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Praça Presidente Tancredo Neves, 200 - Bairro Camilo Alves - CEP 32.017-900 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2017 
 

EM RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO FORMULADO, A COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO ESCLARECE: 

 

QUESTIONAMENTO 1. Qual dos dois modelos de Certidão (Modelo A ou B) deverá ser apresentado 

para atendimento à exigência contida no item 9.3.4.1 do Edital, 

considerando que as duas certidões são emitidas pela Secretaria de Fazenda 

de Contagem. 
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RESPOSTA: O(s) documento(s) a ser(em) apresentado(s), para fins de cumprimento do 

item 9.3.4.1 deverá(ão) ser apto para comprovar a regularidade do lincitante perante as 

Fazendas Federal, Estadual e Municipal. 

No caso questionado, deverá ser apresentado o Modelo  A, que contempla tanto créditos 

existentes perante a Receita Municipal como aqueles já inscritos em dívida ativa junto a 

Procuradoria da Fazenda. Também será aceita a apresentação de ambos os modelos. 

 
Luis André de Araújo Vasconcelos 
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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2017 

 

 

 
Aos 31 dias do mês de julho de 2018, reuniram-se o Presidente e os demais membros da Comissão Especial de Licitação (COMISSÃO) e os 

integrantes das equipes de apoio especializadas para análise e julgamento de impugnação ao Edital em referência. 

I - HISTÓRICO 
 
Em 27 de junho de 2018 foi republicado no Diário Oficial do Município de Contagem – DOC (pg. 23) aviso de licitação nos seguintes 

termos: 

“A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TRANSCON) e o Município de Contagem, com 

fulcro no art. 30, inciso V, e no art.175 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 8.987/95 e suas alterações, na Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, nos art. 6º, inciso X e art. 207, todos da Lei Orgânica do Município de 

Contagem, bem como nas Leis Municipais nº 3.548 de 03 de junho de 2002 e nº 4.043 de 01 de novembro de 

2006, torna público, para conhecimento dos interessados, que esta   reaberta, nos termos do art. 21, p. 4º da Lei 

8.666/93, a CONCORRE  NCIA PU  BLICA Nº 02/2017, a ser julgada pelo critério de MAIOR OFERTA DE OUTORGA COM 

TARIFA FIXA, com o  m de selecionar as propostas mais vantajosas para CONCESSA  O, pelo Município de Contagem, 

dos SERVIC  OS PU  BLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR O  NIBUS na forma indicada no ANEXO I 

do EDITAL. Os documentos de habilitação e as propostas serão recebidas ate   o dia 10 (dez) de agosto de 2018, das 

8h às 17h, na sede da TRANSCON, situada na Av. João Cesar de Oliveira, nº. 6.155, B. Beatriz, Contagem – MG. A 

abertura da sessão pública para início dos procedimentos de abertura dos envelopes contendo os documentos de 

habilitação, sua avaliação, e das propostas ocorrera   no dia 13 (treze) de agosto de 2018 a partir das 09:30h, na 

sede da TRANSCON, situada na Av. João Cesar de Oliveira, no. 6.155, B. Beatriz, Contagem – MG. O aviso sobre a 

republicação deste EDITAL será   publicado no DOC - Diário Oficial do Município de Contagem, na IOFMG - Imprensa 

Oficial do Estado de Minas Gerais, no Diário Oficial da União e em outros jornais de grande circulação. A íntegra do 

edital será  disponibilizada no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Contagem (http://www.contagem.mg.gov. 

br/?se=licitacoes). Ressalva-se que todas as publicações posteriores, relativas ao presente certame, serão feitas 

somente no DOC e no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Contagem. Contagem, 25 de junho de 2018. Luis 

André   de Araújo Vasconcelos. Presidente da Comissão Especial de Licitação.” 

Além da publicação no DOC, o certame foi divulgado no sítio eletrônico do Município (http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes), 

na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais – IOFMG, no Diário Oficial da União - DOU e em outros jornais de grande circulação, tendo 

sido estabelecido que o recebimento dos documentos de habilitação e das propostas seria até o dia  10 de agosto de 2018, das 8h às 17h, 

e que a abertura da sessão pública inaugural ocorreria no dia 13 de agosto de 2018 a partir das 09:30h, na sede da Autarquia Municipal 

de Trânsito e Transportes de Contagem (TRANSCON). 

No dia 24 de julho de 2018 foi recebida impugnação ao Instrumento Convocatório em referência, apresentada pela empresa Bela Vista de 

Minas Ltda, aqui denominada “Impugnante”, cujas razões são descritas, analisadas e julgadas a seguir. 

 

II - RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO: 
 

A Impugnante apresentou manifestação alegando, em suma, que a denominação atribuída aos veículos no Edital não estaria compatível 

com o determinado pela ABNT em sua Norma nº 15.570, o que não permitiria o correto entendimento dos tipos de veículos a serem 

utilizados na futura concessão.  

Por fim, conclui pugnando pela necessidade de provimento da sua manifestação e, consequentemente, pela alteração do item apontado 

com a consequente republicação do Edital e reposição do prazo para apresentação das propostas. 

 



"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, 6 de agosto de 2018 Página 5 de 33 Diário Oficial de Contagem - Edição 4399

 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200 - Bairro Camilo Alves - CEP 32.017-900 

III - ANÁLISE DA RAZÕES DA IMPUGNANTE 
 

Inicialmente cumpre esclarecer que o instrumento convocatório e todos os seus anexos devem ser lidos e entendidos conjuntamente, uma 

vez que as informações e normas ali dispostas são complementares e interdependentes, conforme preconiza o § 2º do artigo 40 da Lei 

Federal nº 8.666/931,  o qual prevê que os anexos do Edital são parte integrante do mesmo. 

Referidos anexos ao Edital visam dispor acerca dos requisitos técnicos do objeto, tratar das regras aplicáveis entre as partes após a 

realização da licitação, regulamentar a forma de execução dos serviços e, ainda, trazer conteúdo relevante para que os licitantes possam 

ter pleno conhecimento do objeto e da forma de apresentação de suas propostas e demais documentos solicitados. 

Acerca do tema, o professor Marçal Justen Filho ensina: 

“O instrumento convocatório poderá conter anexos, destinados a estabelecer regras complementares, informações, parâmetros 

técnico-científicos e assim por diante, para tornar mais preciosos o objeto e as condições da execução da futura contratação e 

para estabelecer requisitos mais consistentes de avaliação da vantajosidade das propostas. Lembre-se que as respostas 

formuladas aos pedidos de esclarecimentos integram o edital para efeito de obrigar a Administração e os particulares.” 2 

Elucidado este ponto, compete destacar que o Anexo I – Termo de Referência trouxe um extenso tópico denominado 4. ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS DOS VEÍCULOS, no qual restou estabelecidas as características básicas aplicáveis aos veículos para operação do Sistema 

Integrado de Mobilidade. No tópico 4.3 do item acima, foram descritos cuidadosamente todos os tipos de veículos que comporão o 

referido sistema. 

Seguindo ainda, no mesmo documento citado acima, pode-se identificar que os subitens 9.2.1.1.1 e 9.2.1.1.2 trouxeram, de forma 

expressa, a indicação de quais são os veículos considerados leve, médios e pesados que foram suscitados pela Impugnante3:  

Leve = Micro-ônibus 

Médio= Básico 

Pesado = Padron 

 

Diante de todo o exposto, ressaltamos que o Edital e seus anexos estabelecem as características básicas aplicáveis aos veículos a serem 

utilizados na operação do Sistema Integrado de Mobilidade e, para tanto estabelece a nomeação da categoria que pertence cada tipo de 

veículo relacionando o seu peso bruto total, comprimento total e número de portas. 

Ressalta-se, por fim, que referida nomeação não exclui nem contradiz o que é estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, pelo 

Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, apenas foi definida uma nomenclatura 

a ser utilizada no procedimento licitatório em comento. 

IV - CONCLUSÃO 
 

Pelas razões acima expostas, decide-se por negar provimento a   impugnação formulada pela empresa Bela Vista de Minas Ltda, mantendo-

se o Edital nos seus devidos termos. 

                                                
1 “Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição 
interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será 
regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para 
início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: (...) §2º § 2o  Constituem anexos 
do edital, dele fazendo parte integrante: (...)”  
2 FILHO, Marçal Justen. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 16ª ed. 
3 Páginas 281, 282 e 283 do Anexo I – Termo de Referência do Edital de Concorrência Pública nº 02/2017 
republicado. 
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Membro 
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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2017

Aos 31 dias do mês de julho de 2018, reuniram-se o Presidente e os demais membros da Comissão Especial de Licitação (COMISSÃO) e os integrantes das equipes de 
apoio especializadas para análise e julgamento de impugnação ao Edital em referência.
HISTÓRICO

Em 27 de junho de 2018 foi republicado no Diário Oficial do Município de Contagem – DOC (pg. 23) aviso de licitação nos seguintes termos:
“A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TRANSCON) e o Município de Contagem, com fulcro no art. 30, inciso V, e no art.175 da Constituição 
Federal, na Lei Federal nº 8.987/95 e suas alterações, na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, nos art. 6º, inciso X e art. 207, todos da Lei Orgânica do Município de 
Contagem, bem como nas Leis Municipais nº 3.548 de 03 de junho de 2002 e nº 4.043 de 01 de novembro de 2006, torna público, para conhecimento dos interessa-
dos, que está reaberta, nos termos do art. 21, p. 4º da Lei 8.666/93, a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2017, a ser julgada pelo critério de MAIOR OFERTA DE OUTORGA 
COM TARIFA FIXA, com o  m de selecionar as propostas mais vantajosas para CONCESSÃO, pelo Município de Contagem, dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE 
COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS na forma indicada no ANEXO I do EDITAL. Os documentos de habilitação e as propostas serão recebidas até o dia 10 (dez) 
de agosto de 2018, das 8h às 17h, na sede da TRANSCON, situada na Av. João Cesar de Oliveira, nº. 6.155, B. Beatriz, Contagem – MG. A abertura da sessão pública 
para início dos procedimentos de abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação, sua avaliação, e das propostas ocorrerá no dia 13 (treze) de agosto 
de 2018 a partir das 09:30h, na sede da TRANSCON, situada na Av. João Cesar de Oliveira, no. 6.155, B. Beatriz, Contagem – MG. O aviso sobre a republicação deste 
EDITAL será́ publicado no DOC - Diário Oficial do Município de Contagem, na IOFMG - Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, no Diário Oficial da União e em 
outros jornais de grande circulação. A íntegra do edital será́ disponibilizada no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Contagem (http://www.contagem.mg.gov. 
br/?se=licitacoes). Ressalva-se que todas as publicações posteriores, relativas ao presente certame, serão feitas somente no DOC e no sítio eletrônico da Prefeitura Mu-
nicipal de Contagem. Contagem, 25 de junho de 2018. Luis André́ de Araújo Vasconcelos. Presidente da Comissão Especial de Licitação.”
Além da publicação no DOC, o certame foi divulgado no sítio eletrônico do Município (http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes), na Imprensa Oficial do Estado 
de Minas Gerais – IOFMG, no Diário Oficial da União - DOU e em outros jornais de grande circulação, tendo sido estabelecido que o recebimento dos documentos de 
habilitação e das propostas seria até o dia  10 de agosto de 2018, das 8h às 17h, e que a abertura da sessão pública inaugural ocorreria no dia 13 de agosto de 2018 a 
partir das 09:30h, na sede da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TRANSCON).
No dia 24 de julho de 2018 foram recebidas impugnações ao Instrumento Convocatório em referência, apresentadas pelo Consórcio Sul e pela empresa Expresso Nossa 
Senhora da Boa Viagem Ltda, aqui denominadas como “Impugnantes”.
Considerando que ambas as impugnações permeiam alguns itens em comum do Instrumento Convocatório e seus anexos, a Comissão Especial de Licitação acredita ser 
conveniente a análise em conjunto de todas as manifestações apresentadas, cujas razões são descritas, analisadas e julgadas a seguir.

RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO:

As Impugnantes protocolaram, junto à administração, razões de impugnação aduzindo, em síntese:
Que o valor orçado para o estudo de viabilidade não seria compatível com as despesas correspondentes à operação, manutenção e conservação das estações e termi-
nais e que referido custo faria com que a Taxa Interna de Retorno (“TIR”) seja reduzida.
Que as regras para prorrogação do prazo previsto para a concessão não estariam expressamente claras e nem vinculadas à amortização dos investimentos, sendo neces-
sária a alteração do edital para especificar as exigências para prorrogação da concessão. 
Que a projeção de crescimento da demanda considerada no edital não considerou a demanda mensurada na operação do atual sistema e, por isso, não seria factível. 
Ainda, considerando o valor da tarifa estabelecida, os investimentos necessários e tomando por base a demanda do sistema atual, a TIR do projeto seria negativa.
Por fim, concluíram as Impugnantes pela necessidade de provimento da sua manifestação e, consequentemente, pela alteração dos itens apontados e a republicação do 
Edital com a reposição do prazo para apresentação das propostas.

ANÁLISE DAS RAZÕES DAS IMPUGNANTES

O Anexo I – Termo de Referência do Edital dispõe em seu item 3.6.1 que:
Com o objetivo de preservar a infraestrutura dos Terminais e Estações de modo a manter um ambiente agradável, confortável, operacional e, consequentemente, mais 
seguro, os serviços de manutenção, conservação serão custeados pela empresa ou empresas que compõem o lote operacional.
(grifos nossos)
Assim, temos que, a despeito dos custos de operação dos terminais e estações levantados pela Impugnante Consórcio Sul, à futura Concessionária do sistema apenas 
serão imputadas as obrigações inerentes às atividades de manutenção, conservação e atividades relacionadas à cobrança da tarifa, conforme previsto no 9.1.1.6 do 
Anexo VII – Plano de Negócios de Referência, que cuidou de descrever quais são as atividades de manutenção e de conservação que ficarão à cargo da futura Conces-
sionária
Relativamente aos custos dos Terminais, ponto que foi reiteradamente levantado pela Impugnante Consórcio Sul, ressaltamos que estudos para levantamento dos valo-
res relativos à manutenção e conservação foram orçados em tabelas públicas e, também, junto ao mercado especializado, estando assim compatíveis com a realidade 
econômico-financeira, conforme se verifica no item 7.5 do supracitado Anexo VII, o qual trata do impacto das despesas com pessoal e benefícios, inclusive da mão de 
obra para cobrança de tarifas.
No tocante ao prazo de concessão, conforme se extrai do Anexo VII - Plano de Negócios de Referência, restou demonstrado que o prazo de vigência do contrato é com-
patível com a amortização de todos os investimentos necessários, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade aceitos no Brasil e submetidos ao regime 
da Lei Federal 6.404/7, às Normas Brasileiras de Contabilidade e à legislação fiscal vigente, incluindo as instruções normativas SRF no 162, de 31/12/1998 e no 130, de 
10/11/99.
Eventual prorrogação do contrato será avaliada pelo Poder Concedente, em atenção ao disposto na legislação vigente, tendo em vista que os contratos administrativos 
apenas poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração, desde que motivadamente e que exista previsão no ato convocatório1, sob pena de caracteriza-
ção de violação da obrigação de licitar. 

1  Art. 57, I, da Lei Federal nº 8.666/93: “A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto 
quanto aos relativos:
I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Adminis-
tração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório.”
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O Anexo V – Minuta de Contrato de Concessão do Edital cuidou de esclarecer que o contrato poderá ser prorrogado, mediante motivação e observado o previsto na 
legislação aplicável. O Anexo I – Termo de Referência apenas reproduz regra pacifica na jurisprudência e doutrina pátria de que o contrato administrativo que for des-
cumprido ou cumprido de forma não satisfatória, não poderá ser prorrogado. 
Ora, caso a Concessionária não consiga atingir os índices de qualidade na prestação do serviço, não há motivação nem interesse público na manutenção do contrato 
além do prazo estipulado.
O Supremo Tribunal Federal já adotou o entendimento de que a prorrogação do contrato de concessão não é regra, sendo cabível apenas diante da devida motivação e 
desde que justificado pela Administração, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. 
VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE ATRIBUIR A LEGITIMAÇÃO PARA AGIR A UM ÚNICO ÓRGÃO. PARTIDO POLÍTICO SEM REPRESENTAÇÃO NO PODER LEGISLATIVO LOCAL. 
POSSIBILIDADE. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEIS DE EFEITOS CONCRETOS. VIABILIDADE. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. 
PRORROGAÇÃO POR PERÍODO ALÉM DO PRAZO RAZOÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE 
PRÉVIA LICITAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A exigência do art. 125, § 2º, da Constituição Federal, pertinente aos legitimados para a representação de incons-
titucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, é que a Carta Estadual não os restrinja a um único órgão legitima-
do. Precedente. II – No julgamento da ADI 4.048-MC/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte admitiu o exercício de controle abstrato de leis de efeitos concretos. III – A 
prorrogação não razoável de concessão de serviço público ofende a exigência constitucional de que ela deve ser precedida de licitação pública. Precedentes. IV – Agravo 
regimental improvido” (RE nº 412.921/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 15/3/11). (grifos nossos).
Na mesma linha, orienta o Tribunal de Contas da União para que a Administração “condicione a prorrogação de contratos a comprovação, mediante pesquisa de mer-
cado atualizada e relatório do gestor do contrato, de que a maior duração contratual proporcionara vantagem de preços e/ou condições para a Administração2”.
Ademais, a Minuta de Contrato de Concessão, além da previsão supracitada, cuidou também de dispor que a alteração do prazo da concessão poderá ser realizada 
como um mecanismo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da concessão.
Diante do exposto, não se verifica a suposta omissão alegada pelas Impugnantes no que diz respeito às regras para prorrogação do contrato de concessão.
Acerca do questionamento levantado sobre a projeção de demanda constante do Anexo VII – Plano de Negócios de Referência não refletir a mesma demanda do 
sistema atual, reforçamos o esclarecimento já amplamente difundido de que a futura Concessionária apenas operará no novo sistema de transportes concebido pela 
TRANSCON.
Trata-se de um sistema novo com característica “Tronco-Alimentado”, que permite a integração entre as regiões do Município, sendo operado por veículos de maiores 
capacidades aliado a intervenções físicas mais abrangente, com maior capilaridade, maior número de linhas e, consequentemente, com maior oferta de serviços e que 
irá promover a mobilidade do usuário do Município de Contagem, o que, consequentemente, acarretará no aumento de passageiros equivalentes. Não há que se com-
parar com o sistema atual, uma vez que as linhas, a operação, as rotas e o acesso da população ao mesmo será completamente distinta.
Assim, o sistema atual não pode ser considerado como única referência para a projeção da demanda do novo sistema proposto, uma vez que a nova rede irá suprir a 
necessidade de deslocamentos em áreas desatendias e melhorar eficiência operacional e qualidade do serviço. A nova demanda será advinda de todo o conjunto que 
está sendo ofertado, considerando as intervenções físicas e operacionais.
A Tarifa prevista para o novo sistema de transportes compreende a demanda estimada, incluindo os passageiros beneficiados, os investimentos necessários e demais 
custos para a operação do sistema proposto no ANEXO I – Termo de Referência, tendo como base o mês de janeiro de 2018, mesma referência que deverá ser utilizada 
pelos licitantes interessados quando da elaboração de sua proposta.
Oportuno apontar, ainda, que caso a projeção de crescimento prevista não se concretize, o ANEXO V – Minuta de Contrato conta com cláusulas que asseguram o 
reequilíbrio do contrato, uma vez que o risco da demanda é atribuído ao Poder Concedente, não sendo a única medida de reequilíbrio a oneração desarrazoada do 
usuário, como aduzido pela Impugnante. 
Por fim, ressaltamos que o Plano de Negócios constante do Anexo VII do Edital é referencial e não vinculativo, sendo responsabilidade de cada licitante a elaboração do 
seu Plano de Negócios.
CONCLUSÃO

Pelas razões acima expostas, decide-se por negar provimento às impugnações formuladas pelo Consórcio Sul e pela empresa Expresso Nossa Senhora da Boa Viagem 
Ltda., mantendo-se o Edital nos seus devidos termos.

Luis André de Araújo Vasconcelos
Presidente da Comissão de Licitação

Wíssila de Freitas Deotti Batista
Membro

Kênia Janaína de Sousa Madureira Silveira 
Membro

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2017

Aos 31 dias do mês de julho de 2018, reuniram-se o Presidente e os demais membros da Comissão Especial de Licitação (COMISSÃO) e os integrantes das equipes de 
apoio especializadas para análise e julgamento de impugnação ao Edital em referência.
HISTÓRICO

2  Acórdão 2047/2006, Primeira Câmara, Tribunal de Contas da União.
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Em 27 de junho de 2018 foi republicado no Diário Oficial do Município de Contagem – DOC (pg. 23) aviso de licitação nos seguintes termos:
“A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TRANSCON) e o Município de Contagem, com fulcro no art. 30, inciso V, e no art.175 da Constituição 
Federal, na Lei Federal nº 8.987/95 e suas alterações, na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, nos art. 6º, inciso X e art. 207, todos da Lei Orgânica do Município de 
Contagem, bem como nas Leis Municipais nº 3.548 de 03 de junho de 2002 e nº 4.043 de 01 de novembro de 2006, torna público, para conhecimento dos interessa-
dos, que está reaberta, nos termos do art. 21, p. 4º da Lei 8.666/93, a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2017, a ser julgada pelo critério de MAIOR OFERTA DE OUTORGA 
COM TARIFA FIXA, com o  m de selecionar as propostas mais vantajosas para CONCESSÃO, pelo Município de Contagem, dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE 
COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS na forma indicada no ANEXO I do EDITAL. Os documentos de habilitação e as propostas serão recebidas até o dia 10 (dez) 
de agosto de 2018, das 8h às 17h, na sede da TRANSCON, situada na Av. João Cesar de Oliveira, nº. 6.155, B. Beatriz, Contagem – MG. A abertura da sessão pública 
para início dos procedimentos de abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação, sua avaliação, e das propostas ocorrerá no dia 13 (treze) de agosto 
de 2018 a partir das 09:30h, na sede da TRANSCON, situada na Av. João Cesar de Oliveira, no. 6.155, B. Beatriz, Contagem – MG. O aviso sobre a republicação deste 
EDITAL será́ publicado no DOC - Diário Oficial do Município de Contagem, na IOFMG - Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, no Diário Oficial da União e em 
outros jornais de grande circulação. A íntegra do edital será́ disponibilizada no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Contagem (http://www.contagem.mg.gov. 
br/?se=licitacoes). Ressalva-se que todas as publicações posteriores, relativas ao presente certame, serão feitas somente no DOC e no sítio eletrônico da Prefeitura Mu-
nicipal de Contagem. Contagem, 25 de junho de 2018. Luis André́ de Araújo Vasconcelos. Presidente da Comissão Especial de Licitação.”
Além da publicação no DOC, o certame foi divulgado no sítio eletrônico do Município (http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes), na Imprensa Oficial do Estado 
de Minas Gerais – IOFMG, no Diário Oficial da União - DOU e em outros jornais de grande circulação, tendo sido estabelecido que o recebimento dos documentos de 
habilitação e das propostas seria até o dia  10 de agosto de 2018, das 8h às 17h, e que a abertura da sessão pública inaugural ocorreria no dia 13 de agosto de 2018 a 
partir das 09:30h, na sede da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TRANSCON).
No dia 25 de julho de 2018 foi recebida impugnação ao Instrumento Convocatório em referência, apresentada pela empresa Laguna Auto Ônibus Ltda (“Impugnante”), 
cujas razões são descritas, analisadas e julgadas a seguir.

RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO:

A Impugnante protocolou, junto à administração, impugnação aduzindo, em síntese que e previsão contida na cláusula 12 do Anexo 5 – Minuta de Contrato de Con-
cessão, bem como o Anexo VII – Plano de Negócios de Referência, que tratam das receitas alternativas, complementares e acessórias que não serão consideradas no 
projeto, violariam frontalmente o disposto na Lei Federal nº 12.587/12 (Politica Nacional de Mobilidade Urbana) e na Lei Federal nº 8.987/95 (Lei de Concessões).
Por fim, conclui o impugnante pela necessidade de provimento da sua manifestação e, consequentemente, pela alteração dos itens apontados e a republicação do 
Edital com a reposição do prazo para apresentação das propostas.

ANÁLISE DAS RAZÕES DOS IMPUGNANTES

Inicialmente cumpre esclarecer que, ao contrário do que faz crer a Impugnante, a exploração de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos asso-
ciados em uma concessão é uma faculdade das partes, e não uma obrigação.
O Poder Concedente, diante da avaliação da conveniência e oportunidade do caso concreto poderá permitir ou não referida exploração, assim como a Concessionária 
também poderá, ao longo da execução do contrato, deliberar acerca do seu interesse em realizar e explorar atividades assessórias ao objeto da concessão.
Tanto o é, que a expressão utilizada na Lei de Concessões é que o Poder Concedente poderá prever a possibilidade de exploração de outras fontes de receita, in verbis:
“Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibili-
dade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a 
modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei.”
 “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a 
terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
§ 1o Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessó-
rias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.”
(grifos e destaques nossos)
Ora, a obrigação das partes em um contrato de concessão é, na verdade, com a prestação do serviço de qualidade, assegurando a regularidade, continuidade, eficiên-
cia, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas3.
A cláusula 12 da minuta de contrato de concessão anexada ao instrumento convocatório em análise cuidou de elencar fontes de receitas que não serão exploradas pelo 
futuro concessionário, pois serão licitadas diretamente pelo Poder Concedente, conforme explicitado na subcláusula 12.2 do mesmo documento, com a finalidade de 
dirimir futuras dúvidas acerca da exploração dos serviços ali descritos. 
O Edital em referência não erradicou, por completo, a possibilidade de exploração de outras fontes de receitas pela futura Concessionária. Apenas cuidou de elencar 
aquelas que não poderão ser exploradas.
Tanto o é, que no Anexo III, que traz o modelo de documento para apresentação da proposta comercial, há espaço destinado para a indicação de eventuais atividades 
que a concessionária pretende explorar, conforme se verifica no “Quadro: Demonstrativo de Resultados Simplificado” inserido no item 10.1 daquele Anexo.
Ainda, no mesmo sentido, extrai-se o texto constante a alínea ‘xvi’ cláusula 13ª do Anexo V do Edital, que indicou a competência do Poder Concedente para “autorizar 
previamente o desenvolvimento de atividades acessórias ou complementares aos SERVIÇOS”, bem como a implementação de projetos associados e, ainda, a subcláusu-
la 14.4 que, dentre os direitos e obrigações da futura concessionária, previu que “no desempenho de suas funções, é permitido à concessionária contratar com terceiros 
as atividades inerentes, acessórias ou complementares aos serviços, bem como a implementação de projetos associados”.
Diante de todo o aqui exposto, pode-se concluir que em momento algum o instrumento convocatório em comento proibiu à futura concessionária de explorar outras 
fontes de receitas, apenas elencou quatro serviços que serão licitados diretamente pela Administração Pública em momento oportuno.
Por fim, no tocante ao Anexo VII – Plano de Negócios de Referência, temos que este se trata de um documento referencial, não vinculativo, que tem como objetivo de-
monstrar o equilíbrio econômico-financeiro do sistema proposto. Ou seja, a despeito do que foi alegado pela Impugnante, o referido Anexo VII demonstra a viabilidade 
do sistema, assegurando a modicidade da tarifa fixada pelo Poder Concedente, sem contemplar eventuais receitas acessórias, alternativas ou de projetos associados. 

3  Art. 6º, Lei Federal nº 8.987/95.
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CONCLUSÃO

Pelas razões acima expostas, decide-se por negar provimento à impugnação formulada pela empresa Laguna Auto Ônibus Ltda., mantendo-se o Edital nos seus devidos 
termos.

Luis André de Araújo Vasconcelos
Presidente da Comissão de Licitação

Wíssila de Freitas Deotti Batista
Membro

Kênia Janaína de Sousa Madureira Silveira 
Membro

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2017

Aos 31 dias do mês de julho de 2018, reuniram-se o Presidente e os demais membros da Comissão Especial de Licitação (COMISSÃO) e os integrantes das equipes de 
apoio especializadas para análise e julgamento de impugnação ao Edital em referência.
HISTÓRICO

Em 27 de junho de 2018 foi republicado no Diário Oficial do Município de Contagem – DOC (pg. 23) aviso de licitação nos seguintes termos:
“A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TRANSCON) e o Município de Contagem, com fulcro no art. 30, inciso V, e no art.175 da Constituição 
Federal, na Lei Federal nº 8.987/95 e suas alterações, na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, nos art. 6º, inciso X e art. 207, todos da Lei Orgânica do Município de 
Contagem, bem como nas Leis Municipais nº 3.548 de 03 de junho de 2002 e nº 4.043 de 01 de novembro de 2006, torna público, para conhecimento dos interessa-
dos, que esta ́ reaberta, nos termos do art. 21, p. 4º da Lei 8.666/93, a CONCORRE ̂NCIA PÚBLICA Nº 02/2017, a ser julgada pelo critério de MAIOR OFERTA DE OUTORGA 
COM TARIFA FIXA, com o  m de selecionar as propostas mais vantajosas para CONCESSÃO, pelo Município de Contagem, dos SERVIC ̧OS PÚBLICOS DE TRANSPORTE 
COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS na forma indicada no ANEXO I do EDITAL. Os documentos de habilitação e as propostas serão recebidas ate ́ o dia 10 (dez) 
de agosto de 2018, das 8h às 17h, na sede da TRANSCON, situada na Av. João Cesar de Oliveira, nº. 6.155, B. Beatriz, Contagem – MG. A abertura da sessão pública 
para início dos procedimentos de abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação, sua avaliação, e das propostas ocorrerá no dia 13 (treze) de agosto 
de 2018 a partir das 09:30h, na sede da TRANSCON, situada na Av. João Cesar de Oliveira, no. 6.155, B. Beatriz, Contagem – MG. O aviso sobre a republicação deste 
EDITAL será ́ publicado no DOC - Diário Oficial do Município de Contagem, na IOFMG - Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, no Diário Oficial da União e em 
outros jornais de grande circulação. A íntegra do edital será́ disponibilizada no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Contagem (http://www.contagem.mg.gov. 
br/?se=licitacoes). Ressalva-se que todas as publicações posteriores, relativas ao presente certame, serão feitas somente no DOC e no sítio eletrônico da Prefeitura Mu-
nicipal de Contagem. Contagem, 25 de junho de 2018. Luis André ́ de Araújo Vasconcelos. Presidente da Comissão Especial de Licitação.”
Além da publicação no DOC, o certame foi divulgado no sítio eletrônico do Município (http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes), na Imprensa Oficial do Estado 
de Minas Gerais – IOFMG, no Diário Oficial da União - DOU e em outros jornais de grande circulação, tendo sido estabelecido que o recebimento dos documentos de 
habilitação e das propostas seria até o dia  10 de agosto de 2018, das 8h às 17h, e que a abertura da sessão pública inaugural ocorreria no dia 13 de agosto de 2018 a 
partir das 09:30h, na sede da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TRANSCON).
No dia 24 de julho de 2018 foi recebida impugnação ao Instrumento Convocatório em referência, apresentada pela empresa Transimão Transportes Rodoviários (“Im-
pugnante”), cujas razões são descritas, analisadas e julgadas a seguir.

RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO:

A Impugnante protocolou, junto à administração, impugnação aduzindo, que o Anexo V – Minuta do Contrato de Concessão estaria eivado do vicio de omissão, uma 
vez que não determina expressamente qual das partes deveria suportar o risco pela variação de demanda.
Ainda, ressaltou que em razão de o Anexo I – Termo de Referência prever a criação de uma Câmara de Compensação Tarifária como instrumento de gestão econômico-
financeira dos recursos, destinada a viabilizar o processamento da repartição de receitas, as Concessionárias poderiam ter que suportar eventual variação da demanda 
uma das outras.
Por fim, conclui o impugnante pela necessidade de provimento da sua manifestação e, consequentemente, pela alteração dos itens apontados e a republicação do 
Edital com a reposição do prazo para apresentação das propostas.
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ANÁLISE DAS RAZÕES DOS IMPUGNANTES

O Anexo V – Minuta do Contrato de Concessão, em sua cláusula 19, traz a forma de reequilíbrio econômico financeiro do contrato, bem como apresenta rol dos riscos 
que serão assumidos exclusivamente pela futura Concessionária.
Dentre as hipóteses de reequilíbrio, temos a previsão contratual de que:
“As partes terão direito ao REEQUILI ́BRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em decorrência dos seguintes fatos:
(...)
II. variação extraordinária, imprevisível ou previsível, mas de proporções imponderáveis à época da formulação da PROPOSTA;”
Ora, os riscos que não estão expressamente elencados como ônus da futura concessionária e que a ocorrência venha a causar impactos consideráveis no fluxo de caixa 
da futura Concessionária, alterando a Taxa Interna de Retorno (TIR) apresentada inicialmente, ensejarão direito ao pedido de reequilíbrio econômico financeiro pela 
parte que se ver lesada o qual, após aprovado, será realizados de uma das formas previstas na subcláusula 19.13 do mesmo Anexo.
Não há que se falar, neste ponto, em omissão do Edital em referência, uma vez que todos os riscos suportados pela futura Concessionária estão expressos nas subcláu-
sulas 19.4 e 19.5, de forma que as partes tem pleno conhecimento de suas obrigações.
Ademais, a cláusula 13 do supracitado Anexo, ao dispor sobre os direitos e obrigações do Poder Concedente, é cristalina ao determinar como ônus da Administração 
Pública analisar e decidir sobre a criação, extinção ou alteração de linhas do sistema, sendo uma das hipótese de reequilíbrio do contrato a alteração unilateral do con-
trato ou dos requisitos de prestação dos serviços.
Assim, temos que inexiste fundamento para o receio apresentado pela Impugnante, uma vez que o instrumento convocatório e seus anexos são claros acerca da dispo-
sição de obrigações, riscos e regras para o reequilíbrio econômico financeiro do contrato, não havendo omissão a ser sanada neste ponto.
No tocante a Câmara de Compensação Tarifária (“CCT”), temos que neste quesito também não se vislumbra o temor levantado pela Impugnante, uma vez que o Anexo 
I – Termo de Referencia, no trecho destacado nas razões protocolizadas, cuidou apenas de conceituar o instrumento criado. As regras para  a sua instituição, bem como 
as definições para o funcionamento estão dispostas na cláusula 20 do Anexo V, o qual regerá ao longo de todo o prazo da concessão a relação e as obrigações das 
partes.

Inicialmente, esclarece-se que, conforme cláusula 20ª do Anexo V, a CCT poderá ser implantada e, ainda, as regras para o seu funcionamento , gestão e acionamento 
deverão ser aprovadas por decisão unânime das Concessionárias e do Poder Concedente, conjuntamente. 
Diante do exposto, inexiste receio para eventual risco de a futura Concessionária de um lote ser compelido a suportar a variação de demanda de outro lote, apenas pelo 
conceito extraído isoladamente do Termo de Referência do Edital, uma vez que a CCT, caso implantada, terá suas regras criadas e aprovadas pelas próprias Concessio-
nárias, em conjunto com o Poder Concedente.

CONCLUSÃO

Pelas razões acima expostas, decide-se por negar provimento à impugnação formulada pela empresa Transimão Transportes Rodoviários, mantendo-se o Edital nos seus 
devidos termos.

Luis André de Araújo Vasconcelos
Presidente da Comissão de Licitação

Wíssila de Freitas Deotti Batista
Membro

Kênia Janaína de Sousa Madureira Silveira 
Membro



"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, 6 de agosto de 2018 Página 12 de 33 Diário Oficial de Contagem - Edição 4399

 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200 - Bairro Camilo Alves - CEP 32.017-900 

 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2017 

 

 

 
Aos 31 dias do mês de julho de 2018, reuniram-se o Presidente e os demais membros da 

Comissão Especial de Licitação (COMISSÃO) e os integrantes das equipes de apoio 

especializadas para análise e julgamento de impugnação ao Edital em referência. 

I - HISTÓRICO 
 
Em 27 de junho de 2018 foi republicado no Diário Oficial do Município de Contagem – 

DOC (pg. 23) aviso de licitação nos seguintes termos: 

“A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem 

(TRANSCON) e o Município de Contagem, com fulcro no art. 30, inciso V, e 

no art.175 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 8.987/95 e suas 

alterações, na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, nos art. 6º, inciso 

X e art. 207, todos da Lei Orgânica do Município de Contagem, bem como 

nas Leis Municipais nº 3.548 de 03 de junho de 2002 e nº 4.043 de 01 de 

novembro de 2006, torna público                                      

                 , nos termos do art. 21, p. 4º da Lei 8.666       

           A       A    02/2017, a ser julgada pelo critério de MAIOR 

OFERTA          A      A   A    A                            

                                        , pelo Município              

                           A                     A  A           

                            A              A . Os documentos de 

habilitação e as propostas serão                     10 (dez) de agosto de 

2018, das 8h às 17h, na sede da TRANSCON, situada na Av. João Cesar de 
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Oliveira, nº. 6.155, B. Beatriz, Contagem – MG. A abertura da sessão 

pública para início dos procedimentos de abertura dos envelopes contendo 

os documentos de habilitação, sua avaliação                              

dia 13 (treze) de agosto de 2018 a partir das 09:30h, na sede da 

TRANSCON, situada na Av. João Cesar de Oliveira, no. 6.155, B. Beatriz, 

Contagem – MG. O aviso sobre a republicação deste EDITAL       publicado 

no DOC - Diário Oficial do Município de Contagem, na IOFMG - Imprensa 

Oficial do Estado de Minas Gerais, no Diário Oficial da União e em outros 

jornais de grande circulação. A íntegra do edital       disponibilizada no 

sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Contagem 

(http://www.contagem.mg.gov. br/?se=licitacoes). Ressalva-se que todas 

as publicações posteriores, relativas ao presente certame, serão feitas 

somente no DOC e no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de 

Contagem. Contagem, 25 de junho de 2018. Luis A      de Araújo 

Vasconcelos. Presidente da Comissão Especial de Licitação.” 

Além da publicação no DOC, o certame foi divulgado no sítio eletrônico do Município 

(http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes), na Imprensa Oficial do Estado de 

Minas Gerais – IOFMG, no Diário Oficial da União - DOU e em outros jornais de grande 

circulação, tendo sido estabelecido que o recebimento dos documentos de habilitação e 

das propostas seria até o dia  10 de agosto de 2018, das 8h às 17h, e que a abertura da 

sessão pública inaugural ocorreria no dia 13 de agosto de 2018 a partir das 09:30h, na 

sede da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TRANSCON). 

No dia 24 de julho de 2018 foi recebida impugnação ao Instrumento Convocatório em 

referência, apresentada pelo Consórcio Norte,                      “          ”, 

cujas razões são descritas, analisadas e julgadas a seguir. 

 

II - RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO: 
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A Impugnante protocolou, junto à administração, razões de impugnação aduzindo, em 

síntese: 

i) Que os valores utilizados como referência para cálculo do custo com pessoal 

de administração, manutenção e diretoria correspondem a 27,4% do custo 

com pessoal de operação, enquanto a ANTP especifica que o percentual 

mínimo seria de 28,74% para frota de 46 a 78 veículos. 

ii) Que o coeficiente de consumo para veículos de propulsão a diesel indicado no 

plano de negócios (6,84%), segundo parâmetros da ANTP, corresponde a uma 

frota com idade média de 2 a 4 anos. Para manutenção da idade média limite 

admitida de 7 anos, o coeficiente adotado deveria ser 9%.  

iii) Que o fator de utilização para cálculo do custo com motorista no sistema atual 

é de 2,8714, enquanto o utilizado no Plano de Negócios é de 2,53. O fator 

recomendado pela ANTP é de 2,9. 

iv) Que o edital adotou a taxa de encargos de 38,49%. A ANTP indica percentual 

médio de 41,99% para área de transporte público. Já a tabela 7.7 do plano de 

negócios aponta que o somatório das despesas de pessoal representa 48,8%. 

v) Em sua conclusão, a impugnante afirma que a substituição dos parâmetros de 

cálculo adotado nos estudos econômicos pelos valores citados faz com que a 

TIR do projeto seja negativa (-2,63%), que o VPL calculado seja R$ -

110.000.000,00. 

A impugnante ressaltou, ainda, que tais valores (negativos) consideraram a projeção de 

demanda indicada, o que acredita ser uma previsão otimista, pois é cerca de 13% maior 

que a demanda atual. 

Por fim, concluiu pela necessidade de provimento da sua manifestação e, 

consequentemente, pela alteração dos itens apontados e a republicação do Edital com a 

reposição do prazo para apresentação das propostas. 
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III - ANÁLISE DAS RAZÕES DAS IMPUGNANTES 

 

Inicialmente cumpre esclarecer que o Plano de Negócios constante do Anexo VII do Edital 

é um documento representativo e não vinculativo, que visa demonstrar a viabilidade e 

equilíbrio do sistema proposto, considerando os requisitos mínimos exigidos pelo 

instrumento convocatório, sendo responsabilidade de cada licitante a elaboração do seu 

Plano de Negócios para elaboração de sua proposta comercial. 

Antes de adentrar à análise ponto a ponto dos questionamentos levantados nas razões de 

impugnação aqui analisados, vale destacar que os percentuais e índices das planilhas 

divulgadas pela Associação Nacional de Transporte Público – ANTP no ano de 2017 são, 

conforme se extrair do seu texto de apresentação, “bases referenciais” 1que visam 

nortear os trabalhos dos prestadores e dos gestores do serviço.  

C                       A                          “não se tratam de documentos 

definitivos, mas dinâmicos. Com experiências vivenciadas e os ajustes que se mostrarem 

necessários, eles necessitarão atualizações de tempos em tempos”2. Ainda, não podemos 

                                                  A      çã       “os custos do 

transporte público derivam também do modo como ele é concebido e organizado nas 

cidades pelo Poder Público, da sua coerência com a Lei 12.587 - Lei de Mobilidade Urbana 

- e com o Plano de Mobilidade Urbana3”. 

Ultrapassado este ponto inicial, informamos que, no tocante aos valores utilizados como 

referência para cálculo do custo com pessoal de administração, manutenção e diretoria, a 

própria ANTP ressalta que, na experiência dos especialistas dos setores públicos e 

privados, os percentuais comumente adotados para estimativa dos valores dos citados 

serviços são entre 20 a 28%. 4Tendo em vista que para cálculo da viabilidade do modelo 

                                                
1http://antp.org.br/noticias/destaques/uma-nova-metodologia-para-apurar-custos-do-transporte-por-
onibus-e-definir-tarifas.html 
2 http://www.antp.org.br/planilha-tarifaria-custos-do-servico-onibus/apresentacao.html 
3 http://www.antp.org.br/planilha-tarifaria-custos-do-servico-onibus/apresentacao.html 
4 “Custos dos Serviços de Transporte Público por Ônibus - Método de Cálculo”.   .41.       í      : 
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proposto foi utilizado percentual de 27,4 %, ou seja, praticamente o máximo sugerido, 

tem-se que este está dentro da margem aceitável, não havendo o que se questionar. 

Acerca do coeficiente de consumo para veículos de propulsão a diesel, considerando as 

peculiaridade do sistema de transportes proposto no Edital nº 002/2017 bem como a 

realidade do Município de Contagem, foram adotados diferentes parâmetros coeficiente 

de consumo, levando em consideração cada tipo de veículo: i) para os veículos Leves, 

Pesados e Articulados sem ar condicionado: resultado da média dos intervalos de 

referência da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes – GEIPOT; ii) para os 

veículo Médio sem ar condicionado: adotou-se o valor da ANTP; e iii) para os veículos 

equipados com ar condicionado: foi aplicado incremento baseado em estudo da empresa 

pública de transporte de Porto Alegre.  

Os quadros a seguir apresentam os resultados para cada tipo de veículo: 

 

                                                                                                                                              
http://files.antp.org.br/2017/8/21/1.-metodo-de-calculo--final-impresso.pdf 
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No que concerne ao fator de utilização para cálculo do custo com motorista, temos que o 

fator apresentado pela ANTP, por ser exemplificativo, para fins de cálculo de um 

resultado específico, não pode ser considerado como um valor real.   

O novo modelo de transporte proposto no Edital em referência considera que a operação 

do sistema deverá ser realizada de forma mais direta e otimizada que o sistema atual, de 

forma que estes não podem ser comparados. 

Para o supracitado custo, o GEIPOT indica a faixa de fator de utilização entre 2,20 a 2,80. 

Ou seja, o valor de 2,53 utilizado no Anexo VII do Edital é maior do que a média 

recomendada.  

Ainda, a título exemplificativo, para fins de comparação, informamos que a cidade de 

Palmas/TO, que possui um sistema integrado semelhante ao proposto, em sua planilha de 

cálculo tarifário de 2018, adota o valor mínimo para o este item 2,20.5 

No tocante à a taxa de encargos sociais, tendo em vista a grande variação da referida taxa 

em razão de peculiaridades regionais, do tipo de sistema em operação e, ainda, 

considerando que estão diretamente ligados à legislação trabalhista vigente, a qual sofreu 

relevante alteração no último ano, temos que, para os apuração dos encargos sociais 

incidentes, foram adotados os valores de referência regionais, quais sejam: 

                                                
5 Informação disponível em: http://www.palmas.to.gov.br/secretaria/transporte 
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Diante de todo o exposto, temos que restou demonstrada a viabilidade técnica e 

econômico-financeira dos parâmetros a serem utilizados para obtenção da Taxa Interna 

de Retorno (TIR) de 10% conforme informado no instrumento convocatório em análise e 

seus respectivos anexo, não havendo que se falar em TIR negativa. 

 Por fim, no que concerne ao questionamento levantado sobre a projeção de demanda 

constante do Anexo VII – Plano de Negócios de Referência, reforçamos que o sistema 

operacional proposto trata-se de um sistema novo com característica “Tronco-

Alimentado”, que permite a integração entre as regiões do Município, sendo operado por 

veículos de maiores capacidades aliado a intervenções físicas mais abrangente, com 

maior capilaridade, maior número de linhas e, consequentemente, com maior oferta de 

serviços e que irá promover a mobilidade do usuário do Município de Contagem, o que, 

consequentemente, acarretará no aumento de passageiros equivalentes.  
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Inexistindo, assim, bases ou fundamentos para se comparar o novo sistema com o 

sistema atual, uma vez que as linhas, a operação, as rotas e o acesso da população ao 

mesmo será completamente distinta. 

 

IV - CONCLUSÃO 
 

Pelas razões acima expostas, decide-se por negar provimento à impugnação formulada 

pelo Consórcio Norte, mantendo-se o Edital nos seus devidos termos. 

 

Luis André de Araújo Vasconcelos 
Presidente da Comissão de Licitação 

 
 

Wíssila de Freitas Deotti Batista 
Membro 

 
 

Kênia Janaína de Sousa Madureira Silveira  
Membro 
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 602, DE 06 DE AGOSTO DE 2018
Altera o Decreto nº 1764, de 04 de janeiro de 2012, aprova o regulamento do serviço de transporte escolar no Município de Contagem e dá outras providências.
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município;
DECRETA:
Art. 1º  O Anexo Único do Decreto nº 1467, de 04 de janeiro de 2012 passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 53 .........................
........................................
XVI – Câmera de ré e/ou espelho retrovisor externo: 
a) Câmera de ré ou retrovisor externo em veículos com capacidade para até 20 (vinte) lugares;
b) Câmera de ré em veículos com capacidade acima de 20 (vinte lugares).” (NR)
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 06 de agosto de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

GUSTAVO GOMES PEIXOTO 
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

DECRETO Nº 603, DE 06 DE AGOSTO DE 2018
Altera o Decreto nº 125, de 9 de junho de 2017 que dispõe sobre a composição da Comissão de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo - CPOUS e dá outras providên-
cias.
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, e considerando o 
disposto na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010;
DECRETA:
Art. 1º  Decreto nº 125, de 09 de junho de 2017 passa a vigorar com as seguintes alterações:                                                                 
 
"Art. 1º .......................
I - .................................
b) Luciane Mitraud Carvalho.”
.....................................(NR)
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 06 de agosto de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

IVAYR SOALHEIRO 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

DECRETO Nº 604, DE 06 DE AGOSTO DE 2018

Altera o Decreto nº 874, de 07 de abril de 2016, que dispõe sobre a criação do Comitê Gestor Bem Morar (CGBM) e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso XIII do art. 92 da Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Art.1º  O artigo 3º do Decreto nº 874, de 07 de Abril de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º O CGBM será composto por membros do poder público, conforme representação a seguir discriminada:
I - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Governo e 01 (um) de cada Administração Regional; 
II - 01 (um) representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação; 
III - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
IV - 01 (um) representantes da Secretaria Municipal de Defesa Social;
V - 01 (um) representantes da Secretaria Municipal de Saúde;
VI - 01 (um) representantes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;
VII - 01 (um) representante da Procuradoria Geral do Município;
VIII - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável". 
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Art.2º  O artigo 6º do Decreto nº 874, de 07 de abril de 2016, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 6º Os membros do CGBM reunir-se-ão mensalmente, sob a coordenação do Subsecretário Municipal de Habitação ou pessoa indicada para este fim". 
........................(NR)
 Art. 3º  Revogam-se os incisos IX, X, XI, XII, XIII e XIV do art. 1º do Decreto nº 874, de 07 de abril de 2016.
Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 06 de agosto de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

IVAYR SOALHEIRO 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Procuradoria Geral 
do Município

ORIENTAÇÃO NORMATIVA PGM Nº 09/2018.

Pela possibilidade de continuidade do certame, desde que observadas as recomendações constantes no parecer opinativo. Responsabilidade dos agentes públicos em 
licitações.

O Procurador-Geral do Município (“PGM”), no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Contagem, a Lei Complementar 247/2017 e a Lei Com-
plementar 257/2018;

Considerando o dever de autotutela da Administração Pública;

Considerando que o Órgão Consultivo da PGM manifesta-se apenas sobre matérias jurídicas, não adentrando no mérito técnico, administrativo ou de conveniência ou 
oportunidade;

Considerando que a atribuição legal do órgão de assessoramento jurídico esgota-se em orientar a Autoridade sob o exclusivo prisma da legalidade, exarando peça 
opinativa que lhe dá plena ciência das recomendações e observações lançadas pela Procuradoria Geral do Município;

Considerando que a função Procuradoria Geral do Município se restringe a apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar providências para salva-
guardar a Autoridade assessorada, a quem compete avaliar a real dimensão do risco e a necessidade de se adotar ou não a precaução recomendada;

Considerando que as questões que envolvam a legalidade são apontadas em parecer consultivo, como óbices a serem corrigidos ou superados, sendo o prosseguimento 
do feito, sem a correção de tais apontamentos, responsabilidade exclusiva do gestor;

Considerando que qualquer posicionamento contrário por parte do gestor público é de

sua total responsabilidade e deve ser justificado nos autos;

Considerando que a justificativa de posicionamento contrário ao da Procuradoria Geral do Município deve, necessariamente, refutar todos os impedimentos legais 
apresentados no parecer jurídico.

Resolve aprovar a seguinte ORIENTAÇÃO NORMATIVA a todos os órgãos municipais:

Art. 1º Conforme estabelecido na legislação municipal pertinente, compete à Procuradoria-Geral do Município prestar consultoria e assessoramento jurídico à Adminis-
tração Direta, incluída a assistência ao Chefe do Poder Executivo nos assuntos relativos às entidades da Administração Indireta.

§1º A atribuição legal do órgão de assessoramento jurídico esgota se em orientar a autoridade sob o exclusivo prisma da legalidade, exarando peça opinativa que lhe 
dão plena ciência das recomendações e observações lançadas pela Procuradoria Geral do Município, que podem ser:

I - Parecer Positivo: conclui pelo prosseguimento do certame;

II - Parecer Positivo com Ressalvas: conclui pelo prosseguimento do certame, desde que cumpram as recomendações, que devem ser corrigidas ou superadas, com a 
devida justificativa; e

III - Parecer Negativo: conclui pelo não prosseguimento do certame.

§2º A função da Procuradoria Geral do Município, nos casos dos incisos II e III do §1º deste artigo se restringe a apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e re-
comendar providências para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem compete avaliar a real dimensão do risco e a necessidade de se adotar ou não a precaução 
recomendada;

§3º As questões que envolvam a legalidade são apontadas em parecer consultivo, como óbices a serem corrigidos ou superados.
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§4º O prosseguimento do feito, sem a correção de tais apontamentos, é de responsabilidade exclusiva do gestor.

Art. 2º Nos casos em que forem exarados pareceres jurídicos de que tratam os incisos II

e III, do §1º, do art. 1º desta Orientação Normativa, deverá o gestor sanar os aspectos ressalvados ou, mediante ato formal, juntado no processo, justificar a preserva-
ção desses aspectos ou sua exclusão.

§1º As discordâncias no processo de licitação devem ser manifestadas de forma expressa e fundamentada, com a indicação dos motivos de sua posição contrária, ser-
vindo tal conduta para obstar a responsabilização solidária do ordenador de despesas, em caso de ilegalidade/irregularidade.

§2º A justificativa de que trata o caput será realizada mediante atestado do Ordenador de despesa, determinando o prosseguimento do certame, no qual deverá fazer 
constar os fundamentos utilizados para refutar todos os impedimentos legais levantados pela Procuradoria Geral do Município, conforme modelo do ANEXO II desta 
Orientação Normativa.

Art. 3º Nos casos em que o gestor público adotar o posicionamento do parecer consultivo positivo com ressalvas, deverá, de forma expressa, atestar que as providên-
cias foram tomadas, conforme modelo do ANEXO I desta Orientação Normativa.

Parágrafo único. Compete a autoridade assessorada avaliar a real dimensão do risco e a necessidade de se adotar ou não a precaução recomendada no parecer consulti-
vo positivo com ressalvas.

Art. 4º Os Atestados de que tratam os artigos 2º e 3º desta Orientação Normativa são obrigatórios e a sua não realização pelo gestor público constitui negligência no 
exercício de suas funções.

Art. 5º É dever da Autoridade verificar se os atos produzidos por aqueles que se encontram sob sua hierarquia estão em conformidade com a ordem jurídica.

Art. 6º Estão dispensados de reanálise individualizada pela Procuradoria-Geral do Município, procedimentos em que já houve manifestação expressa do órgão consulti-
vo, devendo a área técnica atestar, de forma expressa, que no caso concreto as recomendações restaram atendidas ou refutadas, conforme determinado nos artigos 2º 
e 3º desta Orientação Normativa.

§1º Ao constatar a não realização dos atestados, cabe a Controladoria Geral do Município, apuração de eventual responsabilidade.

§2º As autoridades ordenadoras de despesa estão sujeitas às regras gerais acerca de responsabilidade civil, penal e administrativa, caso se omitam em apresentar os 
atestados anexos.

Art. 7º O disposto nesta Orientação Normativa aplica-se, no que couber, aos pareceres emitidos em processos administrativos analisados pela Procuradoria Geral do 
Município.

Art. 8º Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 31 de julho de 2018.

PROCURADOR-GERAL,

MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO

SUBPROCURADOR-GERAL

RAFAEL BRAGA DE MOURA

SUBPROCURADOR DA FAZENDA

ARMENIO GONÇALVES FANTINI JÚNIOR

ANEXO I

ATESTADO DE CONFORMIDADE DO PROCESSO

COM MANIFESTAÇÃO JURÍDICA

Processo: ________________________________________________________________

Referência/objeto: ________________________________________________________

Atesto que o presente processo, referindo-se à processo licitatório, amolda se à manifestação jurídica correspondente ao PARECER Nº ______________, cujas recomenda-
ções restam atendidas no caso concreto.

Fica, assim, dispensada a remessa dos autos para reexame pela Procuradoria Municipal, conforme autorizado pela Orientação Normativa nº 09/2018, da Procuradoria-
Geral do Município.
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Contagem, _____ de ________________ de 20___

_____________________________________________

Nome:

Cargo:

Matricula:

ANEXO II

ATESTADO DE REFUTAÇÃO DE TODOS OS IMPEDIMENTOS LEGAIS LEVANTADOS PELA PROCURADORIA MUNICIPAL EM SUA MANIFESTAÇÃO JURÍDICA

Processo: ______________________________________________________________

Referência/objeto: _______________________________________________________

Atesto que tenho posicionamento contrário ao parecer consultivo exarado no processo licitatório correspondente ao PARECER No ______________.

(___) Negativo – concluiu pelo não prosseguimento do certame.

(___) Positivo com Ressalvas - concluiu pelo prosseguimento do certame, desde que cumpridas as recomendações, que devem ser corrigidas ou superadas, com a devida 
justificativa,

tendo em vista a justificativa técnica exarada nos autos pelo setor competente.

Informo que os impedimentos legais levantados pela Procuradoria-Geral do Município, foram refutados pelos seguintes fundamentos:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________, pelo que, 1) as 
recomendações não serão atendidas no caso concreto; e 2) determino o prosseguimento do certame.

Declaro que estou ciente de estar sujeito às regras gerais acerca de responsabilidade civil, penal e administrativa, e responsabilidade pessoal das irregularidades que 
chegaram a meu conhecimento.

Fica, assim, dispensada a remessa dos autos para reexame pela Procuradoria Municipal, conforme autorizado pela Orientação Normativa PGM nº 09/2018.

Contagem, _____ de _________________ de 20___

____________________________________________

Nome: Cargo: Matricula:

Controladoria Geral 
do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria COR/CGM Nº 060, de 31 de julho de 2018, da Corregedoria Geral.
Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Processada: K.F.P, MATRÍCULA Nº. 1349925, Professora, LOTADA NA SEDUC. 
Comissão Processante: Presidente e Relator Bel: Marcelo Aguiar.
Membros: Patrícia Pereira Diniz;
                 Roseane da Costa Ferone.

Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 31 de julho de 2018.

MA
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Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E AQUISIÇÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 06/08/2018

1.  EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 105/2017 PA. 110/2017 PP. 005/2017 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: MOISÉS MARQUES JOÃO DE DEUS - ME 
OBJETO: ACRÉSCIMO QUANTITATIVO EQUIVALENTE À APROXIMADAMENTE 24,79% DO VALOR TOTAL ATUALIZADO INICIALMENTE CONTRATADO. 
VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 1.214,50
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1071.04.122.0001.2132 – 33903999 - 0100
ASSINADO: 25/07/2018

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.707

O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, a pedido, do respectivo cargo de provimento em comissão, o servidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 
1º(primeiro) de agosto de 2018; devendo o servidor apresentar ao Departamento de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o 
Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.

SERVIDOR CARGO CÓDIGO DE DAM

MARCUS VINICIUS DE SOUZA Diretor do Complexo Regulador DAM-12
Art.2º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Assessor, DAM-6, a servidora NAYARA FURTADO LUCENA, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir 
de 06 de agosto de 2018; devendo a servidora apresentar ao Departamento de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Arti-
go 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Art.3º NOMEAR para os respectivos cargos de provimento em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 06 de 
agosto de 2018, conforme descrito:

SERVIDOR CARGO CÓDIGO DE DAM

CAROLINA SILVA MARTINS Diretor do Complexo Regulador DAM-12

RAVENA RIELLY ARAUJO MOURA Assessor DAM-2

GERALDO ANTONIO DELALIND Assessor DAM-3

MARCELA TEIXEIRA OLIVEIRA DOBSCHA Assessor DAM-7

RENATA APARECIDA SOUZA Assessor DAM-7

NAYARA FURTADO LUCENA Diretor do Núcleo de Apoio à Diagnóstico e Laboratório DAM-7

KARLA CARVALHO DINIZ Assessor DAM-6
Palácio do Registro, em Contagem, aos 06 de agosto de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.708
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Assessor, DAM-2, o servidor WENDERSON FERREIRA DA SILVA, lotado no Gabinete do Prefeito, a partir de 06 de 
agosto de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 06 de agosto de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
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Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Econômico

EXTRATO PARA DIVULGAR NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM

OBJETO: Contratação da empresa ELIANE PESSOA DE MESQUITA, CNPJ: 11.395.762/0001-50, na pessoa credenciada Eliane Pessoa de Mesquita, CPF: 851.945.576-04 
pessoa jurídica, para prestação de serviços de instrutoria do curso de Gestão de Pessoas e Liderança, a fim de atender às necessidades do Programa Empreender, segun-
do Termo de Credenciamento TC nº 004/2018, com base edital número 017/2014, credenciamento número 002/2014, processo administrativo 043/2014 e lei 8666 de 
21 junho de 1993.

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento 
Sustentável

PORTARIA 09 DA SEMAD DE 11 DE JULHO DE 2018

(Diário Oficial de Contagem de 06 de agosto de 2018 - Ed.__________, fls.___)

Instaura Sindicância interna no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável nos casos em que menciona.

O Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de Contagem, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação vigente, em especial 
nos termos do Art. 138 da Lei 2.160/1990, Lei 4.320/94, 
R E S O L V E
Art. 1º  Instaurar sindicância para apurar o atraso de empenho prévio para cumprimento de obrigações com despesas correntes, em que a Secretaria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável- SEMD e/ou Fundo Municipal de Meio Ambiente de Contagem- FMMC seja órgão ordenador de despesa, bem como apurar eventual 
responsabilidades.

Art.2º A sindicância será realizada pelo servidor estável efetivo sindicante Eric Alves Machado, Matrícula 121281-4.

 Art. 3º. O prazo para conclusão da sindicância será contado da data da publicação da portaria e não poderá exceder a 10 (dez) dias, salvo motivo relevante, 
devidamente justificado, quando então poderá ser o prazo prorrogado, uma só vez, por igual período.

 Art. 4º. Nas investigações, o servidor sindicante deverá envidar todos os esforços a fim de chegar à verdade material, podendo adotar, conforme o caso, as 
seguintes providências:  
 I) formular pedidos de informações, onde fará referência expressa ao fim a que se destinam, para motivar, com isso, tratamento prioritário e urgente por 
onde tramitarem;
 II) proceder a colheita de dados informativos, através de diligências junto aos setores da repartição, ou junto a terceiros e entidades privadas;
 III) promover audiência de testemunhas e informantes, sendo as respectivas declarações reduzidas a termo, na forma da lei, mediante depoimentos e inquiri-
ções;
 IV) coletar provas, requisitando documentos em poder dos setores da repartição ou obtendo, através de expediente próprio, informações sobre aqueles 
existentes em qualquer entidade da Administração Pública ou em empresa privada;
 V) quando o fato investigado ensejar prejuízo ao erário, deverá ser quantificado o valor original do débito, a data da ocorrência e o respectivo responsável.

 Art. 5º. Concluído as investigações, deverá o servidor sindicante apresentar relatório circunstanciado e conclusivo dos trabalhos, o qual deverá ser constituí-
do, basicamente, de três partes: 
 I) narração dos fatos, mencionando-se qualquer incidente que porventura tenha ocorrido durante os trabalhos;
 II) estudo das provas, com análise crítica dos documentos;
 III) conclusão.

 Art. 6º. O Relatório conclusivo servirá de base para julgamento pela autoridade ordenadora.

Registre-se e Publique-se.
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Wagner Donato Rodrigues
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

O Secretário Municipal de Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável de Contagem/MG, no uso de suas atribuições, e em conformidade com os dispositivos regula-
mentares vigentes, notadamente o disposto no Art. 34, § 2º da Lei 3.789/2003, em razão da frustrada tentativa de notificação via correios por AR, faz – se público, para 
conhecimento dos interessados, o julgamento os autos de infrações ambientais abaixo especificados, com as seguintes decisões administrativas:

AUTUADO PROCESSO CNPJ/ CPF AUTO INFRAÇÃO DECISÃO ADMINISTRATIVA

ELLO ENGENHARIA LTDA 08406/2016-03A 07080029000170 7024 APLICAÇÃO DE PENALIDADE/MULTA

ELLO ENGENHARIA LTDA 00493/2016-03A 07080029000170 7165 APLICAÇÃO DE PENALIDADE/MULTA

ELLO ENGENHARIA LTDA 18469/2016-03A 07080029000170 7183 APLICAÇÃO DE PENALIDADE/MULTA

Secretaria Municipal 
de Saúde

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 057/2018 PAC 279/2017 RP 117/2017  
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: AIR LIQUIDE LTDA
OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo a INCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) TANQUES CRIOGENICOS, capacidade mínima de 1.000 m3, conforme 
as especificações e condições estabelecidas no termo de referencia, com a empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, ata de registro de preço nº 057/2018, vigorando de 
30/07/2018 a 01/04/2019. Cujo objeto da presente ata é Registro de Preços para a futura e eventual contratação de empresa especializada em locação e recarga de cilin-
dros de oxigênio e o fornecimento de gases medicinais diversos, manutenção preventiva e corretiva e o fornecimento de instalação de monitores válvulas, manômetros 
e fluxometros no disposto do anexo I Termo de Referencia, solicitação da superintendência de atenção à saúde da secretaria de saúde do município de Contagem/MG, 
Superintendência de Urgência e Emergência, Superintendência do Complexo Hospitalar.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 173/2018 - PAC 008/2018 - PE 001/2018 SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS 
FORNECEDOR: GROUP J & R COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES DA SUPE-
RINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO Á SAÚDE DE CONTAGEM, de acordo com as condições do Edital nº 001/2018 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECE-
DOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 MESES, tendo início em 01/08/2018 e término em 01/08/2019
VALOR: R$ 44.764,50 (quarenta e quatro mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 174/2018 - PAC 008/2018 - PE 001/2018 SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS 
FORNECEDOR: METALÚRGICA SA EIRELI - EPP
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES DA SUPE-
RINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO Á SAÚDE DE CONTAGEM, de acordo com as condições do Edital nº 001/2018 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECE-
DOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 MESES, tendo início em 01/08/2018 e término em 01/08/2019
VALOR: R$ 32.941,00 (trinta e dois mil novecentos e quarenta e um reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 175/2018 - PAC 008/2018 - PE 001/2018 SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS 
FORNECEDOR: SANTA HELENA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES DA SUPE-
RINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO Á SAÚDE DE CONTAGEM, de acordo com as condições do Edital nº 001/2018 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECE-
DOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 MESES, tendo início em 01/08/2018 e término em 01/08/2019
VALOR: R$ 42.490,00 (quarenta e dois mil quatrocentos e noventa reais)
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 176/2018 - PAC 008/2018 - PE 001/2018 SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS 
FORNECEDOR: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES DA SUPE-
RINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO Á SAÚDE DE CONTAGEM, de acordo com as condições do Edital nº 001/2018 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECE-
DOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 MESES, tendo início em 01/08/2018 e término em 01/08/2019
VALOR: R$ 16.395,00 (dezesseis mil trezentos e noventa e cinco reais)

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 062/2018 - PAC 037/2018 - PE 017/2018 
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS 
FORNECEDOR: COMERCIAL USUAL EIRELI-EPP
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS E DESERTOS NO PREGÃO nº 107/2017, PARA ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE – CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO/CER IV.
VIGÊNCIA: 12 MESES, tendo início em 01/08/2018 e término em 01/08/2019
VALOR: R$ 4.949,00 (quatro mil novecentos e quarenta e nove reais)

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 063/2018 - PAC 037/2018 - PE 017/2018 
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS 
FORNECEDOR: ATUANTE COMERCIAL LTDA-ME
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS E DESERTOS NO PREGÃO nº 107/2017, PARA ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE – CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO/CER IV.
VIGÊNCIA: 12 MESES, tendo início em 01/08/2018 e término em 01/08/2019
VALOR: R$ 16.594,97 (dezesseis mil quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos)

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 064/2018 - PAC 037/2018 - PE 017/2018 
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS 
FORNECEDOR: COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA-EPP
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS E DESERTOS NO PREGÃO nº 107/2017, PARA ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE – CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO/CER IV.
VIGÊNCIA: 12 MESES, tendo início em 01/08/2018 e término em 01/08/2019
VALOR: R$ 88.226,56 (oitenta e oito mil duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 065/2018 - PAC 037/2018 - PE 017/2018 
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS 
FORNECEDOR: ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI-EPP
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS E DESERTOS NO PREGÃO nº 107/2017, PARA ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE – CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO/CER IV.
VIGÊNCIA: 12 MESES, tendo início em 01/08/2018 e término em 01/08/2019
VALOR: R$ 27.494,99 (vinte e sete mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos)

Ata nº005/2018 – Aos vinte e dois dias do mês de Maio de dois mil e dezoito, às dezoito horas, iniciou a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de 
Contagem, com a seguinte pauta enviada na convocatória aos conselheiros juntamente com as atas 003 e 004 em tempo hábil para apreciação: A mesa Diretora 
convoca todos os conselheiros, titulares e suplentes para a Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Contagem, que será realizada terça-feira dia 
22/05/2018, às 17h30min, na sala de licitações da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem localizado na Av. David Sarnoff 3113 Cidade Industrial Contagem MG. 
Em tempo, observando a necessidade de alinhamento de informações, esta reunião será privativa aos conselheiros titulares e suplentes do CMSC.  Pauta:1 Aprovação 
das Atas 003 e 004 do CMSC.2-Informes da mesa diretora sobre organização das Reuniões.3-Encaminhamentos da Mesa diretora. Informes: Usuário;Trabalhador e 
Gestor.Estavam presentes conforme assinatura em livro de presença os conselheiros titulares Antônio Cândido Sobrinho, Maria José Pinto, Josete Ramos Martins, 
Raymundo Luiz Rodrigues, Maria Marta do Carmo Maduro, Lucas Davidson Guedes, Patrícia de Cássia Silva, Nelci Barreiros da Silva, Elane Márcia Lobo, Vera Lucia Silva 
Ferreira de Oliveira, Edirléia Martins Reis, Cleber de Faria Silva e Gustavo Campos Faustino. Conselheiros Suplentes Antônio Eustáquio Peixoto da Fonseca, Jose Francisco 
dos Santos, Vânia Maria de Souza, Wildes de Souza, Rosaria Nicolau da Silva, Maria Salete dos Santos, Vera Lúcia de Oliveira Ramos, João Batista Dias de Oliveira, Elaine 
Ferreira da Silva Fernandes, Kênia Silveira Carvalho, Ronaldo Wagner Gontijo e Daiana A. Penido de Souza. Sr. José Maria de Melo justificou sua ausência nesta reunião, 
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devido sua internação hospitalar, de modo que no mesmo momento acionou seu suplente para representá-lo.  Sr. Cleber deseja boa noite a todos e inicia a plenária, 
justificando a falta do vice presidente do conselho Paulo Simão dos Santos, que entregou uma justificativa a mesa e solicitou o suplente para representá-lo. Sr. João 
representante do segmento trabalhador se prontificou a substituí-lo para compor a mesa desta plenária para que a mesma tivesse validade.Sr. Cleber pontua que esta 
reunião dará seqüência aos trabalhos que foram adiados desde a ultima reunião ordinária 08/05/2018, às 17h30min, que ocorreu no  auditório da prefeitura  de 
contagem , a referida reunião foi cancelada por falta de quórum no segmento gestor. Ao iniciar os trabalhos a Sr. Maria Jose reitera as justificativas dos conselheiros 
que não puderam comparecer, e informa que excepcionalmente  neste dia a reunião Ordinária deve seu endereço modificado conforme a agenda anual e foi restrita 
somente aos conselheiros do CMSC, e conclui informando que o Sr. Cleber ira substituir o titular que ira cobrir a vacância do conselheiro Bruno Diniz, pois o mesmo foi 
exonerado conforme nota do gabinete da prefeitura endereçada ao CMSC, e pontua que o ofício 0189/ sobre a recomposição dos representantes do conselho no 
segmento gestão foi encaminhado ao CMSC: Titulares  Cleber Faria, Mauricio Rangel de Souza ,Ronaldo Gontijo,e Gustavo Campos Faustino(Prestador Upa JK).
Suplentes Kênia Silveira Carvalho, Danielly Aparecida de Jesus, João Pedro Laurito Machado e Daiana Aparecida Penedo de Souza( Referencia técnica Upa JK). Conselhei-
ra Elane Lobo sugere que a pauta seja invertida, pois na ultima reunião não houve quorum do segmento gestor para acontecer, e depois dos “últimos acontecimentos”  
o plenário não teria como aprovar as atas pendentes. Sr. Cleber informa que a aprovação das atas de reuniões anteriores é um procedimento de praxe das plenárias 
para dar seqüência os trabalhos adiados pela reunião do dia 08 de maio que não ocorreu, e explica que todos os pontos de duvidas e esclarecimentos pertinentes serão 
tratados de modo democrático que a ordem dos trabalhos não impede que isso aconteça. Sr Antonio Candido relatou que na pauta em questão poderia não ser 
aprovada, pois poderia ter pontos que não deveriam ser “aprovados”, de modo que a inversão de pauta oportunizara uma tranqüilidade melhor para fazer a aprova-
ção, pois com as palavras do mesmo” a mesa diretora deve os conselheiros uma explicação referente aos fatos acorridos” e que também acha que a pauta deve ser 
invertida, pois os conselheiros foram os últimos, a saber, das mudanças na secretaria de saúde. Após a apreciação  o Sr. Cleber iniciou a votação para que o plenário 
decidisse o ponto, votou-se por dar prioridade aos informes devido às polêmicas geradas com o nome do ex secretario Bruno. Após a votação por maioria para esta 
inversão os conselheiros tiveram a palavra, conforme solicitado pelos presentes foi alterado a ordem dos trabalhos, de modo que os informes foram feitos antes da 
apreciação das Atas 003 e 004. Na seqüência iniciou os informes para os segmentos : usuário trabalhador e gestor nesta ordem.Sr. Cleber solicitou que a plenária faça 
suas inscrições com as pontuações de forma clara pois não ira embasar a reunião com referencia a boatos e fofocas constantes em whatsapp, e que a gestão esta 
preparada para explicar qualquer assunto.Sra. Vânia intervêm dizendo que acha interessante que o Sr. Cleber não considerar as “questões de whatsapp” e que a mesma 
gostaria de saber sobre o que o “povo “ esta falando sobre as farmácias sobre os contratos da Upa JK que teria sido aprovado sem o conhecimento dos conselheiros, 
após as ponderações foram feitas as devidas inscrições para oportunidade da palavra .Sra Nelci pediu a palavra para constatar uma questão pontual de uma demanda 
vivenciada por ela, dizendo que uma vizinha que estava passando mal ao ligar para a ambulância no SAMU  foi informada que não tinha ambulância para socorrer a 
mesma, Sra Nelci tentou interceder pela junto ao SAMU e ao fazer contato com a atendente recebeu a resposta de que a ocorrência teria sido retirada do sistema, de  
modo que o atendimento de urgência teve que ser feito pelo marido da paciente que a levou para a Upa Ressaca para os primeiros socorros, contudo a conselheira 
pediu que fossa verificado este caso do SAMU, em negar o atendimento.Sr. Eustáquio pergunta a mesa diretora do CMSC que diante dos acontecimentos “ que se 
referem a saída do ex secretario Bruno Diniz” e quais são os esclarecimentos prestados aos conselheiros, e qual a dinâmica do laboratório que presta serviço ao 
município atualmente, pois “- muitas coisas viram a tona e deveram ser absorvidas para acalmar os ânimos dos conselheiros” , conclui sua fala com a observação de 
que seu crachá de identificação de conselheiro ainda não foi entregue,  Sra. Elaine Ferreira pontua que seu o crachás de identificação  também não foi disponibilizado 
ainda, pois no dia que o fotografo foi para fazer o mesmo alguns conselheiros faltaram ou chegaram depois do horário de trabalho do fotografo. Sra Vânia quer saber 
o que aconteceu referente à farmácia. Sr. Cleber que pediu mais clareza em sua colocação para providenciar a devida resposta. Sr. Antonio Candido completando a fala 
da Sra. Vânia informa que ao se referir à farmácia, diz respeito aos boatos nas redes sociais de que, segundo palavras do mesmo “- Um caminhão iria para as farmácias 
do município e que outro iria para a farmácia do então secretario Bruno para seu comercio particular”. Sra. Vânia diz que nas redes sociais existem denunciais do então 
secretario e dos contratos da Upa JK e laboratórios que estão sendo firmados sem o conhecimento do conselho, juntamente com o projeto posso ajudar, e ressaltou 
que nunca faltou em uma reunião de conselho local e que neste cenário não pode ir porque, antes de ocorrer as reuniões os questionamentos estavam sendo feitos e 
como a mesma não tinha resposta, preferiu faltar, e isso gerou uma enorme chateação e constrangimento. Sr. Lucas pede esclarecimento sobre como ficou o caso do 
Iria Dinis e do Centro que seria construído no antigo espaço da Upa JK, como que ficara este encaminhamento. A Sra. Salete pediu a palavra mais o seu assunto já foi 
contemplado anteriormente em outras colocações que se referem a Upa JK.Sr. Vera Lucia Ferreira de Oliveira teve sua inscrições para a palavra e pediu informações 
sobre a veracidade do fechamento da CEO, falta de insumos nas unidades básicas, se terá seguimento a oficina de organização das UBS,  e solicitar a capacitação dos 
conselheiros com relação ao funcionamento das unidades básicas  de saúde UPA Hospital Municipal, Maternidades e todos outros segmentos de serviços , que para o 
entendimento da mesmo esse ponto esta faltando para dar embasamento nas colocações dos conselheiros, e pediu que os conselheiros se respeitassem mais pois não 
esta havendo respeito na plenária, e que se esclarecesse as questões do secretario Bruno devido aos boatos nas redes sociais,para esclarecer os fatos sobre sua saída e 
quais as circunstanciais desse ocorrido.Sra. Edirleia  se sentiu contemplada pela fala da Vera e acrescentou que de fato não pode ser levado em consideração tudo que 
se ouve em rede sociais , no entanto que alguns fatos que foram explicitados estão se confirmando, por isso gostaria de saber sobre o que é verdade e o que esta 
sendo feito pela gestão como resposta as questões, segundo Sra, Edirleia “- tem se falado que a prefeitura tem dinheiro manter a folha de pagamento em dia somente 
ate o mês de  setembro /outubro de 2018 e quer saber sobre a veracidade deste informação.” Sr. Cleber pediu que  a tranqüilidade para as ponderações,  para que a 
reunião seja conduzida de forma mais eficaz, e que referente aos assuntos relacionados secretaria a Kênia ira responder mais que referente ao assunto da do Bruno , a 
gestão não se pronunciou no grupo do conselho pois as acusações que surgiram eram tão graves que qualquer assunto poderiam  gerar ate processos, pois  todos 
foram pregos de surpresa nos assuntos que surgiram referente a exoneração do secretario, e pontuou que todos devem levar em consideração que os gestores são pais 
e mães de família e que merecem respeito. Sr, Elane Lobo questionou sobre a farmácia do Riacho, e parcelamento ou atraso no pagamento dos servidores, e reforçado 
que assumiu suas funções em fevereiro e solicitou que será verificada a situação do cartão ótimo que até o presente dia não havia recebido resposta, pois o cartão 
chegou no entanto não foi recarregado. Cleber oi solicitado que a mesma documentasse para entregar ao conselho. A Sr.ª Elane Lobo pontuou sobre o andamento da 
solução sobre os cartões ótimo dos conselheiros já que até a presente data não foi recarregado, e questiona como será e se será feito o reebolso  para os conselheiros , 
visto que  “ o conselho é fiscalizador das ações de saúde do município e que para isso  deve respaldar os conselheiros na execução do trabalho”. Sr. João ponderou que 
se sente contemplado pela fala da Edirleia pois quem trabalha na ponta, sofre as pressões sociais, e pontua que também esta com problemas no seu cartão ótimo e 
que também gostaria de saber se será reembolsado os valores que estão sendo gastos com transportes para ações de finalidade do CMSC. Sra. Nelci propõe que fosse 
criado novamente a comissão de ética do CMSC pois as condutas de alguns conselheiros precisão ser discutidas, “-  Devido ao rumo que as coisas estão tomando”. Sr 
Cleber como representante da mesa diretora propõe duas comissões uma de Ética e outra para conduzir os encaminhamentos que são tratados em plenária. Sra. 
Patrícia fala sobre os horários das reuniões que estão se estendendo demais e precisa ser mais organizado e pontual possível.Apos os questionamentos  e pergunta dos 
seguimentos inscrito, Sra. Kenia teve a palavra para responder todas as questões pertinentes, mais gostaria de esclarecer que “ – Relações institucionais,  se dão de 
forma Institucional, e independente do relacionamento amigável existentes no grupo do conselho, a secretaria de saúde enquanto órgão publico, tem uma relação com 
o conselho de saúde  estritamente institucional da mesma forma com a promotoria , tribunal de contas e todos os outros órgãos de modo que esta relação é formal,  e 
por tanto não se deve responder certos assuntos em grupos de watsapp, pois problemas de saúde que envolve vidas de pessoas são assuntos complexos e que devem 
ser tratados como tal, não é possível respostas simples para pergunta complexas,contudo a gestão sempre esteve de portas abertas para receber e responder qualquer 
questionamento desde que seja oficiado corretamente e formalizado, para oportunizar a resposta de forma pontual, o que esta acontecendo no grupo do conselho 
freqüentemente é que os conselheiros colocam no grupo assuntos e não formalizam no conselho,  e quanto ao assunto da exoneração do Sr. Bruno , o mesmo grupo 
do watsapp que questionou a informação, não formalizou no conselho ou na secretaria solicitando uma resposta do que estava ocorrendo,  evitando todo o desgaste 
vivenciado nos últimos dias, e pontua que ira continuar a não se posicionar no grupo e acha que ele nem deveria existir , pois as relações são institucionalizadas  e 
formais. Sra. Kênia esclarece que o Secretario Bruno Diniz foi exonerado por iniciativa própria com consentimento do governo, e que a equipe irá continuar os trabalhos 
inicialmente planejados, e descreve que o mesmo “ - Sempre foi um bom profissional dedicado e presente na secretaria, super comprometido com o trabalho, e que os 
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boatos que surgiram sem fundamento e comprovação de fato algum,  sendo este talvez a maior causa do desligamento do ex secretario Bruno, e que ate o momento 
pode afirmar que não existe nenhuma denuncia e investigação ou condenação de que tenha conhecimento”. Ate o presente momento a única investigação da qual a 
secretaria tem conhecimento e acompanha desde o inicio , se refere a denuncia (sem informação da fonte)  de que a empresa Conceito estaria entregando material( 
gazinhas) de qualidade inferior a do que foi contratado, a partir disto se iniciou a investigação e a popicia foi ao almoxarifado para recolher amostra do material em 
questão para averiguação, de modo que esta é a única investigação que a secretaria tem ciência,a Sra Vânia pergunta quando ocorreu esse fato pois segundo palavras 
da mesma “ perguntou para o Vital o que estava acontecendo e ele respondeu que era algum problema com medicamentos vencido,  que ficou sabendo que a policia 
federal esteve no almoxarifado, e que um caminhão teria saído de la fechado. Sra. Kenia esclarece que o caminhão de fornecimento saiu de La fechado pois devido a 
denuncia de materiais inferior , suspendeu- se a ordem de recebimento da empresa, por qualquer mercadoria que fosse da empresa ” Conceitos” .Esta questão reflete 
na pergunta referente ao desabastecimento de insumos na rede,pois o contrato que havia com a empresa “Conceitos” foi cancelado a pedido do prefeito, de modo que 
a rede ficou prejudicada com o abastecimento, ressalta ainda que mesmo antes da policia recolher o material a secretaria já havia aberto uma sindicância com 
representante da empresa e foi feita uma nota técnica explicando que a qualidade da gazinha ( de cor amarelada) estava relacionado a safra do algodão de modo que a 
sindicância se estendeu para verificar se outros materiais estavam de  qualidade inferior,a não identificado nenhum outro episodio. contudo o problema de desabesteci-
mento vai alem das questões de contrato e perpassa pelo problema de fluxo de  caixa da secretaria, pois as verbas Estaduais não estão sendo repassadas e o município 
esta passando por um momento financeiro muito difícil, e que por issi existe a possibilidade de fechamento do CEO mais que ainda não é um fato concluído. Sr. Cleber 
informa que por enquanto esta possibilidade foi descartada e que a secretaria ira verificar outros meios para conter gastos.Sra. Kenia  ressalta foi foi solicitado a 
prefeitura juntamente com a procuradoria , que auxiliasse a secretaria para realizar um processo emergencial para os materiais que ficaram descobertos pelo contrato 
da conceito, ate que possa ser realizado uma nova licitação que pelo prezo legal não se conclui em menos de dois meses, devido aos tramites legais, no entanto as 
dificuldades em realizar esta ação conjunto do empenho emergencial e licitatório é  requer dinheiro em caixa para cumprir todo o período os dois contratos e 
atualmente a secretaria não dispõe desta verba,pra viabilizar esta compra a secretaria ira se reunir com a COAFI para verificar a liberação do recurso necessário.Sr. Vera 
Ramos pergunta sobre a licitação do oxigênio , pois a empresa que fornecia teve seu contrato findado e outra assumiu a prestação de serviço, entretanto os taque de 
oxigênio ainda continua nas unidades para serem recolhidos. Sr. Jose Francisco pergunta sobre a relação do ex secretario Bruno “com Sarzedo pois segundo relatos do 
mesmo _ Teria sido desviado 3 bilhões em reais , pelo ex secretario( Bruno)” .Sra. Kenia desconhece tal informação. Sra Vânia informa que esta investigação retia se 
iniciado em sarzedo e se entendido a contagem, conforme constam as informações nas redes sociais. Sr. Eutaquio pergunta se o caminhão a de entrega que foi referido 
anteriormente pela Sra Kenia, se este teria sido periciado e perguntou se este relatório estaria no conselho. Sra. Kenia informou que o caminhão não foi periciado, pois 
foi devolvido, pois ele nem foi recebido. Sra  Kenia fala que as relações entre a contratação e exoneração dos cargos de gestor no caso do Sr. Bruno , foge a governabili-
dade da secretaria e dos conselheiros pois este compete somente ao prefeito,  e levando em consideração os princípios  éticos e legais,  ao mencionar nomes e fatos 
que não podem ser comprovados, o conselho tem o papal de fiscalizar as políticas públicas, contudo não é órgão judiciário para julgar e averiguar fatos que são de 
competência do judiciário.Sra. Kenia continua a pauta referente ao funcionamento do laboratório, e explana sobre as dificuldade encontradas para instalação do 
laboratório santa casa depois que o contrato com a labclin foi encerrado,  contudo no dia 26/05/2018 a secretaria recebeu um documento do santa casa informando 
que o mesmo não teria mais interesse em fazer teria mais interesse em faz a prestação do serviço de gerenciar o trabalho em contagem pois a operação estaria dando 
prejuízo a ele, de modo que a santa casa indicou um prestador que teria interesse em assumir um contrato em substituição de santa casa , a santa casa transferiu o 
comodato dos aparelhos do laboratório e iria gerir esses serviços por 180 dias, ate que se resolva o processo de licitação do laboratório, indica que a licitação do 
laboratório inicialmente estava incluso com o projeto das OS , e que devido ao processo ter sido frustrado por três vezes , o jurídico esta trabalhando em uma forma se 
separar esse processo para que a empresa que ganhe o certame, preste o serviço ate a homologação da OS. Sra. Vânia questiona que depois de tantas coisas o porquê 
o conselho não foi informado dos acontecimentos  que pelo menos a mesa diretora deveria ter sido informada e perguntou se o HS ( atual prestador ) não seria o nome 
fantasia do Labiclin, pois este faz vários contratos com nome diferente.. Sr. Cleber diz que não houve reunião no dia em que foi agendado para tratar desses assuntos 
devido a falta de quorum do segmento gestor. Sra. Kenia informa que isso não procede e que o atual laboratório tem como seu dono Dr. Carlos ex sócio do Pardini, 
completa pontuando que atualmente o município não tem capacidade de gerir um laboratório próprio, pois os custos são altíssimos da operação. Sr Eustáquio 
pergunta sobre o deslocamento que e feito dos exames que são colhidos em nova contagem e vão para Eldorado no municipal para serem realizados, e questiona se 
não seria possível a analise ser feia na própria Upa.Sra. Kenia responde que não é possível pois a estrutura de analise é muito complexa e já esta montado no municipal 
, não tendo condições de fazer uma nova em outro local.Sra Vera questiona que todos os laboratórios adotam o mesmo procedimento de quando um usuário não leva 
um dos exames a ser realizado, exemplo leva fezes e esquece a urina, o laboratório pede ao paciente para retornar a unidade e pegar um novo pedido de exame, como 
conseqüência há casos de pacientes que estão pegando três pedidos para realizar o mesmo procedimento e o laboratório esta recebendo por cada uma deles e que os 
protocolos para solicitar os exames devem ser usados , propõe buscar uma solução com a gestão para organizar este procedimento evitando gastos desnecessários.Sra. 
Kenia diz que com a informatização do sistema das UBS  será mais pontual mapear as solicitações de exames, pois no hospital municipal já existe o prontuário 
eletrônico e após o termino deste processo ira se estender as UBS, para  regular melhor o fluxo de exames.Sra. Vania pergunta a Sra Kenia se é possível enviar para o 
conselho uma copia com relação dos exames que serão coberto pelo laboratório. Sra. Kenia informa que pode ser disponibilizado o contrato de prestação de serviço 
para o conselho desde que seja solicitado formalmente. Sra. Maria Jose informa que esta contrato já foi solicitado ao gabinete juntamente com outros contratos e 
pontua que esse processo demanda tempo para que o gabinete entregue a resposta ao CMSC, na solicitação que foi realizada pela mesa diretora ao gabinete especifica 
não somente o contrato emergencial como o destrato da Santa Casa, e continua sua intervenção exclarecendo que as demandas que foram oficiadas as superintendên-
cias na semana anterior, o conselho já começou a receber as devolutivas , e que no entanto e necessário aguardar os prazos estabelecidos para  cada instituição 
segundo o tramite legal. Sr. Wildes pede a palavra para enfatizar que acha importante que o município tenha um laboratório próprio para gerir os exames. Sra. Kenia 
informa que  havendo verba pode ser feito, no entanto os custos atualmente não são possíveis dentro do município.Sra Kenia inicia os esclarecimentos sobre o Iria Diniz  
a Upa JK e farmácia distrital do Riacho, ao que se refere ao Iria , diz que esta no processo de continuidade  da gestão, o prazo informado pelo Ex secretario Bruno 
informou em reunião anterior que esteve presente continua valendo e que a necessidade de se achar um novo local para que possa ser transferido  Iria ate que as obras 
sejam concluídas, para então voltar o funcionamento no local atual, ainda estão em analise, e da mesma forma o GPV, as únicas modificações que podem gerar no 
plano  são financeiros no caso das verbas não serem suficientes para abrir um serviço  novo, e iniciou os esclarecimentos sobre as questões financeiras e provável 
fechamento de alguns serviços por conseqüência deste fato, inicia explanando sobre a extinção da FAMUC, pois atualmente todos os contratos financiamentos e gastos 
da Secretaria de Saúde , são geridos pela COAF Câmara de Orçamentos e Finança do Município de Contagem, que fiscaliza as verbas federaisque são destinadas a 
saúde, esta camara teve sua criação para sanar os problrmas que o município enfrente de contingência financeira devido a falta de repassa das verbas do Estado tanto 
para a saúde quanto para outros setores da prefeitura, de modo que no ano de 2017 o tesouro municipal cubriu as despesas pendentes ultrapassando o teto previsto 
em lei, e que este ano a prefeitura não tem fôlego financeiro para continuar a cubrindo as despezas que seriam  sanadas se o Estado repassasse as verbas corretamente 
que ate o presente momenta soma em aproximadamente 99 milhões de reais.Sra. Vânia pergunta  se o secretario gastou todos os recursos antes de entregar o cargo. 
Sra. Kena informa que esta questão não procede e que o processo corre normalmente, a contabilidade continua realizando seu trabalho normalmente , os recursos do 
fundo municipal da saúde , estão na conta de forma correta.Sr. antoni Candido pergunta se a reforma das Upas vão continuar. Sra Kenia informa que estas reformas 
vão continuar enquanto tiver recurso financeiro para tal, foi solicitado para todas as secretaria que fosse feito uma avaliação fiel dos recursos necessários, de modo que 
a prefeitura já informou que não sendo possível aportar todos os custos  tendo em vista o não pagamento do estado, alguns serviços poderão sofrer supressão, a 
prefeitura de contagem já esta ajuizando contra o Estado um plano de seqüestro de recurso financeiro da ordem de 46 milhões, se a prefeitura conseguir receber estes 
recursos não será necessário nenhuma supressão e os trabalhos ocorreram normalmente no entanto o não recebimento  terá conseqüências nos serviços. Sr. Cleber 
pede que a Sra Nelci registre em codumento o relato com os dados do ocorridosobre a ambulância para que o conselho verifique.Sra. Vania pergunta sobre o 
fechamento da farmacua do Riacho , contudo Sr. Cleber ressaltou que embora tenha sido uma opção levantada para contenção de despesass , ate o presente momento 
a farmácia continua aberta e que não tem perspectiva de fechamento por enquanto.Sra. Vera questiona se o prestador de serviço da Upa JK esta recebendo pelo 
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atendimento a pediatria. Sr. Cleber informa que esta cláusula do contrato foi suprimida no momento em que a pediatria saiu do JK.Sra Kenia informa sobre o problema 
que ocorreu com os vale transporte dos servidores, pois no momento em eu a FAMUC foi extinta , e os funcionários migraram para a folha da prefeitura, o contrato já 
existente entre prefeitura e ótimo , não abarcava os servidores que estavam sendo adicionados, por tanto tiveram de refazê-lo para solucionar a questão, e mesmo que 
a administração  tenha trabalhado ao máximo para sanar a questão, os tr5ansfornos foram inevitáveis , mais que deste período em diante espera- se sanar todos os 
problemas.Sra. Elane Lobo questiona que como estamos em fase final de gestão do estado , e conforme foi colocado pelo ex secretario Bruno, o Governador atual 
devera prestar contas para entregar seu mandado, e que desta forma teria q passar alguma verba para o município, pergunta ainda se haverá possibilidade de não 
haver esse repasse.Sr Kenia diz que não acredita que os órgãos de controle não tenham dados conta de mover alguma ação para cobrar o repasse das verbas 
pertencentes assistência social e a saúde.Sra. Maria Jose explana a situação do problema do cartão do ótimo para os conselheiros pois não foram recarregados. Sr. João 
pergunta mediante a todos os problemas que surgiram com o vale transporte dos conselheiros , os mesmo serão ressarcidos pelos dias que estão gastando para 
realização dos trabalhos para o conselho?, pois esta é a pergunta pertinente e q ninguém soube responde-la. Sr. Ronaldo responsável pela SUGEST esclareceu que ira 
acompanhar de perto e fará analise de cada caso visando solucionar o mais breve possível, PIS desde 1° de Abril estão sendo feitas as transferências para a prefeitura, e 
que o processo de ajuste pode ser moroso mesmo quando a equipe se esforce para resolver o Maximo, e esclarece que quando surge algum boato principalmente em 
rede social, sobre falta de pagamento, essas informações são repassadas sem o menor discernimento e gere um conflito desnecessário, e responde a pergunta referente 
ao ressarcimento pontuado pelo senhor João que será  verificado caso a caso para identificar as particularidades. Em seqüência, Sr.Cleber solicitou a votação para 
compor o Conselho de Ética do CMSC, formando-se com os seguintes conselheiros: seguimento usuário Nelci Barreiros e Vânia Maria titulares, e Antonio Cândido 
Sobrinho Jose Francisco suplentes, seguimento trabalhador Maria Salete dos Santos e Elane Márcia Lobo, seguimento gestor Mauricio e João Pedro. Prosseguindo 
informou sua nomeação como novo secretario de saúde de contagem conforme publicação em diário Oficial. A atual gestão indicou os novos dos conselheiros 
indicados para o segmento gestor, sendo os titulares; Cleber de Faria da Silva, Mauricio Rangel de Souza, Ronaldo Wagner Gontijo Gustavo Campos Faustino e seus 
respectivos suplentes: Kênia Silveira de Carvalho, Danielly Aparecida de Jesus, João Pedro Laurinto Machado e Daiana Aparecida Penedo de Souza. Após todas as 
intervenções e esclarecimentos pertinentes ao assunto sobre a exoneração do secretario e “boatos” que circularam entre as redes sociais que estavam preocupando os 
conselheiros devido a não comprovação de veracidade, o assunto foi esgotado e esclarecido a contento. Sra. Maria Jose informou sobre a notificação do Ministério 
Publico recebido pelo conselho referente ao andamento da construção do curso de capacitação dos conselheiros, pontuou que o contrato esta com a ESP para ser 
assinado e a mesa esta aguardando devolução do mesmo. Prosseguindo com a pauta iniciou a apreciação e discussão das atas 003 e 004 CMSC, nenhuma ressalva foi 
registrada e as atas foram aprovadas pela maioria do plenário presente com 14 (quatorze) votos a favor nenhum contra e 2 (duas) abstenções.Sr. Ronaldo esclareceu 
sobre o contrato do “posso ajudar” pois este foi , questionado pela conselheira Vânia, sobre a forma que foi divulgado.Sr Ronaldo pontua que este projeto foi sugeriu e 
que foi uma parceria com varias universidades e teve todo seu processo Esso seletivo feito de forma democrático e registrado para controle da SUGEST, os alunos que 
foram selecionados passaram por provas escritas praticas que se fizeram necessário para a escolha dos candidatos, este projeto é um programa de trabalho da gestão 
por tanto não teria necessidade de ser referendado pelo conselho para ser efetivado. Em seqüência foi solicitado à mesa que a estagiária em controle social Karoline 
Gibson explanasse sobre a sugestão de organização das plenárias como; determinar um tempo mínimo para segmentos se pronunciarem, e para inicio e fim das 
reuniões; organizar de forma documental as demandas que são levadas em reunião do conselho, de forma que o conselheiro que tiver interesse em registrar qualquer 
demanda, devera apresentar um formulário preenchido com os dados e questões pertinentes a denuncia como nome e fonte, fazer as inscrições para permissão da 
palavra em plenário no momento oportuno e destinado para este fim, respeitando o tempo de 3 minutos conforme regimento interno do CMSC, e iniciar os trabalhos, 
focando a construção dos conselhos locais e distritais  já que muitos foram desfeitos devido às mudanças ocorridas nos últimos meses, conforme legislação vigente as 
demandas devem ser tratadas de forma descentralizada e para tanto o bons funcionamento deste rede é primordial. As sugestões foram aceitas pelo plenário com 
votação unânime. Sr. Cleber comunicou que devido ao fato de ser o novo secretario de saúde, não seria interessante para o conselho tê-lo como presidente, deste 
modo nomeou o Sr. Ronaldo Gontijo como sendo o titular que ira representar o segmento gestão na atual presidência do conselho no biênio 2018/19. Sr.ª Maria Jose 
enquanto 1° secretaria deu posse ao novo presidente do CMSC, desejando boas vindas e que a mesa diretora possa realizar um trabalho coletivo para melhoria da 
saúde no município de contagem. Sr. Ronaldo agradeceu as boas vindas e informa que esta como um colaborador dentro da mesa diretora do CMSC e espera poder 
realizar um bom trabalho em equipe.Em tempo Sr. João Batista pede a palavra para prestar um agradecimento formal ao atual secretario Cleber em nome da família   
pois devido  seu auxilio  a criança pode ser atendida e esta bem de saúde.  Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata por mim Karoline M. R. Gibson 
estagiaria em controle social,esta ata será enviada para leitura e posteriormente  aprovada em plenária Ordinária, para devida  publicidade no Diário Oficial do 
Município de Contagem.

Ata nº006/2018 –, às dezoito horas, iniciou a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Contagem, convocada pela mesa diretora do CMSC composta 
pelos conselheiros Ronaldo Wagner Gontijo, Paulo Simao, Lucas Davidson Guedes e Sr. Maria Jose Pinto. Aos conselheiros titulares e suplentes deste conselho, cujo as 
assinaturas constam presentes no livro de ata da referida plenária. Foi protocolado o envio  a seguinte pauta como sugestão da mesa diretora para organização da reu-
nião,  juntamente com as atas 005 e 006 em tempo hábil para apreciação. Após a apreciação foi avaliada a ressalva referente a aprovação da ata anterior numero 005. 
Sr. Vera Lucia Ferreira pediu a palavra para justificar que não seria possível acrescentar ressalva a ata naquele momento pois não lembra ao certo de tudo que foi falado 
em reunião , mais gostaria que fosse transcrito tudo que estava gravado em vídeo na ata, e sugere que esta seja escrita pela mesa diretora do conselho. Sr. João Batista 
se sentiu contemplado pela fala da Sr.Vera e pede que seja registrado na referida ata  sua fala referente ao elogio prestado ao Sr. Cleber por ter auxiliado a criança da 
família Aires. Sr. Ronaldo intercedeu e observou que eram pontos que poderiam ser acrescentados naquele momento, e por este motivo é que se abria tempo para res-
salvas na plenária. Sr. Kênia pede a palavra e diz que uma ata concisa é valida mais que devido as particularidades do conselho elas devem seguir ser certo padrão em 
sua elaboração, e sugere que a mesa oriente o modo com que a mesma será elaborada posteriormente.Sr. Ronaldo indicou para votação do plenário 1- aprovação de 
ate com as devidas ressalvas e 2- reinscrever as ressalvas em outro momento , deixando para aprová-la na próxima plenária do CMSC. Com unanimidade foi aprovado o 
ponto 2 de modo que também  ficou instituído uma comissão para acompanhar as falas desta ata em especifico, conforme o entendimento da maioria presente alguns 
pontos importantes de fala foram suprimidos, conforme sugestão da conselheira Vera Lucia Ferreira, que se propôs a fazer parte da comissão de elaboração da Ata 005 
juntamente com Sr. João Batista e Sr. Raymundo, esta comissão ira se reunir dia 18 de junho as 14:00 horas na sede  do CMSC para verificar as ressalvas pertinentes na 
ata. Contudo após esta ressalva na pauta de apresentada pela mesa diretora, o plenário aprovou o restante dos pontos de organização da reunião. Dando seqüencia 
Sr. Ronaldo iniciou os informes da mesa diretora sobre a questão dos vale transportes dos conselheiros, segundo as informações que obteve pela secretaria e prefei-
tura de contagem, os pagamentos referentes aos vale transporte antes realizados pela fundação FAMUC, não sera mais possível sua efetivação pois após sua extinção 
perdeu- se a autonomia de administrar as verbas, de modo que na legislação atual não tem nenhum decreto municipal ou resolução que garanta esse empenho para 
este fim especifico, Sr Ronaldo continua pontuando que ela juntamente com a mesa diretora tem trabalhado para tentar viabilizar esse direito, entretanto não podera 
pautar seu trabalho fora da legalidade, e que para o conselho garantir essa verba devera seguir os tramites da  legalidade e estes processos estão sendo avaliados para 
aplicação de uma solução o mais breve possível.Sr. Vania diz que o conselho tem autonomia para gerir sua verbas e que esta é mais uma tentativa da gestão de podar 
o trabalho dos conselheiros. Sr. Elane Lobo diz que deve ter uma forma de garantir esse repassa , e que seria uma falta de respeito com os conselheiros terem que alem 
de doar seu tempo para o trabalho comunitário, ter q gastar dinheiro pois para se locomover nas visitas necessárias será preciso um suporte da secretaria viabilizando 
este trabalho.Sr. Salete diz que se não houver passagens não poderá desempenhar seus trabalhos enquanto conselheiro pois não tem como arcar com as despesas 
de passagem para ir nas reuniões necessárias. Sr, Elaine Ferreira também concorda com as falas e completa que deste modo fica muito difícil realizar o trabalho  de 
conselheira.Sr. Kênia pede a palavra para um ponto de ordem e esclarece que em momento algum a gestão intenção de atrapalhar os trabalhos do conselho, pelo 
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contrario esta sempre de portas abertas para qualquer esclarecimento que se faça necessário, e que também esta de mãos atadas neste assunto pois não tem mais a 
autonomia de gerir as verbas da saúde, esta incumbência agora esta na COAFI de modo que se propõe ajudar o conselho para  viabilizar as formais legais de garantia 
de direito as verbas para sua manutenção, e completa explanando sobre a lei municipal 200 a ultima atualizada, que fala que a secretaria tem como função ajudar 
garantir o funcionamento físico do conselho e que esta lei não determina nenhuma informação sobre vale transporte dos conselheiros, e acredita que a fala de que a 
gestão esteja “podando” o trabalho dos conselheiros por este motivo seria uma “sandice”. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata por mim Karoline M. 
R. Gibson estagiaria em controle social,esta ata será enviada para leitura e posteriormente  aprovada em plenária Ordinária, para devida  publicidade no Diário Oficial 
do Município de Contagem.

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

MODALIDADE: Concorrência Nº 008/2017 
PA: 114/2017

TIPO: Menor Preço

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para execução dos serviços 
e limpeza em vias e outros logradouros públicos no Município de Contagem/MG, compreendendo a varrição manual e mecanizada; fornecimento/instalação e 
manutenção de cestos coletores de resíduos leves; capina e roçada, serviços complementares, bem como transporte dos resíduos provenientes destas atividades para o 
Aterro Sanitário Municipal.  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade – 1.15.1.15.452.0015.2053. Código: 33.90.39.99 - Fonte 0100.

Senhor Secretário,

A presente licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no artigo 43 e seguintes da 
Lei 8.666/93.

Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Exa., solicitando a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame a 
empresa CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A., com o valor de R$ 25.554.511,85 (vinte e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e 
onze reais e oitenta e cinco centavos), ser efetivada, bem como a adjudicação do objeto para posterior contratação.

Marta de Souza Freitas Cássio
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

DESPACHO:

Homologo o julgamento proferido pela Comissão de Licitações e adjudico o objeto a empresa CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A., para posterior contratação.

Contagem, 06 de agosto de 2018.

GUSTAVO GOMES PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

CONVOCAÇÃO

Contagem, 06 de agosto de 2018

Convocamos os (as) Conselheiros (as) de Direitos, para participarem da 6ª Reunião Ordinária de 2018 do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 
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Sustentável de Contagem, que será realizada quarta-feira, dia 08 de agosto às 09:00 horas, na Casa dos Conselhos, situada à Avenida José Faria da Rocha, 1.016,  2º 
andar, Bairro Eldorado, Contagem-MG.

Pauta da 6ª Reunião Ordinária dia 08/08/2018 às 09:00 horas

Leitura e aprovação da 05ª Ata Ordinária de 19 de julho 2018;
Deliberações das comissões;
Informes Gerais.

_________________________________________
José William da Silva
Presidente do Comsan

Previcon.

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO – Nº 008/2018
O Departamento de Gestão Previdenciária dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON faz publicar a situação dos expedientes abaixo indicados:

PROCESSO ASSUNTO NOME MATRÍCULA SITUAÇÃO DATA

907120 Redução de Proventos de Aposentadoria Fatima Gonçalves Inácio de Almeida 907120 Indeferido 02/08/2018

2017-0593 Arquivamento do Processo por invalidez Elizangela Pereira Souto 01171034 Indeferido 31/07/2018

2017-0364 Revisão de Proventos de Aposentadoria Fatima Lopes de Magalhães 943800 Indeferimento 26/06/2018

2017-0520 Análise previa de Pedido de Aposentadoria Maria Lucia das Graças Jaques Silva Martins 01.36132-1 Desistente 26/07/2018

2017-0577 Análise previa de Pedido de Aposentadoria Dalmira Ferreira dos Santos 01.35479-1 Desistente 03/07/2018

900214 Revisão de Proventos de Aposentadoria Nely Soares Ferreira 900214 Indeferido 20/07/2018

2018-0187 Análise previa de Pedido de Aposentadoria Eugenio Aluisio de Souza 01.07338-5 Desistente 27/07/2018

919390 Revisão de Proventos de Aposentadoria Luiz Divino Neves 919390 Indeferido 04/07/2018

2018-0165 Revisão de Pensão por Morte Dilson Ribeiro da Silva 01.932671 Indeferido 18/07/2018

2017-0583 Análise previa de Pedido de Aposentadoria Norma Morais Tresinari 00.072072 Arquivamento 19/07/2018

2017-0086 Revisão de Proventos de Aposentadoria Wilvam de Castro Damião 943061 Indeferido 19/07/2018

907715 Revisão de Proventos de Aposentadoria Marisa Assunção do Espirito Santo 907715 Indeferido 16/07/2018

911704 Revisão de Proventos de Aposentadoria Airton Paula da Silva 911704 Indeferido 16/07/2018

909351 Análise previa de Pedido de Aposentadoria Warlyngton Iglesias Silva Paulino 199571-5 Arquivamento 11/07/2018

2017-0573 Revisão de Proventos de Aposentadoria Beatriz Costa Rodrigues 945064 Indeferido 04/07/2018

2016-0180 Análise previa de Recurso Administrativo Silvia Lúcia Procópio 942529 Indeferido 08/06/2018

931152 Revisão de Proventos de Aposentadoria Maria Irene Afonso Tavares 931152 Indeferido 05/07/2018

918946 Revisão de Proventos de Aposentadoria Conceição Eudes da Costa Silva 918946 Indeferido 05/07/2018

Ficam os requerentes cientificados do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de Recurso nos termos dos artigos 102 e 104 da Lei nº 2160/1990 – Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Contagem
Igor de Oliveira Marques
Diretor Geral 



"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. 
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