTE 211901. VALOR GLOBAL DE R$ 296.872,20 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E 
SETENATA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) DIVIDIDO EM 12 (DOZE) PARCELAS. ASSINADO: 27/10/2017 COM VIGÊNCIA DE 15 (QUINZE) MESES.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº . 040/2017  -  CAIXA ESCOLAR DOUTOR NESTOR DE OLIVEIRA BRUNO  E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO:  REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À COMPRA E INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA NA E.M DONA CORDELINA SILVEIRA MATTOS DA CAIXA ESCO-
LAR  DOUTOR NESTOR DE OLIVEIRA BRUNO (CAPITAL) E  (CUSTEIO) EM 01 (UMA) PARCELA DE R$ 4.800,00.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.361.0024.2211  - NATUREZA:   33504100  –44504100  FONTE: 010100
ASSINADO:   23/10/2017       VIGÊNCIA:   31/12/2017

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº . 040/2017  -  CAIXA ESCOLAR DOUTOR NESTOR DE OLIVEIRA BRUNO  E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO:  REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À  COMPRA E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA NO CEMEI PÉS NO CHÃO DA CAIXA ESCOLAR DOUTOR NESTOR 
DE OLIVEIRA BRUNO   (CAPITAL) EM 01 (UMA) PARCELA DE R$ 1.113,70.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.365.0024.2210  - NATUREZA: 44504100    – FONTE: 010100
ASSINADO:   23/10/2017       VIGÊNCIA:   31/12/2017

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº . 075/2017  -  CAIXA ESCOLAR PROFESSORA ANA GUEDES VIEIRA  E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO:  REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À SERVIÇOS DE SOLDAS DESENTUPIMENTO DE VASO TROCA DE CONJUNTO HIDRAULICO DA CAIXA ESCOLAR  
PROFESSORA ANA GUEDES VIEIRA (CUSTEIO) EM 01 (UMA) PARCELA DE R$ 808,80.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.361.0024.2211  - NATUREZA:   33504100  – FONTE: 010100
ASSINADO:   18/10/2017       VIGÊNCIA:   31/12/2017

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº . 096/2017  -  CAIXA ESCOLAR CEMEI CONJUNTO AGUA BRANCA  E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO:  REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI DA CAIXA ESCOLAR CEMEI CONJUNTO AGUA 
BRANCA (CUSTEIO) EM 01 (UMA) PARCELA DE R$ 5.340,60.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.365.0024.2210  - NATUREZA:   33504100  – FONTE: 010100
ASSINADO:   25/10/2017       VIGÊNCIA:   31/12/2017

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº . 060/2017  -  CAIXA ESCOLAR MARIA SILVA LUCAS  E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO:  REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM NOTE BOOK E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CAIXA ESCOLAR MARIA SILVA 
LUCAS  (CAPITAL) EM 01 (UMA) PARCELA DE R$ 3.298,00.
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DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.361.0024.2211  - NATUREZA:   44504100  – FONTE: 010100
ASSINADO:   25/10/2017       VIGÊNCIA:   31/12/2017

RESOLUÇÃO CONJUNTA FMEC/SEDUC Nº 1, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017

Convoca a população para participar do Seminário Municipal de Educação de Contagem, como etapa preparatório para a Conferência Estadual de Educação de Minas 
Gerais, com o tema: A Construção do Sistema Integrado de Educação Pública de Minas Gerais (SIEP/MG) e a implementação dos Planos de Educação.

O FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONTAGEM E O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, e:

- Considerando a Convocação das Conferências Popular e Nacional de Educação, a serem realizadas em 2018;
- Considerando a realização da Conferência Estadual de Educação de Minas Gerais nos dias 22, 23, 24 e 25 de março de 2018;
- Considerando que a Conferência Estadual de Educação é precedida de etapas municipais e territoriais, para retirada de propostas e de delegados;
- Considerando, ainda, que a etapa municipal pode dar-se em forma de Conferência Municipal, encontro ou seminário, conforme previsto nas Orientações emitidas pela 
Comissão Organizadora da Conferência Estadual de Educação de Minas Gerais, desde que estes eventos debatam os 8 eixos temáticos do Documento Base da CONAPE 
e mais um eixo, de construção do Sistema Integrado de Educação Pública em Minas Gerais (SIEP/MG);

RESOLVEM:

Art. 1º – O Seminário Municipal de Educação de Contagem, etapa preparatória para a Conferência Estadual de Educação de Minas Gerais, será realizado no dia 11 de 
novembro de 2017, de 08 às 18 horas, na Escola Municipal Heitor Villa-Lobos, localizada na Praça Marília de Dirceu, nº 20, Bairro Inconfidentes, Contagem/MG.

Art. 2º O tema da Conferência Estadual de Educação de Minas Gerais, que será também adotado pelo Seminário Municipal de Educação de Contagem, é: “A Construção 
do Sistema Integrado de Educação Pública de Minas Gerais – SIEP/MG e a Implementação dos Planos de Educação”.

Art. 3º O Seminário Municipal de Educação de Contagem desenvolverá seus trabalhos com as seguintes atividades:

08h às 08:30h – Credenciamento e café
08:30h às 9h – Abertura
9h às 12h – Grupos de trabalho para discussão, debate e formulação de propostas nos eixos de discussão
12h às 14h – Almoço
14h às 15:30h – Eleição de delegados
15:30h às 16h – Café
16h às 17h – Plenária - leitura das propostas formuladas, por eixo
17h às 17:30h – Plenária – apresentação dos delegados eleitos, por segmento
17:30 às 18 – Encerramento.

Art. 4º O Seminário Municipal de Educação de Contagem discutirá os seguintes eixos temáticos:

EIXO I – Planos decenais e SNE: instituição, democratização, cooperação federativa, regime de colaboração, avaliação e regulação da educação;
EIXO II – Planos decenais e SNE: qualidade, avaliação e regulação das políticas educacionais;
EIXO III – Planos decenais, SNE e gestão democrática: participação popular e controle social;
EIXO IV – Planos decenais, SNE e democratização da Educação: acesso, permanência e gestão; EIXO V – Planos decenais, SNE, Educação e diversidade: democratização, 
direitos humanos, justiça social e inclusão;
EIXO VI – Planos decenais, SNE e políticas intersetoriais de desenvolvimento e Educação: cultura, ciência, trabalho, meio ambiente, saúde, tecnologia e inovação;
EIXO VII – Planos decenais, SNE e valorização dos profissionais da Educação: formação, carreira, remuneração e condições de trabalho e saúde;
EIXO VIII – Planos decenais, SNE e financiamento da educação: gestão, transparência e controle social;
EIXO IX – Construindo o Sistema Integrado de Educação Pública de Minas Gerais – SIEP/MG.

§ 1º Cada eixo temático contará com a participação de 40 participantes, inscritos por meio eletrônico, entre os dias 30 de outubro a 04 de novembro, no endereço 
eletrônico http://www.contagem.mg.gov.br/estudacontagem/seminario-municipal-de-educacao/, num total de 360 (trezentos e sessenta) participantes.

§ 2º Cada grupo discutirá as propostas sobre o tema dos eixo debatidos contidas no Documento Base elaborado pelo Fórum Nacional de Educação, que poderão ter 
emendas aditivas e supressivas.

§ 3º Cada grupo elegerá 3 (três) propostas prioritárias para serem lidas na plenária final e encaminhadas, no relatório final, à comissão organizadora, da Conferência 
Territorial.

Art. 5º No Seminário Municipal de Educação de Contagem, serão eleitos 43 (quarenta e três) delegados, que participarão da Conferência Territorial, a ser realizada no 
Município de Ibirité, em 25 de novembro de 2017, conforme os seguintes segmentos e representações:

1) EDUCAÇÃO BÁSICA – 18 delegados
a) Trabalhadores da Educação básica pública – 4 delegados
b) Gestores municipais – 3 delegados
c) Gestores estaduais – 2 delegados
d) Estudantes – 2 delegados
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e) Pais – 2 delegados
f) Trabalhadores da educação básica privada – 2 delegados
g) Conselheiros Municipais de Educação – 1 delegado
h) Gestores da educação básica privada – 1 delegado
i) Conselheiros estaduais de educação da educação básica – 1 delegado

2) EDUCAÇÃO SUPERIOR – 11 delegados
a) Estudantes – 3 delegados
b) Trabalhadores da educação superior privada – 3 delegados
c) Docentes da educação superior pública – 1 delegado
d) Funcionários técnico-administrativo da educação superior pública – 1 delegado
e) Gestores da educação superior privada – 1 delegado
f) Gestores estaduais e municipais de estabelecimentos de educação superior – 1 delegado
g) Gestores de instituições federais de educação superior – 1 delegado

3) EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – 07 delegados
a) Gestores da educação profissional privada - 1 delegado
b) Trabalhadores da educação profissional privada - 1 delegado
c) Trabalhadores da educação profissional pública - 1 delegado
d) Estudantes - 1 delegado
e) Gestores estaduais e municipais da educação profissional - 1 delegado
f) Conselheiros estaduais de educação da educação profissional - 1 delegado
g) Gestores de estabelecimentos federais da educação profissional - 1 delegado

4) MOVIMENTOS SOCIAIS – 07 delegados

§ 1º Os participantes deverão informar, no ato da inscrição online, a qual segmento e grupo de representação pertence, e somente neste grupo o participante poderá 
votar e ser votado para delegado da Conferência Territorial.

§ 2º Os participantes, após os trabalho dos eixos de discussão, se reunirão conforme segmento e representação, e tirarão, entre seus pares, os delegados, conforme o 
número de cada representação, em cada um dos segmentos, apresentando o resultado na plenária final.

Art. 6º – Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Fórum Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Educação, em Contagem, em 27 de outubro de 2017.

Galdina de Souza Arrais
Presidente do FMEC/MG

Joaquim Antônio Gonçalves
Secretário Municipal de Educação

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL – 1ª INSTÂNCIA 

REPUBLICAÇÃO
OBJETIVO: Complementar texto publicado em 25/10/2017
Processo: 08822/2016-02A de 18/05/2016
Requerente: SOCIEDADE HÍPICA DE MINAS GERAIS
Assunto: Isenção de Tributos Mobiliários

MANDADO DE INTIMAÇÃO

Solicitamos que a requerente SOCIEDADE HÍPICA DE MINAS GERAIS, CNPJ 26.757.633/0001-32, apresente, em até 30 (trinta) dias, cópia do atestado de funcionamento 
emitido pelo Conselho Municipal vinculado às atividades da entidade, nos termos do Art. 47, §7º, alínea “b” do Código Tributário do Município de Contagem – CTMC, 
Lei Municipal nº 1.1611/1983; para o biênio de 01/04/2016 a 31/03/2018, nos termos da ata de reunião extraordinária da Assembleia Geral  e   termo de posse de 
01/04/2016, por conta do pedido de remissão da Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento – TFLF e Taxa de Fiscalização Sanitária – TFS, sob pena de indeferi-
mento do pedido por desinteresse e consequente arquivamento do processo.

O Art. 47, §7º do CTMC determina que: “Ficam isentas das taxas municipais instituídas pelo poder de polícia as associações ou entidades sem fins lucrativos que 
possuam: a) declaração de Utilidade Pública pelo Município de Contagem; b)atestado de Funcionamento emitido pelo Conselho Municipal vinculado às atividades da 
associação ou entidade.”
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Informamos que o Atestado de Funcionamento deverá ser emitido pelo Conselho Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Contagem e não pela Secretaria Municipal 
de Esporte, Lazer e Juventude de Contagem, por ser este instrumento previsto no Art. 50.A, Inciso II, alínea “b” apenas para isenção de IPTU e não para as taxas de TFLF 
e TFS; sendo que foi juntada ao processo cópia do atestado de funcionamento emitido pelo secretário interino da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude e 
que o período do mandato está em desacordo com a ata de reunião extraordinária da Assembleia Geral  e termo de posse da atual diretoria executiva.

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL - 1ª INSTÂNCIA

A Junta de Julgamento Fiscal - 1ª Instância, faz publicar as decisões abaixo indicadas :

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

09975/2014-02A 18/08/2014 REVISÃO CLEVERSON WILLIAN COSTA LTDA 24/10/2017 PROCEDENTE 13.620

09178/2015-02A 18/06/2015 CANC. DE DEBITO IGREJA EVANG. PENT. ROCHA DE ISRAEL 23/10/2017 IMPROCEDENTE 13.621

05197/2017-02A 22/03/2017 ISENÇÃO DE IPTU IGREJA PENTECOSTAL TEMPLO DA FÉ 25/10/2017 IMPROCEDENTE 13.622

08787/2017-02A 28/04/2017 ISENÇÃO DE IPTU JOSÉ CARLOS PEIXOTO 24/10/2017 PROCEDENTE 13.623

18694/2016-02A 26/12/2016 PRESCRIÇÃO MARIA CLEMENTE MOREIRA 29/09/2017 PROCEDENTE 13.624

18196/2016-02A 16/12/2016 PRESCRIÇÃO MARIA JOSÉ CORSETTI RESENDE 03/10/2017 PROCEDENTE 13.625

02B.00036/2014 22/01/2014 TNF MINAS LOG TRANSPORTES - EIRELI 20/09/2017 IMPROCEDENTE 13.626

02B.00141/2015 31/03/2015 TNF PACTUAL ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS 25/09/2017 IMPROCEDENTE 13.627

2017092018063021 20/09/2017 NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI SANTA FÉ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA 23/10/2017 IMPROCEDENTE 13.628

2017092018084721 19/10/2017 NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI SANTA FÉ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA 23/10/2017 IMPROCEDENTE 13.629

2017092018103621 19/10/2017 NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI SANTA FÉ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA 23/10/2017 IMPROCEDENTE 13.630

2017092018121821 20/10/2017 NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI SANTA FÉ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA 23/10/2017 IMPROCEDENTE 13.631

Ficam os Contribuintes cientificados do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de Recurso Voluntário conforme parágrafo único do artigo 282 do CTMC

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

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

ACÓRDÃO Nº 307/2017

PROCESSO Nº: 02.B.007272011
RECORRENTE: M&M INSTALAÇÕES LTDA-ME.
ASSUNTO: ISSQN 
RECURSO VOLUNTÁRIO
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
DATA DO JULGAMENTO: 24 de outubro de 2017

ISSQN. RECURSO VOLUNTÁRIO. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. INCONSISTÊNCIA DE PROVAS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS CAPAZES DE DES-
CONSTITUIR O LANÇAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. PREVISÃO LEGAL ARTIGOS 25 E 91 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM. 
PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a 1ª Câmara conheceu 
do recurso voluntário e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de 1ª Instância que concluiu pela improcedência da impugnação apresentada, votando pela ma-
nutenção das exigências fiscais relativas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN e seus acréscimos legais e a multa (simples nacional), consignados no 
Termo de Notificação Fiscal-TNF de nº 22.456, ”série B”, lavrado em 28/10/2011. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Stra. Kênia 
Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Rogério Silva Lisboa.

ACÓRDÃO Nº 308/2017

PROCESSO Nº 02.B.00533/2012
RECORRENTE: JCSOFT CORGOZINHO LTDA. 
ASSUNTO: ISSQN
RECURSO VOLUNTARIO
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
DATA DO JULGAMENTO: 24 de outubro de 2017. 

ISSQN. RECURSO VOLUNTÁRIO.  ALÍQUOTA FIXA. IMPOSSIBILIDADE  DO ISS FIXO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS CONTÁBIL E DE ADMINISTRAÇÃO. CARÁTER EMPRESARIAL PRESENTE NA CONSTITUIÇÃO E NO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA 
INSTÂNCIA. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-
lhe provimento, mantendo a decisão de 1ª Instância que concluiu pela improcedência da impugnação apresentada, votando pela manutenção das exigências fiscais re-
lativas ao de ISSQN, seus acréscimos legais e as multas isoladas e de revalidação consignados no TNF de nº 21.913, série “b”, de 28 de setembro de 2013. Participaram 
do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Stra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Rogério Silva Lisboa.
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ACÓRDÃO Nº 309/2017

PROCESSO Nº 02-B-00791/2012
RECORRENTE: CONSTRUTORA DEZ LTDA
OBJETO: ISSQN. Construção Civil. Retenção
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
Voto SepaRAdo: Marcelo Rodrigues do Carmo
DATA DO JULGAMENTO: 17 de outubro de 2017.

ISSQN - RECURSO VOLUNTÁRIO – CONSTRUÇÃO CIVIL – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA - FALTA DE RECOLHIMENTO - RECOLHIMENTO A MENOR - DESCONTO DE MA-
TERIAIS -  VISTORIA – ACOMPANHAMENTO DE OBRAS – TRANSPORTE MUNICIPAL CESSÃO DE ANDAIMES - SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS – RETENÇÃO - RECURSO 
NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Em decisão unânime, acompanhando o relator, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário  e negou-lhe provimento, mantendo 
a decisão de improcedência do pedido em primeira instância e com ela os lançamentos de ISSQN e demais cominações consignados no TNF nº 20.688, série “B” de 
18/12/2012. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Srta. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Rogério 
Silva Lisboa.

Voto SepaRAdo. O Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo pediu vista aos autos e apresentou voto em separado, porém convergente, conhecendo do recurso voluntário, mas 
também negando-lhe provimento, como decidido pelo relator, apenas complementando sua  fundamentação sobre a  alegada decadência.

ACÓRDÃO Nº 310/2017

PROCESSO Nº  02096/2016-02A
RECORRENTE: JJF, de ofício
REQUERENTE: SERENE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
                          ASSUNTO: Restituição de ISSQN 
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira

ISSQN - RECURSO de ofício – RECOLHIMENTO INDEVIDO DO IMPOSTO  – PROVA CONSISTENTE NOS AUTOS - DIREITO À RESTITUIÇÃO – ART. 39 DO CTMC - EMPRESA 
TOMADORA DOS SERVIÇOS - ESTABELECIMENTO EM BELO HORIZONTE – PEDIDO DEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSTO PAGO PELA PRESTADORA – DECISÃO 
MANTIDA. Reexame necessário, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que manteve a decisão de primeira instância de procedência do pedido, devendo ser 
restituído à requerente o valor indevidamente pago de ISSQN, na forma do art. 39 e seguintes do Código Tributário do Município de Contagem- CTMC, com as devidas 
correções previstas. Colocado em votação, o voto do relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Participaram do julgamento, 
presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Srta. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Rogério Silva Lisboa.

ACÓRDÃO Nº 311/2017

PROC. Nº 02-B-00367/2012
RECORRENTE: ANTONACCI REPRESENTAÇÕES LTDA
OBJETO: ISSQN. Serviços de Pintura industrial
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
DATA DO JULGAMENTO: 24 de outubro de 2017

ISSQN - RECURSO VOLUNTARIO – reforma de edificação - subitem 7.05 - pintura em obra nova - subitem 7.02 -  serviços de pintura de maquinário – RECURSO NÃO 
PROVIDO - 14.05 – Restauração – recondicionamenTO - acondicionamento – pintura INDUSTRIAL - beneficiamento – lavagem – secagem – tingimento -  polimento - 
objetos quaisquer – PROVIMENTO NEGADO - DECISÃO MANTIDA. Em decisão unânime, acompanhando o relator, a Primeira Câmara negou provimento ao Recurso, 
mantendo a acertada decisão de Primeira Instância e com ela a integralidade dos lançamentos e demais cominações constantes do TNF de nº 22.756, série “b”, de 29 
de junho de 2012. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Srta. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. 
Rogério Silva Lisboa.

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

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

ACÓRDÃO Nº 312/2017

PROCESSO Nº 02.B.00512/2011
RECORRENTE: EPSILON ENGENHARIA LTDA
ASSUNTO: Lançamento de ISSQN e multa
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 25 de outubro de 2017

ISSQN – RECURSO VOLUNTÁRIO – IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA – IMPOSTO DEVIDO NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO 
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PRESTADOR DO SERVIÇO – DECADÊNCIA – PAGAMENTO ANTECIPADO – APLICAÇÃO DO ART. 150, §4º DO CTN – DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA. Por 
unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento parcial reformando a decisão de primeira instância 
para cancelar os créditos tributários relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN com fatos geradores no período de 1º de janeiro a 15 de julho 
de 2006 em virtude da decadência, mantendo as demais exigências consignadas no TNF nº 22.061 – série “B” de 15/07/2011. Participaram do julgamento presidido 
pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. Ricardo Aluísio Machado Maia.

ACÓRDÃO Nº 313/2017

PROCESSO Nº 02.B.00790/2012
RECORRENTE: COMBUSTOL AMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ASSUNTO: Impugnação do Lançamento de ISSQN e Multas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 25 de outubro de 2017

ISSQN E MULTAS - RECURSO VOLUNTÁRIO – SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E MONTAGEM – SUBITENS “17.01”, “17.03” E “14.06” DA LISTA ANEXA DA 
LC 116/03 E DO CTMC – PEDIDO DE REENQUADRAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA – AUSêNCIA DE PREVISÃO DA ATIVIDADE NO OBJETO SOCIAL – TAXATIVIDA-
DE DA LISTA ANEXA – COMPETÊNCIA DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR - IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, 
acompanhando o Relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento para confirmar a decisão de primeira instância que julgou improcedente a 
impugnação apresentada pelo contribuinte, ficando mantidas as exigências fiscais consignadas no TNF nº 22.968 – “série B”, lavrado em 17/12/2012; relativas ao ISSQN 
com seus acréscimos legais e multas isoladas, uma vez que o Recorrente não produziu provas de suas alegações, sucumbindo em seu ônus probatório; tudo nos termos 
do art. 3º da LC 116/2003, combinado com artigos 36, 72, 76, 78.A, 78.B, 273 e 280, do Código Tributário Municipal de Contagem e anexos. Participaram do julgamen-
to presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. Ricardo Aluisio Machado Maia.

ACÓRDÃO Nº 314/2017

PROC. Nº: 06479/2015-02A
RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO IGREJA SALVANDO VIDAS.
RELATOR: Marco Túlio Marchesini
ASSUNTO: Isenção do IPTU
DATA DO JULGAMENTO: 25 de outubro de 2017
 
ISENÇÃO DO IMPOSTO TERRITORIAL PREDIAL URBANO-RECURSO VOLUNTÁRIO- IMÓVEL UTILIZADO COMO TEMPLO RELIGIOSO- DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 
NOME SOCIAL  ANTIGO CONSTANTE NO ESTATUTO. Por unanimidade dos votos conheceram do recurso voluntário e lhe deram provimento para alterar a decisão de 
primeira instância, e conceder a isenção pleiteada, pois, em que pese no estatuto juntado aos autos o nome social da instituição religiosa seja o antigo, os demais do-
cumentos trazidos comprovam a utilizado do imóvel pela instituição e que a mesma é de fato uma associação religiosa. Participaram do julgamento presidido pela Sra. 
Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. Ricardo Aluísio Machado Maia.

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

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

ACÓRDÃO Nº 315/2017

PROCESSO Nº 02-B-00110/2011
RECORRENTE: NAVES CONSULTORIA LTDA - ME
OBJETO: ISSQN. Agenciamento e corretagem
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
DATA DO JULGAMENTO: 26/10/17

ISSQN - RECURSO VOLUNTÁRIO – AGENCIAMENTO E CORRETAGEM -  Construção por conta própria e de terceiros - serviços de empreitada e subempreitada - con-
sultoria no ramo imobiliário – ESTABELECIMENTO PRESTADOR E LOCAL DA PRESTAÇÃO - cRÉDITO CORRETAMENTE APURADO – PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO  
IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Acompanhando o voto do Relator, a Primeira Câmara conheceu do recurso voluntário mas negou-lhe provimento para manter a 
decisão de primeira instância de improcedência do pedido, mantendo com ela os lançamentos constantes no TNF de nº 20.491, série “b”, de 28 de fevereiro de 2011.  
Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. Adriano Cardoso, o Sr. Cesar Augusto de Barros e o Sr. Rogério Silva Lisboa.

ACÓRDÃO Nº 316/2017

PROC. Nº 02-B-00697/2011
RECORRENTE: CLÁUDIO ROLDÃO IMÓVEIS LTDA
OBJETO: ISSQN. Arbitramento
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
DATA DO JULGAMENTO: 26/10/17
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ISSQN - RECURSO de ofício – LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS -  subitem 10.05 – DESPACHANTE IMOBILIÁRIO – EMPRESA FAMILIAR - ARBITRAMENTO  – 
RECEITAS COMPARADAS – PRESUNÇÃO DE RECEITA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS - PEDIDO PROCEDENTE – cRÉDITO DESCONSTITUIDO - DECISÃO MANTIDA. Em 
reexame necessário, acompanhando o voto do Relator, a Primeira Câmara manteve a decisão de primeira instância de procedência do pedido, determinando a descon-
stituição dos lançamentos feitos por arbitramento e constantes no TNF de nº 21.300, série “b”, de 30 de setembro de 2011.  Participaram do julgamento, presidido 
pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. Adriano Cardoso, o Sr. Cesar Augusto de Barros e o Sr. Rogério Silva Lisboa.

ACÓRDÃO Nº 317/2017

PROCESSO Nº 02.A.00027/2013
REQUERENTE: GANP ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA
ASSUNTO: Prescrição e Cancelamento de Tributos
RELATOR: Adriano Cardoso
DATA DO JULGAMENTO: 26 de outubro de 2017.

TAXAS E MULTA – RECURSO DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO –- ARTIGO 46 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – DECISÃO DE 
PRIMEIRA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o relator, a Câmara conheceu o recurso de ofício, reformando a decisão de primeira instância, recon-
hecendo o transcurso do prazo quinquenal para cobranças de TFLF, do ISSQN Fiscalização e da Multa Isolada do exercício de 2002, da TFLF referente ao exercício de 
2004 e determinando o cancelamento da TFLF dos exercícios de 2010 a 2012, por comprovar que esteve inativa empresa GANP ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA, inscrição 
35471018-0. Participaram do julgamento o Sr. Rogério Silva Lisboa, o Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. César Augusto de Barros e o Sr. Adriano Cardoso.

ACÓRDÃO Nº 318/2017

PROCESSO Nº 02.B.00292/2010
REQUERENTE: S CONFORTI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ASSUNTO: Cancelamento de Multas Isoladas
RELATOR: Adriano Cardoso
DATA DO JULGAMENTO: 26 de outubro de 2017.

MULTAS ISOLADAS – RECURSO VOLUNTÁRIO – APLICABILIDADE - EMISSÃO E IMPRESSÃO DE AIDF SEM AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL – ITENS 12 E 14 DA TABELA IV – 
ANEXO III DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – DECISÃO DE PRIMEIRA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o relator, a Câmara 
conheceu o recurso de ofício, mantendo a decisão de improcedência do pedido de primeira instância e com ela os lançamentos e multas consignados no TNF nº 
20.353, de 10 de março de 2010, sem, no entanto, que haja recálculo da multa isolada prevista no item 14 da Tabela IV, Anexo III do CTMC, que agravaria a situação da 
Recorrente em recurso voluntário. Participaram do julgamento o Sr. Rogério Silva Lisboa, o Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. César Augusto de Barros e o Sr. Adriano 
Cardoso.

Secretaria Municipal 
de Governo

PORTARIA SEGOV N° 004/2017
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o disposto no art. 13, da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio 
de 2013, 

RESOLVE:
 
Art. 1º Delegar competência, no período de 30/10/2017 a 15/11/2017, à Secretária Municipal Adjunta de Governo – Beatriz de Oliveira Góes, matrícula  01488275, para 
a prática de todos os atos inerentes ao Secretário Municipal de Governo.
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de outubro de 2017.

MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO 
Secretário Municipal de Governo

PORTARIA SEGOV N° 005/2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o disposto no art. 13, da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio 
de 2013, e considerando o disposto no §1º do art. 11 do decreto nº 259, de 11 de outubro de 2017;

RESOLVE:
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Art. 1º Fica constituída a Comissão Especial até 30 de novembro de 2017, para realizar o levantamento do inventário de bens móveis, imóveis e almoxarifado no âmbito 
desta Secretaria.

Art. 2º Ficam designados os membros abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, constituir a comissão de que trata o artigo 1º desta portaria.

I – Thaisa Cristine de Andrade Menezes – Matrícula nº 01488534;
II – Shirley Aparecida Gomes Oliveira – Matrícula nº 1459321;
III – Maurício Noronha Cortez – Matrícula nº 14913554.
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de outubro de 2017.

MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO 
Secretário Municipal de Governo

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 2º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 027/2016 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2016

CONTRATADA: CONSÓRCIO CONTÉCNICA DIREÇÃO DIEFRA PORTO ASSUNÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO ORIGINÁRIO EM 3,22% (TRÊS VÍRGULA VINTE E DOIS POR CENTO), OBSERVANDO-SE A CLÁUSULA VII DO REFERIDO 
CONTRATO, A INCIDIR SOBRE O VALOR CONTRATUAL A PARTIR DO MÊS DE OUTUBRO 2016, CONTUDO ESTE VALOR REFERE-SE À APLICAÇÃO DO ÍNDICE SOMENTE NO 
PERÍODO DE JANEIRO À SETEMBRO DE 2017.

VALOR: R$208.583,06(DUZENTOS E OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS).

DOTAÇÃO:
1151 15.122.0001.2019; CÓDIGO: 44.90.39.00; FONTE: 010000

RATIFICAÇÃO:

PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILA.

DATA: 24/10/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2016 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 064/2016

CONTRATADA: IMHOTEP ENGENHARIA LTDA

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA CONCLUSÃO DA OBRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFAN-
TIL – CEMEI CENTRAL PARQUE, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, POR MAIS 
60(SESSENTA) DIAS, A PARTIR DE 21/10/2017 E COM VENCIMENTO FINAL EM 20/12/2017.

RATIFICAÇÃO

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

DATA: 20/10/2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 7º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 001/2014 – CONCORRÊNCIA Nº 003/2014

CONTRATADA: SOLAR CONSTRUÇÕES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ABAIXO NO REFERIDO CONTRATO:
1121 12.361.0008.1132; CÓDIGO: 44.90.39.00; FONTE: 010100

RATIFICAÇÃO:
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILA;

DATA: 24/10/2017

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social e Habitação

PORTARIA Nº 011, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017.

Determina apuração de eventual responsabilidade administrativa relativa a não realização de chamamento público para celebração de parceria para gerenciamento e 
manutenção dos equipamentos da rede municipal de segurança alimentar e nutricional – Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias” e constitui Comissão Interna 
de Apuração.

Considerando que o município de Contagem, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, celebrou em 05 de maio de 2017, Termo 
de Colaboração nº.001/2017, Processo Administrativo nº.001/2017, por Dispensa de Chamamento Público nº.001/2017, consubstanciada nos Artigos 30, inciso I e 32, 
da Lei Federal nº 13.019/14 e Art. 8º, §§ 3º e 4º, do Decreto Municipal nº 30/2017, para “gerenciamento e manutenção dos equipamentos da rede municipal de segu-
rança alimentar e nutricional – Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias”, pelo prazo emergencial de, no máximo, 180  (cento e oitenta) dias, com vencimento 
em 05 de novembro de 2017;

Considerando os termos da Lei nº. 13.019/2014, em seu art. 2º, inciso XII, que descreve o chamamento público como sendo o procedimento destinado a selecionar 
organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento; excepcionadas as hipóteses em Arts. 30 e 31; 

Considerando que foi necessário a celebração de novo Termo de Parceria em caráter emergencial para os mesmos serviços de “gerenciamento e manutenção dos 
equipamentos da rede municipal de segurança alimentar e nutricional – Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias”, afim de não paralisar os serviços ofertados à 
população e até que se conclua o adequado processo de chamamento público, conforme justificativa do Gestor à época;

E, por fim, considerando o Parecer nº. 631/2017 – PA/PGM 2.665/2017, exarado pela Procuradoria Geral do Município, em 25 de outubro de 2017, em que manifes-
ta “necessária apuração de eventual responsabilidade no que diz respeito à não realização do chamamento público, ocasionando nova situação de contratação por 
dispensa”;

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 92 e 98, inciso V da Lei Orgânica do Município de 
Contagem,
RESOLVE:
Art. 1º Determinar abertura de processo de apuração de eventual responsabilidade administrativa relativa a não realização de chamamento público para celebração de 
parceria para gerenciamento e manutenção dos equipamentos da rede municipal de segurança alimentar e nutricional – Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitá-
rias do município de Contagem.
(cont. PORTARIA Nº 011, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017.)

Art. 2° Designar para compor a referida Comissão de Apuração os servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro:
I –  Geraldo Magela da Costa - Matrícula: 01234281 ;
II –  Rodney Jose dos Santos - Matrícula: 01315010; e,
III –  Raquel Gualtieri de Oliveira  - Matrícula: 01339016.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

Registrada, Publicada, Cumpra-se. 

Palácio do Registro, em Contagem, 27 de outubro de 2017.

Luzia Maria Ferreira
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação
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C.M.D.P.D.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA  PESSOA
COM DEFICIÊNCIA – CMDPD.

CONVOCAÇÃO

Contagem, 27 de Outubro  de 2017

Convocamos os(as) Conselheiros(as) de Direitos, os cidadãos de Contagem e os demais interessados para participar da 108ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal 
de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Contagem - CMDPD, que será realizada na próxima (quarta-feira), dia 08 de novembro de 2017, às 14h00  no 
Espaço Luiz de Freitas, rua Judith Naves de Lima, 677 – Funcionários – Contagem. 

Pauta da 108ª Reunião Ordinária do CMDPD –  08 de novembro de 2017.

1 – Informes.
2 – Apreciação da 107ª Ata.
3 – Utilização do Curumim do Bairro Funcionários pela Associação dos Deficientes de Contagem – ADC.
4 – Formação da Comissão sobre o Processo Eleitoral da Sociedade Civil – ano 2018.

Sr. Maurício Alves Peçanha
Presidente - CMDPD. 

Famuc

PORTARIA Nº 8.165, de 19 de outubro de 2017.

Retifica a portaria que menciona

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

RESOLVE:
Art. 1° – RETIFICAR na portaria nº 8.140, de 03 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial de Contagem, do dia 09 de outubro de 2017, que dispõe sobre a exone-
ração de servidor público.

Onde se lê:
RESOLVE:

Art. 1° – Nos termos dos pedidos protocolados o Departamento de Recursos Humanos, EXONERAR dos cargos Públicos de provimento efetivo, os servidores abaixo 
relacionados :

(...)

NOME CARGO DATA

PATRICIA JULIANA GUIMARAES PSICOLOGO 10/07/2017

Leia-se:
Art. 1° – Nos termos dos pedidos protocolados no Departamento de Recursos Humanos, EXONERAR dos cargos públicos de provimento efetivo, os servidores abaixo 
relacionados :

(...)

NOME CARGO DATA

PATRICIA JULIANA GUIMARAES PSICOLOGO 10/08/2017

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a respectiva data de exoneração.
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Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 19 de outubro de 2017.

KENIA SILVEIRA CARVALHO
Secretaria Adjunta executiva de Saúde 
 Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem 

Portaria n° 8.113, de 20 de setembro  de 2017.

Dispõe sobre prorrogação de posse de Empregado Publico.

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006, e especialmente a prevista no artigo 15 da Lei Municipal n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990, CONSIDERANDO:

que a posse em cargo público de provimento efetivo ocorre após a aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e posterior nomeação;

que o §2º do artigo 15 da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, prevê que o prazo para posse de servidor público passará a ser contado após o término 
do impedimento legal;

que o presente caso enquadra-se nas previsões legais mencionadas.

RESOLVE:

Art. 1° - PRORROGAR, a pedido, a posse da candidata RUTE ARAUJO AMORIM SILVA para  o Emprego Público de Agente de Combate as Endemias.

Parágrafo único: O prazo para posse começará a ser contado a partir de 13 de Dezembro  de 2017.

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

Contagem, 20 de setembro de 2017.

Kênia Silveira Carvalho
Secretaria Adjunta Executiva de saúde
Fundação de Assistência Médica  de Urgência de Contagem

Funec

EDITAL PÚBLICO 021/2017 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO PSS-01/2016
 
O Presidente Interino da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no uso de suas atribuições e considerando o Processo Seletivo Simplificado – PSS-01/2016, a Porta-
ria nº 095 de 30 de Janeiro de 2016, torna pública, a convocação para a contratação temporária para suprimento de vagas do quadro de pessoal da FUNEC, obedecen-
do-se a classificação entre os candidatos presentes de acordo com o cronograma abaixo:

CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA:

CARGO / FUNÇÃO VAGAS TURNO DATA       HORÁRIO

PROFESSOR(A) DE  MATEMÁTICA 01 MANHÃ 30/10/2017 09:00

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

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

Contagem, 27 de outubro de 2017.

Joaquim Antônio Gonçalves
Presidente Interino da Fundação de Ensino de Contagem

EDITAL PÚBLICO 022/2017 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO PSS-01/2016

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

CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA:

CARGO / FUNÇÃO VAGAS TURNO DATA
      HORÁRIO

PROFESSOR(A) DE  INFORMÁTICA 01 MANHÃ 30/10/2017 09:00

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

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

Contagem, 24 de outubro de 2017.

Joaquim Antônio Gonçalves
Presidente Interino da Fundação de Ensino de Contagem
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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 123, de 19 de outubro de 2017.

Concede Abono de Permanência à servidora pública efetiva que menciona e  dá outras providências.

O Presidente Interino da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC,  no uso de suas atribuições legais, e considerando o previsto na Lei Municipal nº 2.160/90 – Estatu-
to dos Servidores Públicos de Contagem e no Artigo 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003,  RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER O ABONO DE PERMANÊNCIA, à servidora CYOMARA DINIZ GATTI, matrícula nº 03484-3, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de 
Inglês  – PEB2, Nível XIIIA, Padrão P2, lotada nesta Fundação, a contar de 16/08/2017 até, no máximo, completar as exigências para a aposentadoria compulsória, conti-
das no Inciso II, § 1º do Artigo 40 e na forma da Lei Complementar nº 152, de 03/12/2015, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 16/08/2017.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

JOAQUIM ANTÔNIO GONÇALVES
PRESIDENTE INTERINO

Aviso de Licitação – Fundação de Ensino de Contagem – informa data para realização do Pregão Presencial 009/2017 – Objeto: A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA 
ATENDER AOS CURSOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E FARMÁCIA DO PRONATEC/MEDIOTEC, OFERTADOS PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, conforme condições e 
especificações contidas neste Edital e seus anexos. - data: 14 de Novembro de 2017 às 09h00min – Local: Av. João César de Oliveira, 2415. Bairro Eldorado – Contagem 
/ MG. Edital disponível no site: www.contagem.mg.gov.br. Informações e-mail: funec.licitacoes@edu.contagem.mg.gov.br ALTAIR DE OLIVEIRA MARCELO - Pregoeiro.

Aviso de Licitação – Fundação de Ensino de Contagem – informa data para realização do Pregão Presencial 010/2017 – Objeto: A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA 
ATENDER AOS CURSOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E FARMÁCIA DO PRONATEC/MEDIOTEC, OFERTADOS PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, conforme condições e 
especificações contidas neste Edital e seus anexos. - data: 14 de Novembro de 2017 às 14h00min – Local: Av. João César de Oliveira, 2415. Bairro Eldorado – Contagem 
/ MG. Edital disponível no site: www.contagem.mg.gov.br. Informações e-mail: funec.licitacoes@edu.contagem.mg.gov.br ALTAIR DE OLIVEIRA MARCELO - Pregoeiro.

Transcon

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTE
JARIT/ CONTAGEM-MG 

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 
Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de  Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 17/10/2017, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões.  
SESSÃO ORDINÁRIA N° 49ª/2017

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente

17/10/2017 2083/2017 9422 DEFERIDO Consórcio Norte

17/10/2017 2084/2017 9429 DEFERIDO Consórcio Norte

17/10/2017 2085/2017 9520 DEFERIDO Consórcio Norte

17/10/2017 2086/2017 9521 DEFERIDO Consórcio Norte

17/10/2017 2087/2017 9528 DEFERIDO Consórcio Norte

17/10/2017 2088/2017 9529 DEFERIDO Consórcio Norte

17/10/2017 2089/2017 9531 DEFERIDO Consórcio Norte

17/10/2017 2090/2017 9532 DEFERIDO Consórcio Norte

17/10/2017 2091/2017 9533 DEFERIDO Consórcio Norte

17/10/2017 2092/2017 9534 DEFERIDO Consórcio Norte
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17/10/2017 1629/2017 8677 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

17/10/2017 1635/2017 8700 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

17/10/2017 1640/2017 8727 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

17/10/2017 1706/2017 8802 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

17/10/2017 1738/2017 8820 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

17/10/2017 1739/2017 8845 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

17/10/2017 1742/2017 8817 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

17/10/2017 1748/2017 8936 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

17/10/2017 1749/2017 8935 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

17/10/2017 1750/2017 8934 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

17/10/2017 1751/2017 8986 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

17/10/2017 1769/2017 8799 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

17/10/2017 1770/2017 8800 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

17/10/2017 1771/2017 8848 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

17/10/2017 1792/2017 9025 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

17/10/2017 1995/2017 9490 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

17/10/2017 2016/2017 9411 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

17/10/2017 2020/2017 9332 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

17/10/2017 2022/2017 9330 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

17/10/2017 2023/2017 9312 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

17/10/2017 2027/2017 9308 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

17/10/2017 2039/2017 9385 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

17/10/2017 2121/2017 9651 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

17/10/2017 1746/2017 8654 Solicitado vistas aos autos recursais pela Presidente da Jarit Consórcio Sul

17/10/2017 1762/2017 9020 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Norte

17/10/2017 2075/2017 9518 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

17/10/2017 2097/2017 9584 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

17/10/2017 2099/2017 9582 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

17/10/2017 2135/2017 9565 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

17/10/2017 2137/2017 9563 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

17/10/2017 2139/2017 9547 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

17/10/2017 2142/2017 9543 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

17/10/2017 2143/2017 9342 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

17/10/2017 2145/2017 9098 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

Das decisões da JARIT cabe recurso, no prazo de 15 (Quinze) dias, de acordo com o regulamento operacional do serviço de transporte coletivo vigente. O recurso deverá 
ser protocolado na TRANSCON, Av. João César de Oliveira, nº 6155, B. Beatriz, Contagem/MG.

Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 17 de Outubro de 2017.

Cristina de Paula Batista Carvalho Guerra
Presidente JARIT - Contagem

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTE
JARIT/ CONTAGEM-MG 

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 
Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de Infra-
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ções de Transportes de  Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 19/10/2017, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões.  
SESSÃO ORDINÁRIA N° 50ª/2017

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente

19/10/2017 2149/2017 9552 DEFERIDO Consórcio Sul

19/10/2017 2150/2017 9554 DEFERIDO Consórcio Sul

19/10/2017 2151/2017 9553 DEFERIDO Consórcio Sul

19/10/2017 2152/2017 9567 DEFERIDO Consórcio Sul

19/10/2017 2066/2017 9539 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/10/2017 2070/2017 9431 INDEFERIDO Consórcio Norte

19/10/2017 2072/2017 9433 INDEFERIDO Consórcio Norte

19/10/2017 2122/2017 9152 INDEFERIDO Consórcio Norte

19/10/2017 1564/2017 8683 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

19/10/2017 1576/2017 8595 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

19/10/2017 1746/2017 8654 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

19/10/2017 1939/2017 8981 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

19/10/2017 2073/2017 9435 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

19/10/2017 2260/2017 9653 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

19/10/2017 1774/2017 8850 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Norte

19/10/2017 1775/2017 8988 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Norte

19/10/2017 1776/2017 8932 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Norte

19/10/2017 1777/2017 8989 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Norte

19/10/2017 1779/2017 9002 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Norte

19/10/2017 2029/2017 9304 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Sul

19/10/2017 2040/2017 9368 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Sul

19/10/2017 2068/2017 9339 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Presidente da Jarit Consórcio Norte

19/10/2017 2100/2017 9576 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

19/10/2017 2102/2017 9574 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

19/10/2017 2104/2017 9570 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

19/10/2017 2105/2017 9585 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

19/10/2017 2109/2017 9657 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

19/10/2017 2113/2017 9527 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

19/10/2017 2114/2017 9345 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

19/10/2017 2116/2017 9276 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

19/10/2017 2117/2017 9343 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

Das decisões da JARIT cabe recurso, no prazo de 15 (Quinze) dias, de acordo com o regulamento operacional do serviço de transporte coletivo vigente. O recurso deverá 
ser protocolado na TRANSCON, Av. João César de Oliveira, nº 6155, B. Beatriz, Contagem/MG.

Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 19 de Outubro  2017.

Cristina de Paula Batista Carvalho Guerra
Presidente JARIT - Contagem
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Câmara Municipal

RESOLUÇÃO Nº 025/2017
Cria Comissão Permanente de Ética Parlamentar e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu nome, promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º- O art. 91 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Contagem passa a vigorar com o acréscimo do inciso IX:
“Art. 91...
(...)
IX – de Ética Parlamentar.”
Art. 2º- A Comissão de Ética Parlamentar terá caráter permanente, sendo-lhe aplicados, quando  cabível, os preceitos regimentais  referentes às Comissões Permanentes.
Art. 3º- Os membros  da Comissão serão escolhidos observado o disposto no art. 88 do Regimento Interno. 
Art. 4º  - O art. 96 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Contagem passa a vigorar com o acréscimo do inciso IX:
“Art. 96...
(...)
IX – à Comissão de Ética Parlamentar:
I - colaborar para o bom funcionamento  e zelar pela  imagem do Poder Legislativo, de acordo com este Código e da legislação pertinente;
II – encaminhar Projetos de Lei, Projetos de Resolução e outras proposições relativas a matérias de sua competência;
III – instruir processos contra Vereadores  e elaborar Projetos  de Resolução que importem em sanções éticas a serem submetidas ao Plenário;
IV – dar parecer sobre a viabilidade das proposições que tenham por objeto matéria de sua  competência;
V – responder às consultas da Mesa, Comissões e Vereadores sobre matéria de sua competência.”
Art. 5º -  Os Vereadores designados para a Comissão Permanente de Ética Parlamentar se obrigarão a:
I – apresentar declaração assinada pelo Presidente da Mesa, certificando a inexistência de quaisquer registros, nos arquivos e anais da Câmara, relacionados com a 
prática de quaisquer atos ou irregularidades que firam os princípios da legalidade e moralidade, independentemente da Legislatura ou Sessão Legislativa em que ten-
ham ocorrido;
II – conservar absoluta discrição e sigilo relativos à natureza de sua função;
III – estar presentes a no mínimo 2/3 (dois terços) das reuniões da Comissão.
Parágrafo único. O Vereador que transgredir quaisquer dos preceitos acima mencionados será automaticamente desligado da Comissão e substituído.
Art. 6º - Revogam-se as disposições contrárias.
Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio 1º de Janeiro, Contagem, 5 de setembro de 2017.

Vereador DANIEL CARVALHO
-Presidente-

Vereador CLÁUDIO SANTOS FONTES (CAPITÃO FONTES)
-1º Secretário-

RESOLUÇÃO Nº 026/2017
Concede o Título de Cidadania Honorária de Contagem ao Senhor Wagner Francisco Alves Pereira.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu nome, promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º- Fica concedido o Título de Cidadania Honorária de Contagem ao Senhor Wagner Francisco Alves Pereira pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados ao 
Município.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio 1º de Janeiro, Contagem, 12 de setembro de 2017.

Vereador DANIEL CARVALHO
-Presidente-

Vereador CLÁUDIO SANTOS FONTES (CAPITÃO FONTES)
-1º Secretário-
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RESOLUÇÃO Nº 027/2017
Concede o Título de Cidadania Honorária de Contagem à servidora pública Sandra de Souza Lobato.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu nome, promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º- Fica concedido o Título de Cidadania Honorária de Contagem à Senhora Sandra de Souza Lobato pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados ao Municí-
pio.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio 1º de Janeiro, Contagem, 26 de setembro de 2017.

Vereador DANIEL CARVALHO
-Presidente-

Vereador CLÁUDIO SANTOS FONTES (CAPITÃO FONTES)
-1º Secretário-

RESOLUÇÃO Nº 028/2017
Concede o Título de Cidadania Honorária de Contagem ao Senhor Levi de Sousa Sampaio, Comandante Geral da Guarda Civil de Contagem.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu nome, promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º- Fica concedido o Título de Cidadania Honorária de Contagem ao Senhor Levi de Sousa Sampaio, Comandante Geral da Guarda Civil de Contagem, pelos relevan-
tes e inestimáveis serviços prestados ao Município.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio 1º de Janeiro, Contagem, 26 de setembro de 2017.

Vereador DANIEL CARVALHO
-Presidente-

Vereador CLÁUDIO SANTOS FONTES (CAPITÃO FONTES)
-1º Secretário-
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