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Atos do Executivo

DECRETO Nº 865, DE 29 DE JANEIRO DE 2019

Altera o Decreto nº 171, de 27 de julho de 2017, que defi ne os Projetos Estratégicos e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL 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 Decreto nº 171, de 27 de julho de 2017, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 2º ..........................................
.......................................................
VIII – Priscyla Paula Cunha Teixeira, Gerente do Projeto Estratégico Servidor em Foco;
.......................................................
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de janeiro de 2019.
Palácio do Registro, em Contagem, 29 de janeiro de 2019

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS 
Prefeito de Contagem

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO
Secretário Municipal de Governo

Secretaria Municipal 
de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.592
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; TORNA SEM EFEITO, no Artigo 2º do Ato Administrativo nº 22.565, datado de 22 de janeiro de 2019, a nome-
ação para o cargo em comissão DAM-4 de MARIA REGINA COSTA, lotada no Gabinete do Prefeito.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de janeiro de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.593
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; NOMEIA, a partir de 23 de janeiro de 2019, para cargo em comissão DAM-4, EDNA FRANCISCA MELGAÇO 
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SILVA, lotada no Gabinete do Prefeito, designada para responder pela Gerência de Limpeza, Manutenção e Pequenas Obras – Administração Regional Riacho das Pedras, 
de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 442, de 22 de março de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de janeiro de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.594
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; EXONERA, a pedido, do cargo em comissão DAM-05, a servidora MICHELLI CASSIA DE LIMA, lotada na Secre-
taria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a partir da data de publicação deste ato administrativo; devendo a servidora apresentar à Superintendência 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.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de janeiro de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.595
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 18 da Lei Complementar nº 203, de 04 de abril de 
2016; RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO no Artigo 1º do Ato Administrativo nº. 22.523, datado de 16 de janeiro de 2019, a revogação da autorização para receber Gratifi cação de 
Dedicação Exclusiva do Magistério – GDEM, dos servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação:

SERVIDOR (A) MATRÍCULA

GUSTAVO HENRIQUE DA COSTA 01456918

GUILHERMINA APARECIDA DE OLIVEIRA TAMM 01457515
Art.2º RATIFICAR no Artigo 2º do Ato Administrativo nº. 19.813, datado de 03 de maio de 2017, a autorização para receber Gratifi cação de Dedicação Exclusiva do 
Magistério – GDEM, a partir de 1º(primeiro) de maio de 2017, nos termos do parágrafo único do Artigo 18 da Lei Complementar nº 203, de 04 de abril de 2016, ao 
servidor GUSTAVO HENRIQUE DA COSTA, matrícula 01456918, lotado na Secretaria Municipal de Educação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de janeiro de 2019.
MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.596
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; NOMEIA, a partir de 28 de janeiro de 2019, para cargo em comissão DAM-08, GERALDO ANTÔNIO DE-
LALINDE, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário Municipal de 
Saúde, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 461, de 28 de março de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de janeiro de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.597
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Artigo 2º do Ato Administrativo nº 22.549, datado de 18 de janeiro de 2019, no 
tocante ao nome da servidora nomeada para cargo em comissão DAM-07, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] RAIANE RODRIGUES LIMA MAIA [...]”.
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Leia-se: “[...] RIANE RODRIGUES LIMA SILVA [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de janeiro de 2019.
MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.598
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 92 da Lei Orgânica; considerando o disposto no Artigo 78, da Lei Municipal nº 
2.160, de 20 de dezembro de 1990; CONVOCA, por estrita e urgente necessidade de serviço, a partir de 24 de janeiro 2019, a servidora NAIARA FREITAS CASTOR, 
matrícula 01489247, titular de cargo em comissão DAM-11, designada para responder pela Diretoria de Atos do Governo, lotada na Secretaria Municipal de Governo, 
para interromper seu período de férias regulamentares, referente ao exercício de 2018/2019, programado para 23 de janeiro de 2019 a 08 de fevereiro de 2019, 
fi cando o gozo dos dias convocados (restantes) postergado para época oportuna.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de janeiro de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.599
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 92 da Lei Orgânica; considerando o disposto no Artigo 78, da Lei Municipal nº 
2.160, de 20 de dezembro de 1990; CONVOCA, por estrita e urgente necessidade de serviço, a partir de 03 de janeiro de 2019, a servidora BEATRIZ DE OLIVEIRA GÓES, 
matrícula 01488275, titular de cargo em comissão DAM-20, designada para responder pela Subsecretaria de Coordenação Geral, lotada na Secretaria Municipal de 
Governo, para interromper seu período de férias regulamentares, referente ao exercício de 2018/2019, programado para 02 de janeiro de 2019 a 15 de janeiro de 2019, 
fi cando o gozo dos dias convocados (restantes) postergado para época oportuna.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de janeiro de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.600
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Ato Administrativo nº 22.585, datado de 24 de janeiro de 2019, no tocante 
ao nome do servidor nomeado para cargo em comissão, na condição de Agente Político, para responder pela Secretaria Municipal de Comunicação, conforme abaixo 
descrito:
Onde se Lê: “[...] JOSE LUIZ DA SILVA MATIAS BOREL[...]”.
Leia-se: “[...] JOSE LUIZ DA SILVA MATHIAS BOREL [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de janeiro de 2019.
MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.601
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Ato Administrativo nº 22.564, datado de 22 de janeiro de 2019, no tocante ao 
nome da servidora nomeada para cargo em comissão DAM-07, designada para responder pela Diretoria de Fiscalização Eletrônica, lotada na Secretaria Municipal de 
Fazenda, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] JULIANA MOURA SANTOS [...]”.
Leia-se: “[...] JULIANA DE MOURA SANTOS [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de janeiro de 2019.
MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.602
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando os despachos exarados no Processo nº 05677/2018-01A; CANCELA, a pedido, 
A LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, concedida por meio da Portaria SMS nº. 109, de 27 de abril de 2018, à Servidora DANIELA 
RODRIGUES CALDEIRA GOMES, titular do cargo provimento efetivo de Assistente Administrativo, matrícula nº. 201448, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a 
partir de 04 de fevereiro de 2019.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de janeiro de 2019.
MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.603
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; NOMEIA, a partir de 29 de janeiro de 2019, para cargo em comissão DAM-03, JOSÉ CIPRIANO DE MIRANDA, 
lotado no Gabinete do Prefeito, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria pelo Chefe de Gabinete, de acordo com a 
estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 442, de 22 de março de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de janeiro de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
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Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.604
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; NOMEIA, a partir de 30 de janeiro de 2019, para cargo em comissão DAM-02, CARLA EDUARDA MACHADO 
GONÇALVES, lotada na Secretaria Municipal de Administração, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria pelo Secretário 
Municipal de Administração, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 431, de 20 de março de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de janeiro de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.605
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; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-04, o servidor ROBSON FARIA DE OLIVEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, a partir de 
29 de janeiro de 2019; devendo o servidor apresentar à Superintendência 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.
Art.2º NOMEAR, a partir de 29 de janeiro de 2019, para cargo em comissão DAM-04, PATRÍCIA FARIA DE OLIVEIRA, lotada na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte 
e Juventude, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria pelo Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, de 
acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 445, de 22 de março de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de janeiro de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.606
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; con-
siderando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com o processo n° 05369/2018-10A; 
Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
à Servidora ERICA MARIA PAZ DE S DOS SANTOS, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar em Enfermagem I -30H, Nível VI-A, Padrão “P-09”, matrícula nº. 
142017, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 01º(primeiro) de fevereiro de 2019 a 02 de março de 2019. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 29 de janeiro de 2019.
MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.607
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; con-
siderando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com o processo n° 04571/2018-10A; 
Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
à Servidora DAISLENE DE OLIVEIRA MACHADO, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar em Enfermagem I -30H, Nível VI-A, Padrão “P-12”, matrícula nº. 
137078, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 01º(primeiro) de fevereiro de 2019 a 02 de março de 2019. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 29 de janeiro de 2019.
MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.608
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; con-
siderando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com o processo n° 12872/2018-10A; 
Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
à Servidora ROSA DE FÁTIMA LAMBERTUCCI, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, Nível IV, Padrão “P-6”, matrícula nº. 1115630, lotada 
na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 01º(primeiro) de fevereiro de 2019 a 02 de março de 2019. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 29 de janeiro de 2019.
MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.609
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; con-
siderando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com o processo n° 02817/2018-10A; 
Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
à Servidora IRACI PEREIRA DE PAIVA, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar em Enfermagem II – 30H, Nível VI-A, Padrão “P-05”, matrícula nº.164046, lotada 
na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 01º(primeiro) de fevereiro de 2019 a 02 de março de 2019. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 29 de janeiro de 2019.
MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
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Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.610
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; con-
siderando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com o processo n° 03397/2018-10A; 
Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
à Servidora SANDRA GERALDINA DA SILVA, titular do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro-24H, Nível VIII-B, Padrão “P-10”, matrícula nº. 137025, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 04 de março de 2019 a 02 de abril de 2019.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 29 de janeiro de 2019.
MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.611
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando os despachos exarados no Processo nº 00309/2019-01A; CANCELA, a pedido, 
A LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, concedida por meio da Portaria nº. 8.060, de 23 de agosto de 2017, à Servidora ELISANGE-
LA FERREIRA DE SOUZA DE ALMEIDA, titular do cargo provimento efetivo de Técnico em Laboratório, matrícula nº. 096023, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a 
partir de 01º(primeiro) de fevereiro de 2019.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 29 de janeiro de 2019.
MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.612
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 92, da Lei Orgânica do Município de Contagem; considerando a delegação de 
competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando o Ofício nº PCMG/SPTC nº 193/2019 oriundo da Superintendência de Polícia Técnico-Científi ca da Polícia 
Civil do Estado de Minas Gerais, considerando, ainda, o Artigo 92, parágrafo único, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; DISPONIBILIZA para a Polícia Civil do 
Estado de Minas Gerais, a servidora ADRIANA ZATTI LIMA, titular do cargo de provimento efetivo de Médico Radiologista 20H, matrícula nº. 156005, lotada na Secre-
taria Municipal de Saúde, pelo período de 28 de janeiro de 2019 a 28 de fevereiro de 2019, com ônus para a Administração Direta do Município de Contagem.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 29 de janeiro de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

Contagem, 28 de Dezembro de 2018.    Declaração de Estabilidade nº 12/2018

Mês de Referência: Dezembro/2018

Senhor Secretário,

Dando cumprimento ao artigo 6º da Emenda Constitucional nº 19, de 05 de Agosto de 1998, que altera o artigo 41 da Constituição Federal; ao artigo 21 da Lei nº 
2.160, de 20 de Dezembro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem; ao Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e 
Decreto        nº 1744, de 13 de dezembro de 2011, que regulamentam a Avaliação Especial de Desempenho dos servidores concursados em período de Estágio Probató-
rio e dá outras providências;

Apresentamos o resultado fi nal do Processo de Avaliação Especial de Desempenho de servidores com direito à aquisição de Estabilidade.

Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são obrigatoriamente submetidos à Avaliação Especial de Desempenho por 
comissão instituída para essa fi nalidade. Após três anos de efetivo exercício, quando aprovados no Processo de Avaliação de Desempenho, os mesmos adquirem o 
direito à estabilidade.

Atenciosamente.

Igor de Oliveira Marques
Diretor de Valorização Funcional do Servidor Interino

Como o processo cumpriu as formalidades legais e regulamentares, homologo o resultado fi nal.

Hugo Otavio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração
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SERVIDOR COM DIREITO À AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE

Matrícula Nome do Servidor Cargo
Entrada em
Exercício

Mês e ano
Aquisição da Estabi-
lidade

1372137 ANGELA MARIA MOREIRA E SILVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB 1 11/06/2014 Junho/17

1477060
BRIGIDA MARIA FERNANDES PEARCE

CONTADOR
16/12/2015 Dezembro/18

21352535 CARLUCIO ALVES DOS REIS *1 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB 2 13/06/2013 Junho/18

1460885 FLAVIANE DE ASSIS SOUZA *2 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB 2 14/05/2014 Maio/18

1363764 RENATA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA *3 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB 2 01/08/2013 Dezembro/18

1352578 TANIA DA CONSOLAÇÃO SILVA DE CARVALHO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB 2 05/05/2014 Maio/17

1412112 THASSIA DANUBIA BATISTA LEÃO *4 ASSISTENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL 31/01/2014 Outubro/18

                               Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 131, de 21/06/2017

Andrea Cristina S. França Moreira -14226- 3
Rosana Tropia Barreto/109729-2

Daniel Abe / 33619-0
Sarah Luisa de Noronha Veloso/142528-1

Vanes Santana Damião Diniz / 07833-6

OBSERVAÇÕES:

* 1 – O servidor  esteve designado para a função de Diretor de Escola Municipal (Ato Administrativo nº 14.198/2013) no período de 11/2013 a 01/2016 (Ato Administra-
tivo nº 17.211/2016).
* 2 – A servidora esteve de licença maternidade no período de 11/2014 a 05/2015 e 05/2017 a 10/2017.
*3 – A servidora esteve designada para a função de Diretor de Escola Municipal (Ato Administrativo 14.191/2013) no período de 10/2013 a 01/2016
* 4 – A servidora esteve de licença maternidade no período de 25/07/2016 a 20/01/2017. A servidora esteve designada para a função de Monitor  (Ato Administrativo nº 
16.271 05/05/2015) no período de 05/2015 a 11/2016 (Ato Administrativo de dispensa nº 18.930 21/11/2016).

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E AQUISIÇÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 29/01/2019

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2018 PA. 306/2017 ADESÃO ATA DE R.P. 020/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
CONTRATADA: CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
VALOR MENSAL DO TERMO: R$ 43.254,40
VALOR GLOBAL DO TERMO: R$ 519.052,80
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1171.06.122.0001.2022 – 33903913 – 0100 RED. 955
VIGÊNCIA: 05/01/2019 ATÉ 05/01/2020.
ASSINADO: 04/01/2019
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2018
PROCESSO N.º 172/2018
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VIGÊNCIA DA ATA: 17 DE JANEIRO DE 2019 À 17 DE JANEIRO DE 2020

AOS 17 (DEZESSTE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA POSSÍVEL E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONTAGEM, CONFORME DESCRIÇÕES, ES-
PECIFICAÇÕES, E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE ORIGINOU O REGISTRO, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, 
BEM COMO A PROPOSTA DA EMPRESA CLASSIFICADA, COMO DESCRITO NA PLANILHA DE ITENS COM PREÇOS REGISTRADOS ABAIXO:

EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 

                                                        

KIT 1 – TOTAL 1.241

CRIANÇAS DE 0 A 1 ANO

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO 
REGISTRA-
DO R$

VALOR TOTAL 
R$

01 1 UN Caderno de Registro Cotidiano (tipo agenda personalizada): 
Formato capa: 165x230 mm. Capa/Contracapa: em papelão 2,2 
mm (capa dura) empastado e acoplado com papel offset 120 
g. Cor 4x0, laminação fosca (impressão com sangria), sendo 01 
modelo de capa. Forro (guarda); em papel offset 120 g., cor 
1x0. Acabamento: espiral de plástico - Miolo personalizado 122 
folhas 160x230 mm, papel offset 75 g, cor 1 x 1. Com divisórias 
a cada 20 folhas – 4 x 4 cores em papel couche 115 gramas. 
Agenda com calendário e 02 datas por página. Personalizado 
(arte a ser fornecida pela Prefeitura). 

MAXIMA MOD. 
COTIDIANO

R$ 13,18 R$ 13,18

VALOR UNITÁRIO DO KIT: R$ 13,18

VALOR TOTAL DOS 1.241 KITS: R$ 16.356,38

 KIT 2 – TOTAL 2.769

CRIANÇAS DE 2 ANOS

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO 
REGISTRA-
DO R$

VALOR TOTAL 
R$

01 1 UN Caderno de Registro Cotidiano (tipo agenda personalizada): 
Formato capa: 165x230 mm. Capa/Contracapa: em papelão 2,2 
mm (capa dura) empastado e acoplado com papel offset 120 
g. Cor 4x0, laminação fosca (impressão com sangria), sendo 01 
modelo de capa. Forro (guarda); em papel offset 120 g., cor 
1x0. Acabamento: espiral de plástico - Miolo personalizado 122 
folhas 160x230 mm, papel offset 75 g, cor 1 x 1. Com divisórias 
a cada 20 folhas – 4 x 4 cores em papel couche 115 gramas. 
Agenda com calendário e 02 datas por página. Personalizado 
(arte a ser fornecida pela Prefeitura). 

MAXIMA MOD.
COTIDIANO

R$ 13,18 R$ 13,18

02 1 UN Garrafa para água pequena squeeze escolar: Garrafa d’água 
personalizada de 300 ml, nas medidas de 7 cm de diâmetro com 
altura de 14,5 cm, com a tampa fechada. Tampa rosqueável em 
PVC, com diâmetro de 4,7 cm e altura de 4 cm, na cor vermelha 
Pantone 18- 1763 TPX, com bico em PVC no centro da tampa 
na cor branca, com sistema “abre e fecha” para saída d’água. O 
corpo dever ser em polietileno de baixa densidade e polietileno 
de alta densidade (produtos não reciclados), na cor branca nas 
medidas de 7 cm de diâmetro de 11, 5 cm de altura, onde deve 
ser estampado o brasão através do processo de serigrafi a Ultra 
Violeta.

IB SQEEZE/MOD. 
300ML

R$ 2,56 R$ 2,56

VALOR UNITÁRIO DO KIT: R$ 15,74

VALOR TOTAL DOS 2.769 KITS: R$ 43.584,06
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 KIT 3 – TOTAL 5.333

CRIANÇAS DE 3 ANOS

ITEM
01

QTDE
1

UN
UN

DESCRIÇÃO
Apontador com depósito jumbo - garantia de mais facilidade ao 
apontar e maior durabilidade, que proporcione encaixe perfeito 
para mãozinhas pequenas. Medidas aproximada do produto 
COMPRIMENTO 46 mm, LARGURA 15 mm, ALTURA 26 mm. 
Composição: resinas termos plásticas e lâmina de aço tempe-
rado. Certifi cado pelo  INMETRO -  Fabricação Nacional. (Marca 
referência: FABER CASTELL, igual ou superior). 

MARCA
FABER CASTELL 
MOD. JUMBO

VALOR 
UNITÁRIO 
REGISTRA-
DO R$
R$ 2,76

VALOR TOTAL 
R$
R$ 2,76

02 1 UN Caderno de Registro Cotidiano (tipo agenda personalizada): 
Formato capa: 165x230 mm. Capa/Contra capa: em papelão 2,2 
mm (capa dura) empastado e acoplado com papel offset 120 
g. Cor 4x0, laminação fosca (impressão com sangria), sendo 
01 modelo de capa. Forro (guarda); em papel offset 120 g., 
cor 1x0. Acabamento: espiral  Miolo personalizado 122 folhas 
160x230 mm, papel offset 75 g, cor 1 x 1. Com divisórias a cada 
20 folhas – 4 x 4 cores em papel couche 115 gramas. Agenda 
com calendário e 02 datas por página. Personalizado  (arte a ser 
fornecida pela Prefeitura). 

MAXIMA MOD. 
COTIDIANO

R$ 13,18 R$ 13,18

03 1 CX Caixa de lápis de cor jumbo 12 cores - ponta  resistente, perfi l 
triangular, ideal para mãozinhas pequenas. Medidas aproxi-
madas do lápis: comprimento 127 mm, entre faces 9,5 mm, 
diâmetro da mina 4 mm. Composição: Pigmentos, aglutinantes, 
carga inerte, cera e madeira refl orestada. Embalagem de papel 
reciclável com tabela de cores e espaço para identifi cação do 
aluno. Certifi cado pelo  INMETRO - Fabricação Nacional. Perso-
nalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura). (Marca referência: 
FABER CASTELL, igual ou superior).  

FABER CASTELL 
MOD. JUMBO

R$ 25,47 R$ 25,47

04 1 FR Cola Branca - Liquida 110gr. Cola branca de uso escolar, não 
tóxica e 100% lavável mesmo depois de seca na roupa. Sua pon-
teira twistt-off permite aplicações mais fáceis e precisas. Não 
tem solventes nem PVC, é multiuso. Cola papel, papelão, fotos 
e algodão.  Com certifi cação do INMETRO. (Marca referência: 
Henkel, Tenaz, igual ou superior).  

HENKEL MOD. 
TENAZ 110 G

R$ 3,91 R$ 3,91

05 1 UN Tesoura sem ponta Lâminas em aço inox 5”. Cabos em polipro-
pileno. Lâmina com maior durabilidade do fi o devido ao trata-
mento térmico. Lâmina sem ponta, proporcionando maior segu-
rança. Pode ir à máquina de lavar louças. Os olhais da tesoura 
devem ter formato anatômico, fi xada por parafuso metálico ou 
outro sistema que assegure o perfeito ajuste. Medidas aproxi-
madas: Comprimento 13 cm,Largura 78mm , Altura 177.  Marca  
do produto deve ser gravada na lâmina da tesoura. Fabricação 
nacional. (Marca referência: Tramontina, igual ou superior).   

TRAMONTINA 
MOD. SUPERCORT 
ESCOLAR 5

R$ 6,96 R$ 6,96

06 1 UN Caderno de Desenho – Tamanho A3 – Formato capa: 
840x297mm (aberto) – capa em cartão duplex 300g. Cor 4x0, 
laminação brilho (impressão com sangria), sendo no mínimo 
01 modelo de cada. Miolo: em papel offset 75g, 297x420mm 
(fechado), sem pauta, com 60 folhas. Acabamento: 02 Grampos 
a cavalete. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura). 

MAXIMA MOD. 
DESENHO A3

R$ 7,29 R$ 7,29

07 1 CX Caixa de gizão de cera com 12 cores- fórmula resistente a 
quebra, cores vivas que facilitam o aprendizado, ideal para 
mãozinhas pequenas. Formato redondo. Medidas aproximadas 
do giz: comprimento 98 mm, diâmetro 12 mm. Composi-
ção: Ceras, pigmentos e cargas inertes. Embalagem de papel 
reciclável com tabela de cores e espaço para identifi cação do 
aluno . Produto atóxico com garantia de qualidade. Certifi cado 
pelo  INMETRO Fabricação Nacional. Personalizado  (arte a ser 
fornecida pela Prefeitura). (Marca referência: FABER CASTELL, 
igual ou superior). 

FABER CASTELL 
MOD. JUMBO

R$ 5,80 R$ 5,80
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08 1 UN Garrafa para água pequena squeeze escolar: Garrafa d’água 
personalizada de 300 ml, nas medidas de 7 cm de diâmetro com 
altura de 14,5 cm, com a tampa fechada. Tampa rosqueável em 
PVC, com diâmetro de 4,7 cm e altura de 4 cm, na cor vermelha 
Pantone 18- 1763 TPX, com bico em PVC no centro da tampa 
na cor branca, com sistema “abre e fecha” para saída d’água. O 
corpo dever ser em polietileno de baixa densidade e polietileno 
de alta densidade (produtos não reciclados), na cor branca nas 
medidas de 7 cm de diâmetro de 11, 5 cm de altura, onde deve 
ser estampado o brasão através do processo de serigrafi a Ultra 
Violeta.

IB SQEEZE MOD. 
300 ML

R$ 2,56 R$ 2,56

09 1 UN Porta Lápis de Kit escolar do Aluno - confeccionada em lona de 
nylon 420-cross, na cor preta, com as seguintes medidas fi nais: 
Corpo medindo, 8,5cm de altura, por 22 cm de comprimento, 
por 4,5 cm de profundidade, com fechamento superior central, 
em zíper grosso preto nº 08, medindo 31 cm de comprimento, 
com um cursor grande niquelado nº 08. Uma alça de mão em 
lona nylon 420-cross, com 8,5 cm de vão e 17 cm de compri-
mento total, pot 2,3 cm de largura, de um lado e do  outro viés 
preto de 2,5 cm de largura, com vão de 2,5 cm e comprimento 
total de 5cm. Na parte frontal do mesmo, silk em 01 cor branca, 
(arte a ser fornecida pela Prefeitura), com as seguintes medidas 
aproximadas: 12 cm de largura, por 5 cm de altura.

NEW TÊNIS MOD. 
CROSS

R$ 5,27 R$ 5,27

VALOR UNITÁRIO 
DO KIT: R$ 73,20

VALOR TOTAL DOS 5.333 KITS: R$ 390.375,60

KIT 4 – TOTAL 18.040

CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO 
REGISTRA-
DO R$

VALOR TOTAL 
R$

01
02

1
1

UN
UN

Apontador com depósito jumbo - garantia de mais facilidade ao 
apontar e maior durabilidade, que proporcione encaixe perfeito 
para mãozinhas pequenas. Medidas aproximada do produto 
COMPRIMENTO 46 mm, LARGURA 15 mm, ALTURA 26 mm. 
Composição: resinas termos plásticas e lâmina de aço tempe-
rado. Certifi cado pelo  INMETRO -  Fabricação Nacional. (Marca 
referência: FABER CASTELL, igual ou superior).  
Caderno de Registro Cotidiano (tipo agenda personalizada): 
Formato capa: 165x230 mm. Capa/Contra capa: em papelão 2,2 
mm (capa dura) empastado e acoplado com papel offset 120 
g. Cor 4x0, laminação fosca (impressão com sangria), sendo 
01 modelo de capa. Forro (guarda); em papel offset 120 g., 
cor 1x0. Acabamento: espiral  Miolo personalizado 122 folhas 
160x230 mm, papel offset 75 g, cor 1 x 1. Com divisórias a cada 
20 folhas   4 x 4 cores em papel couche 115 gramas. Agenda 
com calendário e 02 datas por página. Personalizado (arte a ser 
fornecida pela Prefeitura).  

FABER CASTELL 
MOD. JUMBO
MAXIMA MOD. 
COTIDIANO 

R$ 2,76
R$ 13,18

R$ 2,76
R$ 13,18

03 1 CX Caixa de lápis de cor jumbo 12 cores - ponta  resistente, perfi l 
triangular, ideal para mãozinhas pequenas. Medidas aproxima-
das do lápis: comprimento 127 mm, entre faces 9,5 mm, diâme-
tro da mina 4 mm. Composição: Pigmentos, aglutinantes, carga 
inerte, cera e madeira refl orestada. Embalagem de papel reci-
clável com tabela de cores e espaço para identifi cação do aluno. 
Certifi cado pelo  INMETRO - Fabricação Nacional. Personalizado 
(arte a ser fornecida pela Prefeitura).  (Marca referência: FABER 
CASTELL, igual ou superior).   

FABER CASTELL 
MOD. JUMBO

R$ 25,47 R$ 25,47
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04 1 FR Cola Branca - Liquida 110gr. Cola branca de uso escolar, não 
tóxica e 100% lavável mesmo depois de seca na roupa. Sua pon-
teira twistt-off permite aplicações mais fáceis e precisas. Não 
tem solventes nem PVC, é multiuso. Cola papel, papelão, fotos 
e algodão.  Com certifi cação do INMETRO. (Marca referência: 
Henkel, Tenaz, igual ou superior).  

HENKEL MOD. 
TENAZ 110 G

R$ 3,91 R$ 3,91

05 1 UN Tesoura sem ponta Lâminas em aço inox 5”. Cabos em polipro-
pileno. Lâmina com maior durabilidade do fi o devido ao trata-
mento térmico. Lâmina sem ponta, proporcionando maior segu-
rança. Pode ir à máquina de lavar louças. Os olhais da tesoura 
devem ter formato anatômico, fi xada por parafuso metálico ou 
outro sistema que assegure o perfeito ajuste. Medidas aproxi-
madas: Comprimento 13 cm,Largura 78mm , Altura 177.  Marca  
do produto deve ser gravada na lâmina da tesoura. Fabricação 
nacional. (Marca referência: Tramontina, igual ou superior).   

TRAMONTINA 
MOD. SUPERCORT 
ESCOLAR 5

R$ 6,96 R$ 6,96

06 1 UN Caderno de Desenho – Tamanho A3 – Formato capa: 
840x297mm (aberto) – capa em cartão duplex 300g. Cor 4x0, 
laminação brilho (impressão com sangria), sendo no mínimo 
01 modelo de cada. Miolo: em papel offset 75g, 297x420mm 
(fechado), sem pauta, com 60 folhas. Acabamento: 02 Grampos 
a cavalete. Personalizado  (arte a ser fornecida pela Prefeitura). 

MAXIMA MOD. 
DESENHO A3

R$ 7,29 R$ 7,29

07 1 UN Borracha para lápis na cor branca, macia, capacidade para apa-
gar a escrita sem manchar o papel. Pvc free. Dimensões mínimas 
3,3 x 2,3 x 0,08 cm. Composição: Borracha natural e estireno 
butadieno. Certifi cado pelo INMETRO - segurança do artigo 
escolar - ABNT/NBR 152336/09. Fabricação Nacional. (Marca 
referência: Mercur, igual ou superior).   

MERCUR MOD. 
RECORD

R$ 0,50 R$ 0,50

08
2 UN

Lápis para escrita preto, número 2, formato cilíndrico, produ-
zido com madeira 100% refl orestável. Medida aproximada do 
lápis: comprimento 175 mm, entre faces 6,9 a 7,2mm, diâmetro 
do grafi te 2,0 mm. Graduação do grafi te nº2=B Composição: 
Material cerâmico, grafi te e madeira refl orestada. Embalagem 
reciclável; Certifi cado pelo  INMETRO. Fabricação Nacional. (Mar-
ca referência: FABER CASTELL, igual ou superior).    

FABER CASTELL 
MOD. MAX

R$ 0,57 R$ 0,57

09 2 UN Caderno Brochurão – Formato Capa: 400 x 275 mm (aberto) – 
Capa e contra capa em papelão 2,2 mm (capa dura) costurado, 
empastatado e acoplado em papel offset 120 g. – cor: 4x0: 
laminado brilho (impressão com sangria)  Sendo no mínimo 
03 modelos de capa – Miolo: Em papel offset 75 g. - 200 x 275 
mm (fechado), sem paula – 1 x 1 cor – 96 folhas – Personalizado 
(arte a ser fornecida pela Prefeitura). (Marca referência: Tilibra, 
igual ou superior). 

MAXIMA MOD. 
BROCHURÃO

R$ 6,05 R$ 6,05

10 1 CX Caixa de gizão de cera com 12 cores- fórmula resistente a 
quebra, cores vivas que facilitam o aprendizado, ideal para 
mãozinhas pequenas. Formato redondo. Medidas aproximadas 
do giz: comprimento 98 mm, diâmetro 12 mm. Composi-
ção: Ceras, pigmentos e cargas inertes. Embalagem de papel 
reciclável com tabela de cores e espaço para identifi cação do 
aluno . Produto atôxico com garantia de qualidade. Certifi cado 
pelo  INMETRO Fabricação Nacional. Personalizado. (arte a ser 
fornecida pela Prefeitura). (Marca referência: FABER CASTELL, 
igual ou superior).  

FABER CASTELL 
MOD. JUMBO

R$ 5,80 R$ 5,80

11 1 UN Garrafa para água pequena squeeze escolar: Garrafa d’água 
personalizada de 300 ml, nas medidas de 7 cm de diâmetro com 
altura de 14,5 cm, com a tampa fechada. Tampa rosqueável em 
PVC, com diâmetro de 4,7 cm e altura de 4 cm, na cor vermelha 
Pantone 18- 1763 TPX, com bico em PVC no centro da tampa 
na cor branca, com sistema “abre e fecha” para saída d’água. O 
corpo dever ser em polietileno de baixa densidade e polietileno 
de alta densidade (produtos não reciclados), na cor branca nas 
medidas de 7 cm de diâmetro de 11, 5 cm de altura, onde deve 
ser estampado o brasão através do processo de serigrafi a Ultra 
Violeta.

IB SQEEZE MOD. 
300 ML

R$ 2,56 R$ 2,56



"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.
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12 1 UN Porta Lápis de Kit escolar do Aluno - confeccionada em lona de 
nylon 420-cross, na cor preta, com as seguintes medidas fi nais: 
Corpo medindo, 8,5cm de altura, por 22 cm de comprimento, 
por 4,5 cm de profundidade, com fechamento superior central, 
em zíper grosso preto nº 08, medindo 31 cm de comprimento, 
com um cursor grande niquelado nº 08. Uma alça de mão em 
lona nylon 420-cross, com 8,5 cm de vão e 17 cm de compri-
mento total, pot 2,3 cm de largura, de um lado e do  outro viés 
preto de 2,5 cm de largura, com vão de 2,5 cm e comprimento 
total de 5cm. Na parte frontal do mesmo, silk em 01 cor branca,  
(arte a ser fornecida pela Prefeitura), com as seguintes medidas 
aproximadas: 12 cm de largura, por 5 cm de altura.

NEW TÊNIS MOD. 
CROSS

R$ 5,27 R$ 5,27

VALOR UNITÁRIO 
DO KIT: R$ 86,94

VALOR TOTAL DOS 
18.040 KITS: R$ 
1.568.397,60

KIT 5 – TOTAL 34.800

1º CICLO

ITEM
QTDE
UN
DESCRIÇÃO
MARCA
VALOR UNITÁRIO REGISTRADO R$
VALOR TOTAL R$

01 1 UN Apontador com depósito para lápis retangular. Lamina de alta 
qualidade, maior durabilidade. Depósito translúcido. Impres-
são da marca no corpo do produto. Medidas aproximadas do 
apontador: COMPRIMENTO 60 mm, LARGURA 25 mm, ALTURA 
15 mm. Composição: resinas termoplásticas e lâmina de aço car-
bono. Certifi cado pelo  INMETRO -  Fabricação Nacional. (Marca 
referência: FABER CASTELL, igual ou superior).  

FABER CASTELL 
MOD. COM DEPO-
SITO

R$ 3,44 R$ 3,44

02
03

1
2

CX
FR

Caixa de lápis de cor 12 cores, cores vivas, ponta resistente. 
Medidas aproximadas do lápis: 17,5 de comprimento x 7 mm de 
diâmetro. Composição: Pigmentos, aglutinantes, carga inerte, 
ceras e madeira refl orestada. Embalagem de papel reciclável 
com tabela de cores e espaço para identifi cação do aluno.  
Certifi cado pelo  INMETRO. Fabricação Nacional. Personalizado 
(arte a ser fornecida pela Prefeitura). (Marca referência: FABER 
CASTELL, igual ou superior).  
Cola Branca - Liquida 110gr. Cola branca de uso escolar, não 
tóxica e 100% lavável mesmo depois de seca na roupa. Sua pon-
teira twistt-off permite aplicações mais fáceis e precisas. Não 
tem solventes nem PVC, é multiuso. Cola papel, papelão, fotos 
e algodão.  Com certifi cação do INMETRO. (Marca referência: 
Henkel, Tenaz, igual ou superior).  

FABER CASTELL 
MOD. MAX
HENKEL MOD. 
TENAZ 110 G

R$ 12,01
R$ 3,91

R$ 12,01
R$ 7,82

04 2 UN Borracha para lápis na cor branca, macia capacidade para apa-
gar a escrita sem manchar o papel, Pvc free. Dimensões mínimas 
3,3 x 2,3 x 0,08 cm. Composição: Borracha natural e estireno 
butadieno. Certifi cado pelo INMETRO - segurança do artigo 
escolar - ABNT/NBR 152336/09. Fabricação Nacional. (Marca 
referência: Mercur, igual ou superior).  

MERCUR MOD. 
RECORD

R$ 0,50 R$ 1,00

05 1 UN Tesoura sem ponta Lâminas em aço inox 5”. Cabos em polipro-
pileno. Lâmina com maior durabilidade do fi o devido ao trata-
mento térmico. Lâmina sem ponta, proporcionando maior segu-
rança. Pode ir à máquina de lavar louças. Os olhais da tesoura 
devem ter formato anatômico, fi xada por parafuso metálico ou 
outro sistema que assegure o perfeito ajuste. Medidas aproxi-
madas: Comprimento 13 cm,Largura 78mm , Altura 177.  Marca  
do produto deve ser gravada na lâmina da tesoura. Fabricação 
nacional. (Marca referência: Tramontina, igual ou superior).   

TRAMONTINA 
MOD.SUPERCORT 
ESCOLAR 5

R$ 6,96 R$ 6,96



"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.
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06 4 UN Lápis para escrita preto, número 2, formato cilíndrico, produ-
zido com madeira 100% refl orestável. Medida aproximada do 
lápis: comprimento 175 mm, entre faces 6,9 a 7,2mm, diâmetro 
do grafi te 2,0 mm. Graduação do grafi te nº2=B Composição: 
Material cerâmico, grafi te e madeira refl orestada. Embalagem 
reciclável; Certifi cado pelo  INMETRO. Fabricação Nacional. (Mar-
ca referência: FABER CASTELL, igual ou superior).    

FABER CASTELL 
MOD. MAX

R$ 0,57 R$ 2,28

07 1 UN Régua escolar de plástico resistente, transparente, milimetra-
da  com 30 cm de comprimento e 4 mm de espessura. Selo do 
Inmetro embalada individualmente nome do fabricante gravado 
no corpo. Fabricação nacional. Personalizada 1 cor

WALEU MOD. NEW 
LINE

R$ 2,50 R$ 2,50

08 1 UN Régua geométrica em poliestireno cristal , fl exível para uso 
escolar.Auxilia no traçado e desenvolvimento de desenhos 
geométricos, pois possui formas geométricas que auxiliam na 
coordenação motora. Dimensões 0,2 x 9 x 22,5cm. 

WALEU MOD. GEO-
METRICA

R$ 1,63 R$ 1,63

09 6 UN Caderno Brochurão – Formato Capa: 400 x 275 mm (aberto) – 
Capa e contra capa em papelão 2,2 mm (capa dura) costura-
do, empastado e acoplado em papel offset 120 g – cor: 4x0: 
laminado brilho (impressão com sangria) Sendo no mínimo 03 
modelos de capa – Miolo: Em papel offset 75 g. - 200 x 275 
mm (fechado), com paula – 1 x 1 cor – 96 folhas - Personalizado 
(arte a ser fornecida pela Prefeitura). (Marca referência: Tilibra, 
igual ou superior).    

MAXIMA MOD. 
BROCHURÃO

R$ 6,05 R$ 36,30

10 1 UN Caderno de Desenho – Tamanho A4 – Formato capa: 550 x 
200mm – capa dura em papelão 2,2mm empastado e acoplado 
em papel off set 120 g, Cor 4x0 cor, laminação brilho (impressão 
com sangria), Sendo no mínimo 01 modelos de capa. Miolo: 
em papel offset 75g, 275 x 200mm (fechado), sem pauta, com 
80 folhas. Acabamento: em espiral. Personalizado  (arte a ser 
fornecida pela Prefeitura). (Marca referência: Tilibra, igual ou 
superior).    

MAXIMA MOD. 
DESENHO A4 

R$ 5,58 R$ 5,58

11 1 UN Garrafa para água pequena squeeze escolar: Garrafa d’água 
personalizada de 300 ml, nas medidas de 7 cm de diâmetro com 
altura de 14,5 cm, com a tampa fechada. Tampa rosqueável em 
PVC, com diâmetro de 4,7 cm e altura de 4 cm, na cor vermelha 
Pantone 18- 1763 TPX, com bico em PVC no centro da tampa 
na cor branca, com sistema “abre e fecha” para saída d’água. O 
corpo dever ser em polietileno de baixa densidade e polietileno 
de alta densidade (produtos não reciclados), na cor branca nas 
medidas de 7 cm de diâmetro de 11, 5 cm de altura, onde deve 
ser estampado o brasão através do processo de serigrafi a Ultra 
Violeta.

IB SQEEZE MOD. 
300 ML

R$ 2,56 R$ 2,56

12 1 UN Porta Lápis de Kit escolar do Aluno - confeccionada em lona de 
nylon 420-cross, na cor preta, com as seguintes medidas fi nais: 
Corpo medindo, 8,5cm de altura, por 22 cm de comprimento, 
por 4,5 cm de profundidade, com fechamento superior central, 
em zíper grosso preto nº 08, medindo 31 cm de comprimento, 
com um cursor grande niquelado nº 08. Uma alça de mão em 
lona nylon 420-cross, com 8,5 cm de vão e 17 cm de compri-
mento total, pot 2,3 cm de largura, de um lado e do  outro viés 
preto de 2,5 cm de largura, com vão de 2,5 cm e comprimento 
total de 5cm. Na parte frontal do mesmo, silk em 01 cor branca, 
(arte a ser fornecida pela Prefeitura), com as seguintes medidas 
aproximadas: 12 cm de largura, por 5 cm de altura.

NEW TÊNIS MOD. 
CROSS

R$ 5,27 R$ 5,27

VALOR UNITÁRIO 
DO KIT: R$ 87,35

VALOR TOTAL DOS 
34.800 KITS: R$ 
3.039.780,00

 KIT 6 – TOTAL 32.341

2º CICLO



"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.
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ITEM
QTDE
UN
DESCRIÇÃO
MARCA
VALOR UNITÁRIO REGISTRADO R$
VALOR TOTAL R$

01
1
UN
Apontador com depósito para lápis retangular. Lâmina de alta qualidade, maior durabilidade. Depósito translúcido. Impressão da marca no corpo do produto. Medi-
das aproximadas do apontador: COMPRIMENTO 60 mm, LARGURA 25 mm, ALTURA 15 mm. Composição: resinas termoplásticas e lâmina de aço carbono. Certifi cado 
pelo  INMETRO -  Fabricação Nacional. (Marca referência: FABER CASTELL, igual ou superior).  
FABER CASTELL MOD. COM DEPOSITO
R$ 3,44
R$ 3,44

02 1 CX Caixa de lápis de cor 12 cores, cores vivas, ponta resistente. 
Medidas aproximadas do lápis: 17,5 de comprimento x 7 mm de 
diâmetro. Composição: Pigmentos, aglutinantes, carga inerte, 
ceras e madeira refl orestada. Embalagem de papel reciclável 
com tabela de cores e espaço para identifi cação do aluno.  
Certifi cado pelo  INMETRO. Fabricação Nacional. Personalizado 
(arte a ser fornecida pela Prefeitura). (Marca referência: FABER 
CASTELL, igual ou superior).  

FABER CASTELL 
MOD. MAX 

R$ 12,01 R$ 12,01

03
04

1
4

FR
UN

Cola Branca - Liquida 110gr. Cola branca de uso escolar, não 
tóxica e 100% lavável mesmo depois de seca na roupa. Sua pon-
teira twistt-off permite aplicações mais fáceis e precisas. Não 
tem solventes nem PVC, é multiuso. Cola papel, papelão, fotos 
e algodão.  Com certifi cação do INMETRO. (Marca referência: 
Henkel, Tenaz igual ou superior).  
Borracha para lápis na cor branca, macia, capacidade para apa-
gar a escrita sem manchar o papel. Pvc free. Dimensões mínimas 
3,3 x 2,3 x 0,08 cm. Composição: Borracha natural e estireno 
butadieno. Certifi cado pelo INMETRO - segurança do artigo 
escolar - ABNT/NBR 152336/09. Fabricação Nacional. (Marca 
referência: Mercur, igual ou superior).  

HENKEL MOD. 
TENAZ 110G
MERCUR MOD. 
RECORD

R$ 3,91
R$ 0,50

R$ 3,91
R$ 2,00

05 1 UN Tesoura sem ponta Lâminas em aço inox 5”. Cabos em polipro-
pileno. Lâmina com maior durabilidade do fi o devido ao trata-
mento térmico. Lâmina sem ponta, proporcionando maior segu-
rança. Pode ir à máquina de lavar louças. Os olhais da tesoura 
devem ter formato anatômico, fi xada por parafuso metálico ou 
outro sistema que assegure o perfeito ajuste. Medidas aproxi-
madas: Comprimento 13 cm,Largura 78mm , Altura 177. Marca  
do produto deve ser gravada na lâmina da tesoura. Fabricação 
nacional. (Marca referência: Tramontina, igual ou superior).  

TRAMONTINA 
MOD. SUPERCORT 
ESCOLAR 5 

R$ 6,96 R$ 6,96

06 4 UN Lápis para escrita preto, número 2, formato cilíndrico, produ-
zido com madeira 100% refl orestável. Medida aproximada do 
lápis: comprimento 175 mm, entre faces 6,9 a 7,2mm, diâmetro 
do grafi te 2,0 mm. Graduação do grafi te nº2=B Composição: 
Material cerâmico, grafi te e madeira refl orestada. Embalagem 
reciclável; Certifi cado pelo  INMETRO. Fabricação Nacional. (Mar-
ca referência: FABER CASTELL, igual ou superior).  

FABER CASTELL       
MOD. MAX 

R$ 0,57 R$ 2,28

07 2 UN Caneta Esferográfi ca, na cor azul, corpo em resina termoplás-
tica, formato do corpo sextavado, modelo simples descartável, 
corpo translúcido com furo para respiro no centro, ponta em 
latão, com esfera de tungstênio, espessura de 1,0 mm, média 
de rendimento mínimo de escrita: 1.700 metros, com tampa 
protetora na cor da tinta removível e ventilada, tampa do topo 
fi xa. (Marca referência: BIC, igual ou superior).  

BIC MOD. CRISTAL R$ 0,71 R$ 1,42

08 1 UN Caneta Esferográfi ca, na cor preta, corpo em resina termoplás-
tica, formato do corpo sextavado, modelo simples descartável, 
corpo translúcido com furo para respiro no centro, ponta em 
latão, com esfera de tungstênio, espessura de 1,0 mm, média 
de rendimento mínimo de escrita: 1.700 metros, com tampa 
protetora na cor da tinta removível e ventilada, tampa do topo 
fi xa. (Marca referência: BIC, igual ou superior).  

BIC MOD. CRISTAL R$ 0,71 R$ 0,71



"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.
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09 1 UN Caneta Esferográfi ca, na cor vermelha, corpo em resina termo-
plástica, formato do corpo sextavado, modelo simples descar-
tável, corpo translúcido com furo para respiro no centro, ponta 
em latão, com esfera de tungstênio, espessura de 1,0 mm, 
média de rendimento mínimo de escrita: 1.700 metros, com 
tampa protetora na cor da tinta removível e ventilada, tampa do 
topo fi xa. (Marca referência: BIC, igual ou superior).  

BIC MOD. CRISTAL R$ 0,71 R$ 0,71

10 1 UN Régua escolar de plástico resistente, transparente, milimetra-
da  com 30 cm de comprimento e 4 mm de espessura. Selo do 
Inmetro embalada individualmente nome do fabricante gravado 
no corpo. Fabricação nacional. Personalizada 1 cor

WALEU MOD.NEW 
LINE

R$ 2,50 R$ 2,50

11 1 UN Régua geométrica em poliestireno cristal, fl exível para uso 
escolar.Auxilia no traçado e desenvolvimento de desenhos 
geométricos, pois possui formas geométricas que auxiliam na 
coordenação motora. Dimensões 0,2 x 9 x 22,5cm. 

WALEU MOD. GEO-
METRICA

R$ 1,63 R$ 1,63

12 1 UN Esquadro graduado de 45° 21 cm, em poliestireno, cor cristal, 
espessura 3 mm. Acondicionado em embalagem plástica. Medi-
da aproximada 0,3 x 2,5 x 14,5 cm

WALEU MOD. 45° R$ 1,71 R$ 1,71

13 1 UN Esquadro graduado de 60° em poliestireno, cor cristal , espes-
sura 3 mm. Acondicionado em embalagem plástica. Medida 
aproximada 0,3 x 2,5 x 21 cm

WALEU MOD. 60° R$ 1,71 R$ 1,71

14 1 UN Transferidor graduado de 360° 12 cm em poliestireno , cor 
cristal, espessura 3 mm. Acondicionado em embalagem plástica. 
Medida aproximada: 0,3 x 2 x 12 cm

WALEU MOD.360° R$ 1,63 R$ 1,63

15 6 UN Caderno Espiral – Formato capa: 205 x 280 mm – capa/contra 
capa em papelão 2,2 mm (capa dura)  - empastado e acoplado 
com papel offset 120 g, cor: 4x0, laminado brilho (impressão 
com sangria)  Sendo no mínimo 04 modelos de capa, com forro 
(guarda) em papel offset 120 g, cor 1 x 0. Miolo: em papel 
offset 75g., 200 x 275 mm, com pauta, cor 1 x 1, com 96 folhas. 
Acabamento: espiral.  Personalizado (arte a ser fornecida pela 
Prefeitura). (Marca referência: Tilibra, igual ou superior).  

MAXIMA MOD. 
ESPIRAL 96 FLS

R$ 6,05 R$ 36,30

16 1 UN Caderno Espiral – Formato capa: 205 x 280 mm – capa – Forma-
to capa: 550 x 200mm – capa dura em papelão 2,2mm empas-
tado e acoplado em papel off set 120 g, Cor 4x0 cor, laminação 
brilho (impressão com sangria), Sendo no mínimo 01 modelo de 
capa. Miolo: em papel offset 75g, 275 x 200mm (fechado), sem 
pauta, com 80 folhas. Acabamento: em espiral. Personalizado 
(arte a ser fornecida pela Prefeitura). (Marca referência:, Tilibra 
igual ou superior).  

MAXIMA MOD. 
DESENHO A4

R$ 5,58 R$ 5,58

17 1 UN Garrafa para água pequena squeeze escolar: Garrafa d’água 
personalizada de 300 ml, nas medidas de 7 cm de diâmetro com 
altura de 14,5 cm, com a tampa fechada. Tampa rosqueável em 
PVC, com diâmetro de 4,7 cm e altura de 4 cm, na cor vermelha 
Pantone 18- 1763 TPX, com bico em PVC no centro da tampa 
na cor branca, com sistema “abre e fecha” para saída d’água. O 
corpo dever ser em polietileno de baixa densidade e polietileno 
de alta densidade (produtos não reciclados), na cor branca nas 
medidas de 7 cm de diâmetro de 11, 5 cm de altura, onde deve 
ser estampado o brasão através do processo de serigrafi a Ultra 
Violeta.

IB SQEEZE MOD. 
300 ML

R$ 2,56 R$ 2,56

18 1 UN Porta Lápis de Kit escolar do Aluno - confeccionada em lona de 
nylon 420-cross, na cor preta, com as seguintes medidas fi nais: 
Corpo medindo, 8,5cm de altura, por 22 cm de comprimento, 
por 4,5 cm de profundidade, com fechamento superior central, 
em zíper grosso preto nº 08, medindo 31 cm de comprimento, 
com um cursor grande niquelado nº 08. Uma alça de mão em 
lona nylon 420-cross, com 8,5 cm de vão e 17 cm de compri-
mento total, pot 2,3 cm de largura, de um lado e do  outro viés 
preto de 2,5 cm de largura, com vão de 2,5 cm e comprimento 
total de 5cm. Na parte frontal do mesmo, silk em 01 cor branca, 
(arte a ser fornecida pela Prefeitura), com as seguintes medidas 
aproximadas: 12 cm de largura, por 5 cm de altura.

NEW TÊNIS MOD. 
CROSS

R$ 5,27 R$ 5,27

VALOR UNITÁRIO 
DO KIT: R$ 92,33
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VALOR TOTAL DOS 
32.341 KITS: R$ 
2.986.044,53

 KIT 7 – TOTAL 35.278

3º CICLO E EJA

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO 
REGISTRA-
DO R$

VALOR TOTAL 
R$

01
1
UN
Apontador com depósito para lápis retangular. Lamina de alta qualidade, maior durabilidade. Depósito translúcido. Impressão da marca no corpo do produto. Medi-
das aproximadas do apontador: COMPRIMENTO 60 mm, LARGURA 25 mm, ALTURA 15 mm. Composição: resinas termoplásticas e lâmina de aço carbono. Certifi cado 
pelo  INMETRO -  Fabricação Nacional. (Marca referência: FABER CASTELL, igual ou superior).  
FABER CASTELL MOD. COM DEPOSITO
R$ 3,44
R$ 3,44

02 1 CX Caixa de lápis de cor 12 cores, cores vivas, ponta resistente. 
Medidas aproximadas do lápis: 17,5 de comprimento x 7 mm de 
diâmetro. Composição: Pigmentos, aglutinantes, carga inerte, 
ceras e madeira refl orestada. Embalagem de papel reciclável 
com tabela de cores e espaço para identifi cação do aluno.  
Certifi cado pelo  INMETRO. Fabricação Nacional. Personalizado 
(arte a ser fornecida pela Prefeitura). (Marca referência: FABER 
CASTELL, igual ou superior).  

FABER CASTELL 
MOD. MAX

R$ 12,01 R$ 12,01

03
04

1
4

UN
UN

Cola em Bastão 10 gr. Cola branca de uso escolar secagem rápi-
da, não tóxica a base de água e 100% lavável mesmo depois de 
seca na roupa. Composição: resina sintética, água, umectante e 
preservantes. Cola papel, papelão, fotos e algodão. Com certifi -
cação do INMETRO.(Marca referência: FABER CASTELL, igual ou 
superior).  
Borracha para lápis na cor branca, macia, capacidade para apa-
gar a escrita sem manchar o papel. Pvc free. Dimensões mínimas 
3,3 x 2,3 x 0,08 cm. Composição: Borracha natural e estireno 
butadieno. Certifi cado pelo INMETRO - segurança do artigo 
escolar - ABNT/NBR 152336/09. Fabricação Nacional.(Marca 
referência: Mercur, igual ou superior).  

FABER CASTELL 
MOD.10 GR
MERCUR MOD. 
RECORD

R$ 3,57
R$ 0,50

R$ 3,57
R$ 2,00

05 1 UN Tesoura sem ponta Lâminas em aço inox 5”. Cabos em polipro-
pileno. Lâmina com maior durabilidade do fi o devido ao trata-
mento térmico. Lâmina sem ponta, proporcionando maior segu-
rança. Pode ir à máquina de lavar louças. Os olhais da tesoura 
devem ter formato anatômico, fi xada por parafuso metálico ou 
outro sistema que assegure o perfeito ajuste. Medidas aproxi-
madas: Comprimento 13 cm,Largura 78mm , Altura 177.  Marca  
do produto deve ser gravada na lâmina da tesoura. Fabricação 
nacional. (Marca referência: Tramontina, igual ou superior).  

TRAMONTINA 
MOD. SUPERCORT 
ESCOLAR 5

R$ 6,96 R$ 6,96

06 6 UN Lápis para escrita preto, número 2, formato cilíndrico, produ-
zido com madeira 100% refl orestável. Medida aproximada do 
lápis: comprimento 175 mm, entre faces 6,9 a 7,2mm, diâmetro 
do grafi te 2,0 mm. Graduação do grafi te nº2=B Composição: 
Material cerâmico, grafi te e madeira refl orestada. Embalagem 
reciclável; Certifi cado pelo  INMETRO. Fabricação Nacional. (Mar-
ca referência: FABER CASTELL, igual ou superior).  

FABER CASTELL 
MOD. MAX

R$ 0,57 R$ 3,42

07 4 UN Caneta Esferográfi ca, na cor azul, corpo em resina termoplás-
tica, formato do corpo sextavado, modelo simples descartável, 
corpo translúcido com furo para respiro no centro, ponta em 
latão, com esfera de tungstênio, espessura de 1,0 mm, média 
de rendimento mínimo de escrita: 1.700 metros, com tampa 
protetora na cor da tinta removível e ventilada, tampa do topo 
fi xa. (Marca referência: BIC, igual ou superior).  

BIC MOD. CRISTAL R$ 0,71 R$ 2,84
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08 1 UN Caneta Esferográfi ca, na cor preta, corpo em resina termoplás-
tica, formato do corpo sextavado, modelo simples descartável, 
corpo translúcido com furo para respiro no centro, ponta em 
latão, com esfera de tungstênio, espessura de 1,0 mm, média 
de rendimento mínimo de escrita: 1.700 metros, com tampa 
protetora na cor da tinta removível e ventilada, tampa do topo 
fi xa. (Marca referência: BIC, igual ou superior).  

BIC MOD. CRISTAL R$ 0,71 R$ 0,71

09 1 UN Caneta Esferográfi ca, na cor vermelha, corpo em resina termo-
plástica, formato do corpo sextavado, modelo simples descar-
tável, corpo translúcido com furo para respiro no centro, ponta 
em latão, com esfera de tungstênio, espessura de 1,0 mm, 
média de rendimento mínimo de escrita: 1.700 metros, com 
tampa protetora na cor da tinta removível e ventilada, tampa do 
topo fi xa. (Marca referência: BIC, igual ou superior).  

BIC MOD. CRISTAL R$ 0,71 R$ 0,71

10 1 UN Régua escolar de plástico resistente, transparente, milimetra-
da  com 30 cm de comprimento e 4 mm de espessura. Selo do 
Inmetro embalada individualmente nome do fabricante gravado 
no corpo. Fabricação nacional. Personalizada 1 cor

WALEU MOD. NEW 
LINE

R$ 2,50 R$ 2,50

11 1 UN Régua geométrica em poliestireno cristal , fl exível para uso 
escolar.Auxilia no traçado e desenvolvimento de desenhos 
geométricos, pois possui formas geométricas que auxiliam na 
coordenação motora. Dimensões 0,2 x 9 x 22,5cm. 

WALEU MOD. GEO-
METRICA

R$ 1,63 R$ 1,63

12 1 UN Esquadro graduado de 45° 21 cm, em poliestireno, cor cristal, 
espessura 3 mm. Acondicionado em embalagem plástica. Medi-
da aproximada 0,3 x 2,5 x 14,5 cm

WALEU MOD. 45° R$ 1,71 R$ 1,71

13 1 UN Esquadro graduado de 60° em poliestireno, cor cristal , espes-
sura 3 mm. Acondicionado em embalagem plástica. Medida 
aproximada 0,3 x 2,5 x 21 cm

WALEU MOD. 60° R$ 1,71 R$ 1,71

14 1 UN Transferidor graduado de 360° 12 cm em poliestireno , cor 
cristal, espessura 3 mm. Acondicionado em embalagem plástica. 
Medida aproximada: 0,3 x 2 x 12 cm

WALEU MOD. 360° R$ 1,63 R$ 1,63

15 6 UN Caderno Espiral – Formato capa: 205 x 280 mm – capa/contra 
capa em papelão 2,2 mm (capa dura)  - empastado e acoplado 
com papel offset 120 g, cor: 4x0, laminado brilho (impressão 
com sangria)  Sendo no mínimo 04 modelos de capa, com forro 
(guarda) em papel offset 120 g, cor 1 x 0. Miolo: em papel off-
set 75 g., 200 x 275 mm, com pauta, cor 1 x 1, com 96 folhas. 
Acabamento: espiral. Personalizado (arte a ser fornecida pela 
Prefeitura). (Marca referência: Tilibra, igual ou superior).    

MAXIMA MOD. 
ESPIRAL 96 FLS

R$ 6,05 R$ 36,30

16 1 UN Caderno de Desenho – Tamanho A4 – Formato capa: 550 x 
200mm – capa dura em papelão 2,2mm empastado e acoplado 
em papel off set 120 g, Cor 4x0 cor, laminação brilho (impressão 
com sangria), Sendo no mínimo 01 modelo de capa. Miolo: 
em papel offset 75g, 275 x 200mm (fechado), sem pauta, com 
80 folhas. Acabamento: em espiral. Personalizado (arte a ser 
fornecida pela Prefeitura). (Marca referĐncia: Tilibra, igual ou 
superior).  

MAXIMA MOD. 
DESENHO A4

R$ 5,58 R$ 5,58

17 1 UN Garrafa para água pequena squeeze escolar: Garrafa d’água 
personalizada de 300 ml, nas medidas de 7 cm de diâmetro com 
altura de 14,5 cm, com a tampa fechada. Tampa rosqueável em 
PVC, com diâmetro de 4,7 cm e altura de 4 cm, na cor vermelha 
Pantone 18- 1763 TPX, com bico em PVC no centro da tampa 
na cor branca, com sistema “abre e fecha” para saída d’água. O 
corpo dever ser em polietileno de baixa densidade e polietileno 
de alta densidade (produtos não reciclados), na cor branca nas 
medidas de 7 cm de diâmetro de 11, 5 cm de altura, onde deve 
ser estampado o brasão através do processo de serigrafi a Ultra 
Violeta.

IB SQEEZE MOD. 
300 ML

R$ 2,56 R$ 2,56
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18 1 UN Porta Lápis de Kit escolar do Aluno - confeccionada em lona de 
nylon 420-cross, na cor preta, com as seguintes medidas fi nais: 
Corpo medindo, 8,5cm de altura, por 22 cm de comprimento, 
por 4,5 cm de profundidade, com fechamento superior central, 
em zíper grosso preto nº 08, medindo 31 cm de comprimento, 
com um cursor grande niquelado nº 08. Uma alça de mão em 
lona nylon 420-cross, com 8,5 cm de vão e 17 cm de compri-
mento total, pot 2,3 cm de largura, de um lado e do  outro viés 
preto de 2,5 cm de largura, com vão de 2,5 cm e comprimento 
total de 5cm. Na parte frontal do mesmo, silk em 01 cor branca, 
(arte a ser fornecida pela Prefeitura), com as seguintes medidas 
aproximadas: 12 cm de largura, por 5 cm de altura.

NEW TÊNIS MOD. 
CROSS

R$ 5,27 R$ 5,27

VALOR UNITÁRIO 
DO KIT: R$ 94,55

VALOR TOTAL DOS 
35.278 KITS: R$ 
3.335.534,90

KIT 8 – TOTAL 150

ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

ESTUDANTES COM BAIXA VISÃO

ITEM
QTDE
UN
DESCRIÇÃO
MARCA
VALOR UNITÁRIO REGISTRADO R$
VALOR TOTAL R$

01
6
UN
Caderno com pauta ampliada – Especifi cações: 100 folhas tamanho A4, com espiral. Medidas aproximadas 205 x 295 mm; pauta de 15 em 15 mm aproximadas, capa 
dura em papelão 2,2 mm.  Sendo no mínimo 04 modelos de capa. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura).
CIVIAN MOD. CAD. AMPLIADO
R$ 10,85
R$ 65,10

02 1 UN Plano inclinado – especifi cações em madeira MDF, 28x35,5cm, 
três posições de inclinação, com garra.

CIVIAN MOD. INCLI-
NADO C/GARRA

R$ 147,25 R$ 147,25

03
04

1
2

CX
CJ

Caixa de lápis de cor jumbo 12 cores - ponta resistente, perfi l 
triangular, ideal para mãozinhas pequenas. Medidas aproxi-
madas do lápis: comprimento 127 mm, entre faces 9,5 mm, 
diâmetro da mina 4 mm. Composição: Pigmentos, aglutinantes, 
carga inerte, cera e madeira refl orestada. Embalagem de papel 
reciclável com tabela de cores e espaço para identifi cação do 
aluno. Certifi cado pelo INMETRO - Fabricação Nacional. Persona-
lizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura).  (Marca referência: 
FABER CASTELL, igual ou superior).  
Conjunto de caneta ponta porosa – Especifi cações: Conjunto 
caneta ponta porosa cores azul, preta e vermelha, com ponta 
média de 1.0 mm, corpo triangular. Composição da tinta: veícu-
lo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. (Marca referência: 
FABER CASTELL, igual ou superior).  

FABER CASTELL 
MOD. JUMBO
FABER CASTELL 
MOD. PONTA 
POROSA

R$ 25,47
R$ 10,74

R$ 25,47
R$ 21,48

05
1 UN

Borracha branca – Especifi cações: tamanho grande, com capa 
protetora ergonômica, isenta de PVC, carga inerte e pigmentos, 
produto atóxico e não perecível. Dimensões aproximadas: 5,6 
com de comprimento, 1,1 cm de espessura, 3,3 cm de largura. 
(Marca referência: FABER CASTELL, igual ou superior).  

FABER CASTELL 
MOD. BRANCA G

R$ 4,37 R$ 4,37

06
1 UN

Apontador com depósito jumbo - garantia de mais facilidade ao 
apontar e maior durabilidade, que proporcione encaixe perfeito 
para mãozinhas pequenas. Medidas aproximada do produto 
COMPRIMENTO 46 mm, LARGURA 15 mm, ALTURA 26 mm. 
Composição: resinas termos plásticas e lâmina de aço tempe-
rado. Certifi cado pelo INMETRO -  Fabricação Nacional. (Marca 
referência: FABER CASTELL, igual ou superior).  

FABER CASTELL 
MOD. JUMBO

R$ 2,76 R$ 2,76
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07 1 UN Guia de escrita para página inteira – DESCRIÇÃO DO PRODU-
TO:- Ideal para pessoas com todos os graus de defi ciência visual 
tornando possível ser guiado para escrita de textos usando se 
a escrita convencional. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Produto 
Nacional de alta qualidade e durabilidade. Manipulação muito 
fácil. Material do produto em ABS transparente. Produto Lavável 
não sofre com a ferrugem. Dimensões da Guia (L x A x P) 10,0 
Cm x 0,1 Cm x 6,5 Cm Dimensões área vazada 8,0 Cm x 1,5 Cm 
e 4,0 Cm x 1,2 Cm  .Peso 10 Gramas.

CIVIAN MOD. PAGI-
NA INTEIRA

R$ 46,50 R$ 46,50

08 1 UN Porta Lápis de Kit escolar do Aluno - confeccionada em lona de 
nylon 420-cross, na cor preta, com as seguintes medidas fi nais: 
Corpo medindo, 8,5cm de altura, por 22 cm de comprimento, 
por 4,5 cm de profundidade, com fechamento superior central, 
em zíper grosso preto nº 08, medindo 31 cm de comprimento, 
com um cursor grande niquelado nº 08. Uma alça de mão em 
lona nylon 420-cross, com 8,5 cm de vão e 17 cm de compri-
mento total, pot 2,3 cm de largura, de um lado e do outro viés 
preto de 2,5 cm de largura, com vão de 2,5 cm e comprimento 
total de 5cm. Na parte frontal do mesmo, silk em 01 cor branca, 
(arte a ser fornecida pela Prefeitura), com as seguintes medidas 
aproximadas: 12 cm de largura, por 5 cm de altura.

NEW TÊNIS MOD. 
CROSS

R$ 5,27 R$ 5,27

09 1 UN Uma caixa contendo 6 lápis – 6B - Especifi cações : Eco Lápis: 
produzido com madeira 100% refl orestada. Madeira macia 
que garante excelente apontabilidade. Ponta MAX Resistente: 
Fórmula com exclusivas micropartículas ativas que garante a 
mais alta resistência, maciez e apagabilidade Técnica Sekural: 
exclusivo processo de colagem do grafi te na madeira, propor-
cionando maior resistência à quebra ideal para desenho artístico 
ou técnico, esboços e escrita em geral . Formato Sextavado 

FABER CASTELL 
MOD. 6B

R$ 12,46 R$ 12,46

10 1 UN Garrafa para água pequena squeeze escolar: Garrafa d’água 
personalizada de 300 ml, nas medidas de 7 cm de diâmetro com 
altura de 14,5 cm, com a tampa fechada. Tampa rosqueável em 
PVC, com diâmetro de 4,7 cm e altura de 4 cm, na cor vermelha 
Pantone 18- 1763 TPX, com bico em PVC no centro da tampa 
na cor branca, com sistema “abre e fecha” para saída d’água. O 
corpo dever ser em polietileno de baixa densidade e polietileno 
de alta densidade (produtos não reciclados), na cor branca 
nas medidas de 7 cm de diâmetro de 11, 5 cm de altura, onde 
deve ser estampado o brasão através do processo de serigrafi a 
Ultravioleta.

IB SQUEEZE MOD. 
300ML

R$ 2,56 R$ 2,56

11 1 UN Lupa régua para leitura – Indicada para leitura de textos com 
palavras miúdas. Tipo régua ou de bolso

CIVIAN/INTEX MOD. 
REGUA DE BOLSO

R$ 54,25 R$ 54,25

12 1 CX Conjunto de caneta hidrográfi ca com 12 cores – Especifi cações: 
embalagem contendo 12 cores, aplicação em superfícies de 
papel, corpo e tampa em material termoplástico, com traçado 
médio, atóxico, com carga de água, corantes e umectantes, 
pavio acetato e ponta fi na em poliéster.

COMPACTOR MOD. 
NEO PEN GIGANTE

R$ 8,22 R$ 8,22

13 1 UN Tesoura sem ponta Lâminas em aço inox 5”. Cabos em polipro-
pileno. Lâmina com maior durabilidade do fi o devido ao trata-
mento térmico. Lâmina sem ponta, proporcionando maior segu-
rança. Pode ir à máquina de lavar louças. Os olhais da tesoura 
devem ter formato anatômico, fi xada por parafuso metálico ou 
outro sistema que assegure o perfeito ajuste. Medidas aproxi-
madas: Comprimento 13 cm, largura 78mm , Altura 177.  Marca 
do produto deve ser gravada na lâmina da tesoura. Fabricação 
nacional. (Marca referência: Tramontina, igual ou superior).   

TRAMONTINA 
MOD. SUPERCORT 
ESCOLAR 5

R$ 6,96 R$ 6,96

14 1 UN Caderno de Desenho – Tamanho A3 – Formato capa: 
840x297mm (aberto) – capa em cartão duplex 300g. Cor 4x0, 
laminação brilho (impressão com sangria), sendo no mínimo 
01 modelo de cada. Miolo: em papel offset 75g, 297x420mm 
(fechado), sem pauta, com 60 folhas. Acabamento: 02 Grampos 
a cavalete. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura).

MAXIMA MOD. 
DESENHO A3

R$ 7,29 R$ 7,29

VALOR UNITÁRIO 
DO KIT: R$ 409,94

VALOR TOTAL 
DOS 150 KITS: R$ 
61.491,00
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KIT 9 – TOTAL 33

ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL  COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

ESTUDANTES COM 
SÍNDROME DE 
IRLEN

ITEM
QTDE
UN
DESCRIÇÃO
MARCA
VALOR UNITÁRIO REGISTRADO R$
VALOR TOTAL R$

01
6
UN
Caderno pautado com folhas de papel reciclado – Especifi cações: 100 folhas tamanho A4, com espiral. Medidas aproximadas 205 x 295 mm; pauta de 15 em 15 mm 
aproximadas, capa dura em papelão 2,2 mm.  Sendo no mínimo 04 modelos de capa. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura).
CIVIAN MOD. CAD. AMPLIADO
R$ 10,85
R$ 65,10

02
1
UN
Plano inclinado – especifi cações em madeira MDF, 28x35,5cm, três posições de inclinação, com garra.
CIVIAN MOD. INCLINADO C/GARRA
R$ 147,25
R$ 147,25

03 1 CX Caixa de lápis de cor jumbo 12 cores - ponta  resistente, perfi l 
triangular, ideal para mãozinhas pequenas. Medidas aproxima-
das do lápis: comprimento 127 mm, entre faces 9,5 mm, diâme-
tro da mina 4 mm. Composição: Pigmentos, aglutinantes, carga 
inerte, cera e madeira refl orestada. Embalagem de papel reci-
clável com tabela de cores e espaço para identifi cação do aluno. 
Certifi cado pelo  INMETRO - Fabricação Nacional. Personalizado 
(arte a ser fornecida pela Prefeitura).  (Marca referência: FABER 
CASTELL, igual ou superior).  

FABER CASTELL 
MOD. JUMBO

R$ 25,47 R$ 25,47

04
05

1

1

CJ
CJ

Conjunto de caneta ponta porosa – Especifi cações: Conjunto 
caneta ponta porosa cores azul, preta e vermelha, com ponta 
média de 1.0 mm, corpo triangular. Composição da tinta: veícu-
lo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. (Marca referência: 
FABER CASTELL, igual ou superior).  
Conjunto de caneta hidrográfi ca com 12 cores – Especifi cações: 
embalagem contendo 12 cores, aplicação em superfícies de 
papel, corpo e tampa em material termoplástico, com traçado 
médio, atóxico, com carga de água, corantes e umectantes, 
pavio acetato e ponta fi na em poliéster.

FABER CASTELL 
MOD. PONTA 
POROSA
COMPACTOR MOD. 
NEO PEN GIGANTE

R$ 10,74
R$ 8,22

R$ 10,74
R$ 8,22

06
1 UN

Borracha branca – Especifi cações: tamanho grande, com capa 
protetora ergonômica, isenta de PVC, carga inerte e pigmentos, 
produto atóxico e não perecível. Dimensões aproximadas: 5,6 
com de comprimento, 1,1 cm de espessura, 3,3 cm de largura. 
(Marca referência: FABER CASTELL, igual ou superior).  

FABER CASTELL 
MOD. BRANCA G

R$ 4,37 R$ 4,37

07 1 UN Apontador com depósito jumbo - garantia de mais facilidade ao 
apontar e maior durabilidade, que proporcione encaixe perfeito 
para mãozinhas pequenas. Medidas aproximada do produto 
COMPRIMENTO 46 mm, LARGURA 15 mm, ALTURA 26 mm. 
Composição: resinas termos plásticas e lâmina de aço tempe-
rado. Certifi cado pelo INMETRO -  Fabricação Nacional. (Marca 
referência: FABER CASTELL, igual ou superior).  

FABER CASTELL 
MOD. JUMBO

R$ 2,76 R$ 2,76
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08 1 UN Porta Lápis de Kit escolar do Aluno - confeccionada em lona de 
nylon 420-cross, na cor preta, com as seguintes medidas fi nais: 
Corpo medindo, 8,5cm de altura, por 22 cm de comprimento, 
por 4,5 cm de profundidade, com fechamento superior central, 
em zíper grosso preto nº 08, medindo 31 cm de comprimento, 
com um cursor grande niquelado nº 08. Uma alça de mão em 
lona nylon 420-cross, com 8,5 cm de vão e 17 cm de compri-
mento total, pot 2,3 cm de largura, de um lado e do outro viés 
preto de 2,5 cm de largura, com vão de 2,5 cm e comprimento 
total de 5cm. Na parte frontal do mesmo, silk em 01 cor branca, 
(arte a ser fornecida pela Prefeitura), com as seguintes medidas 
aproximadas: 12 cm de largura, por 5 cm de altura.

NEW TENIS MOD 
CROSS

R$ 5,27 R$ 5,27

09 1 UN Garrafa para água pequena squeeze escolar: Garrafa d’água 
personalizada de 300 ml, nas medidas de 7 cm de diâmetro com 
altura de 14,5 cm, com a tampa fechada. Tampa rosqueável em 
PVC, com diâmetro de 4,7 cm e altura de 4 cm, na cor vermelha 
Pantone 18- 1763 TPX, com bico em PVC no centro da tampa 
na cor branca, com sistema “abre e fecha” para saída d’água. O 
corpo dever ser em polietileno de baixa densidade e polietileno 
de alta densidade (produtos não reciclados), na cor branca 
nas medidas de 7 cm de diâmetro de 11, 5 cm de altura, onde 
deve ser estampado o brasão através do processo de serigrafi a 
Ultravioleta.

IB SQUEEZE MOD. 
300 ML

R$ 2,56 R$ 2,56

10 1 CX Uma caixa contendo 6 lápis – 6B - Especifi cações : Eco Lápis: 
produzido com madeira 100% refl orestada. Madeira macia 
que garante excelente apontabilidade. Ponta MAX Resistente: 
Fórmula com exclusivas micropartículas ativas que garante a 
mais alta resistência, maciez e apagabilidade Técnica Sekural: 
exclusivo processo de colagem do grafi te na madeira, propor-
cionando maior resistência à quebra ideal para desenho artístico 
ou técnico, esboços e escrita em geral .Formato Sextavado 

FABER CASTELL 
MOD. 6B

R$ 12,46 R$ 12,46

11 1 UN Guia de escrita para página inteira – DESCRIÇÃO DO PRODU-
TO:- Ideal para pessoas com todos os graus de defi ciência visual 
tornando possível ser guiado para escrita de textos usando se 
a escrita convencional. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Produto 
Nacional de alta qualidade e durabilidade. Manipulação muito 
fácil. Material do produto em ABS transparente. Produto Lavável 
não sofre com a ferrugem. Dimensões da Guia (L x A x P) 10,0 
Cm x 0,1 Cm x 6,5 Cm Dimensões área vazada 8,0 Cm x 1,5 Cm 
e 4,0 Cm x 1,2 Cm  .Peso 10 Gramas.

CIVIAN MOD. PAGI-
NA INTEIRA

R$ 46,50 R$ 46,50

12 1 UN Cola Branca - Liquida 110gr. Cola branca de uso escolar, não 
tóxica e 100% lavável mesmo depois de seca na roupa. Sua pon-
teira twistt-off permite aplicações mais fáceis e precisas. Não 
tem solventes nem PVC, é multiuso. Cola papel, papelão, fotos 
e algodão.  Com certifi cação do INMETRO. (Marca referência: 
Henkel, Tenaz igual ou superior).  

HENKEL MOD. 
TENAZ 110GR

R$ 3,91 R$ 3,91

13 1 UN Tesoura sem ponta Lâminas em aço inox 5”. Cabos em polipro-
pileno. Lâmina com maior durabilidade do fi o devido ao trata-
mento térmico. Lâmina sem ponta, proporcionando maior segu-
rança. Pode ir à máquina de lavar louças. Os olhais da tesoura 
devem ter formato anatômico, fi xada por parafuso metálico ou 
outro sistema que assegure o perfeito ajuste. Medidas aproxi-
madas: Comprimento 13 cm, largura 78mm , Altura 177.  Marca 
do produto deve ser gravada na lâmina da tesoura. Fabricação 
nacional. (Marca referência: Tramontina, igual ou superior).   

TRAMONTINA MOD. 
SUPERCORT 5

R$ 6,96 R$ 6,96

14 1 UN Caderno de Desenho – Tamanho A3 – Formato capa: 
840x297mm (aberto) – capa em cartão duplex 300g. Cor 4x0, 
laminação brilho (impressão com sangria), sendo no mínimo 
01 modelo de cada. Miolo: em papel offset 75g, 297x420mm 
(fechado), sem pauta, com 60 folhas. Acabamento: 02 Grampos 
a cavalete. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura).

MAXIMA MOD. 
DESENHO A3

R$ 7,29 R$ 7,29

VALOR UNITÁRIO 
DO KIT: R$ 348,86

VALOR TOTAL 
DOS 33 KITS: R$ 
11.512,38

 KIT 10 – TOTAL 20
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ESTUDANTES ENSI-
NO FUNDAMENTAL 
COM NECESSIDA-
DES EDUCATIVAS 
ESPECIAIS

ESTUDANTES COM CEGUEIRA TOTAL

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO 
REGISTRA-
DO R$

VALOR TOTAL 
R$

01
1
UN
Soroban - é um equipamento para cálculo. Características: Caixa retangular rasa com 21 eixos verticais; Base antiderrapante; Dimensões: 24,2 x 8,5 x 1 cm.
CIVIAN MOD. 21 EIXOS
R$ 108,36
R$ 108,36

02
1
UN
Régua de assinatura  -  A guia de assinatura é um excelente produto que auxilia as pessoas com defi ciência visual a assinar diversos documentos. Características: 
Suporte emborrachado antiderrapante; Espaço vazado: 10 x 1 cm; Dimensões: 12,5 x 3,5 x 0,12 cm.
CIVIAN MOD. ALUMINIO
R$ 38,75
R$ 38,75

03 1 UN Reglete de mesa com punção – Especifi cações: base de madeira 
MDF envernizada, medindo 20 x 33 cm com 7 posições de 
encaixe nas canaletas laterais, base antiderrapante, cantos ar-
redondados e presilha de alumínio na parte superior central da 
base, com pinos fi xos na dobradiça para fi xação do papel: régua 
de alumínio de 4 linhas e 27 celas, com passador de fi ta rotula-
dora, pino para fi xação do papel também na régua, marcação 
em relevo a cada 5 celas, gabarito Braile estampado na régua 
inferior e cantos arredondados em cada cela da régua superior 
para perfuração do ponto, aba lateral para abrir a régua, pinos 
de fi xação na base e dobradiça. Punção para escrita Braile, con-
feccionados em plástico, no formato de pêra, medindo 5,5 cm, 
com ponteiras de aço inoxidável.

FENIX MOD. REGLE-
TE NACIONAL

R$ 201,50 R$ 201,50

04
05

2
1

PCT
UN

Folhas de papel 40 e 60 k, tamanho A4. Papel para impressão e 
escrita em Braille, no formato A4 com 120gr. Pacote: 500 folhas
Porta Lápis de Kit escolar do Aluno - confeccionada em lona de 
nylon 420-cross, na cor preta, com as seguintes medidas fi nais: 
Corpo medindo, 8,5cm de altura, por 22 cm de comprimento, 
por 4,5 cm de profundidade, com fechamento superior central, 
em zíper grosso preto nº 08, medindo 31 cm de comprimento, 
com um cursor grande niquelado nº 08. Uma alça de mão em 
lona nylon 420-cross, com 8,5 cm de vão e 17 cm de compri-
mento total, pot 2,3 cm de largura, de um lado e do outro viés 
preto de 2,5 cm de largura, com vão de 2,5 cm e comprimento 
total de 5cm. Na parte frontal do mesmo, silk em 01 cor branca, 
(arte a ser fornecida pela Prefeitura), com as seguintes medidas 
aproximadas: 12 cm de largura, por 5 cm de altura.

MILPEL MOD. A4
NEW TÊNIS MOD. 
CROSS

R$ 34,10
R$ 5,27

R$ 68,20
R$ 5,27

06 1 UN Garrafa para água pequena squeeze escolar: Garrafa d’água 
personalizada de 300 ml, nas medidas de 7 cm de diâmetro com 
altura de 14,5 cm, com a tampa fechada. Tampa rosqueável em 
PVC, com diâmetro de 4,7 cm e altura de 4 cm, na cor vermelha 
Pantone 18- 1763 TPX, com bico em PVC no centro da tampa 
na cor branca, com sistema “abre e fecha” para saída d’água. O 
corpo dever ser em polietileno de baixa densidade e polietileno 
de alta densidade (produtos não reciclados), na cor branca 
nas medidas de 7 cm de diâmetro de 11, 5 cm de altura, onde 
deve ser estampado o brasão através do processo de serigrafi a 
Ultravioleta.

IB SQUEEZE MOD 
300ML NACIONAL

R$ 2,56 R$ 2,56
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07 1 UN Punção para escrita Braile, auxilia o defi ciente visual escrever 
em Braille. Características: Formato bolinha; A capa protetora 
para a ponta, também funciona como apagador; Cabo de alta 
resistência e densidade em polipropileno; Ponta em aço inox 
com tratamento anti ferrugem; Dimensões: 7 x 2,5 cm.

CIVIAN MOD. FOR-
MATO BOLINHA

R$ 29,45 R$ 29,45

08 1 UN Cola Branca - Liquida 110gr. Cola branca de uso escolar, não 
tóxica e 100% lavável mesmo depois de seca na roupa. Sua pon-
teira twistt-off permite aplicações mais fáceis e precisas. Não 
tem solventes nem PVC, é multiuso. Cola papel, papelão, fotos 
e algodão.  Com certifi cação do INMETRO. (Marca referência: 
Henkel, Tenaz igual ou superior).  

HENKEL MOD. 
TENAZ 110GR

R$ 3,91 R$ 3,91

09 1 CJ Conjunto de caneta ponta porosa – Especifi cações: Conjunto 
canetas pontas porosas cores azul, preta e vermelha, com ponta 
média de 1.0 mm, corpo triangular. Composição da tinta: veícu-
lo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. (Marca referĐncia: 
FABER CASTELL, igual ou superior).  

FABER CASTELL 
MOD. PONTA 
POROSA

R$ 11,81 R$ 11,81

10 1 CJ Conjunto de caneta hidrográfi ca com 12 cores – Especifi cações: 
embalagem contendo 12 cores, aplicação em superfícies de 
papel, corpo e tampa em material termoplástico, com traçado 
médio, atóxico, com carga de água, corantes e umectantes, 
pavio acetato e ponta fi na em poliéster.

COMPACTOR MOD. 
NEO PEN GIGANTE

R$ 8,22 R$ 8,22

11 1 UN Tesoura sem ponta Lâminas em aço inox 5”. Cabos em polipro-
pileno. Lâmina com maior durabilidade do fi o devido ao trata-
mento térmico. Lâmina sem ponta, proporcionando maior segu-
rança. Pode ir à máquina de lavar louças. Os olhais da tesoura 
devem ter formato anatômico, fi xada por parafuso metálico ou 
outro sistema que assegure o perfeito ajuste. Medidas aproxi-
madas: Comprimento 13 cm, largura 78mm , Altura 177.  Marca 
do produto deve ser gravada na lâmina da tesoura. Fabricação 
nacional. (Marca referência: Tramontina, igual ou superior).   

TRAMONTINA 
MOD. SUPERCORT 
ESCOLAR 5

R$ 6,96 R$ 6,96

12 1 UN Caderno de Desenho – Tamanho A3 – Formato capa: 
840x297mm (aberto) – capa em cartão duplex 300g. Cor 4x0, 
laminação brilho (impressão com sangria), sendo no mínimo 
01 modelo de cada. Miolo: em papel offset 75g, 297x420mm 
(fechado), sem pauta, com 60 folhas. Acabamento: 02 Grampos 
a cavalete. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura).

MAXIMA MOD. 
DESENHO A3

R$ 7,29 R$ 7,29

VALOR UNITÁRIO 
DO KIT: R$ 492,28

VALOR TOTAL 
DOS 20 KITS: R$ 
9.845,60

 KIT 11 – TOTAL 20

ESTUDANTES ENSINO INFANTIL COM NECESSIDADES EDUCATI-
VAS ESPECIAIS

ESTUDANTES COM BAIXA VISAO

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO
MARCA
VALOR UNITÁRIO REGISTRADO R$
VALOR TOTAL R$

01 1 UN Apontador com depósito jumbo - garantia de mais facilidade ao apontar e maior durabilidade, que proporcione 
encaixe perfeito para mãozinhas pequenas. Medidas aproximada do produto COMPRIMENTO 46 mm, LARGURA 15 
mm, ALTURA 26 mm. Composição: resinas termos plásticas e lâmina de aço temperado. Certifi cado pelo INMETRO 
-  Fabricação Nacional. (Marca referência: FABER CASTELL, igual ou superior).
FABER CASTELL MOD. JUMBO
R$ 2,76
R$ 2,76
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02 1 UN Caderno de Registro Cotidiano (tipo agenda personalizada): 
Formato capa: 165x230 mm. Capa/Contracapa: em papelão 2,2 
mm (capa dura) empastado e acoplado com papel offset 120 
g. Cor 4x0, laminação fosca (impressão com sangria), sendo 
01 modelo de capa. Forro (guarda); em papel offset 120 g., 
cor 1x0. Acabamento: espiral Miolo personalizado 122 folhas 
160x230 mm, papel offset 75 g, cor 1 x 1. Com divisórias a cada 
20 folhas – 4 x 4 cores em papel couche 115 gramas. Agenda 
com calendário e 02 datas por página. Personalizado (arte a ser 
fornecida pela Prefeitura). 

MAXIMA MOD. 
COTIDIANO

R$ 13,18 R$ 13,18

03 1 CX Caixa de lápis de cor jumbo 12 cores - ponta resistente, perfi l 
triangular, ideal para mãozinhas pequenas. Medidas aproxi-
madas do lápis: comprimento 127 mm, entre faces 9,5 mm, 
diâmetro da mina 4 mm. Composição: Pigmentos, aglutinantes, 
carga inerte, cera e madeira refl orestada. Embalagem de papel 
reciclável com tabela de cores e espaço para identifi cação do 
aluno. Certifi cado pelo INMETRO - Fabricação Nacional. Perso-
nalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura). (Marca referência: 
FABER CASTELL, igual ou superior).

FABER CASTELL 
MOD. JUMBO

R$ 25,47 R$ 25,47

04
05

1
1

FR
UN

Cola Branca - Liquida 110gr. Cola branca de uso escolar, não 
tóxica e 100% lavável mesmo depois de seca na roupa. Sua pon-
teira twistt-off permite aplicações mais fáceis e precisas. Não 
tem solventes nem PVC, é multiuso. Cola papel, papelão, fotos 
e algodão.  Com certifi cação do INMETRO. (Marca referência: 
Henkel, Tenaz, igual ou superior).
Tesoura sem ponta Lâminas em aço inox 5”. Cabos em polipro-
pileno. Lâmina com maior durabilidade do fi o devido ao trata-
mento térmico. Lâmina sem ponta, proporcionando maior segu-
rança. Pode ir à máquina de lavar louças. Os olhais da tesoura 
devem ter formato anatômico, fi xada por parafuso metálico ou 
outro sistema que assegure o perfeito ajuste. Medidas aproxi-
madas: Comprimento 13 cm,Largura 78mm , Altura 177.  Marca 
do produto deve ser gravada na lâmina da tesoura. Fabricação 
nacional. (Marca referência: Tramontina, igual ou superior).   

HENKEL MOD. 
TENAZ 110 GR
TRAMONTINA 
MOD. SUPERCORT 
ESCOLAR 5

R$ 3,91
R$ 6,96

R$ 3,91
R$ 6,96

06 1 UN Caderno de Desenho – Tamanho A3 – Formato capa: 
840x297mm (aberto) – capa em cartão duplex 300g. Cor 4x0, 
laminação brilho (impressão com sangria), sendo no mínimo 
01 modelo de cada. Miolo: em papel offset 75g, 297x420mm 
(fechado), sem pauta, com 60 folhas. Acabamento: 02 Grampos 
a cavalete. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura).

MAXIMA MOD. 
DESENHO A3

R$ 7,29 R$ 7,29

07 1 CX Caixa de gizão de cera com 12 cores- fórmula resistente a 
quebra, cores vivas que facilitam o aprendizado, ideal para 
mãozinhas pequenas. Formato redondo. Medidas aproximadas 
do giz: comprimento 98 mm, diâmetro 12 mm. Composi-
ção: Ceras, pigmentos e cargas inertes. Embalagem de papel 
reciclável com tabela de cores e espaço para identifi cação do 
aluno. Produto atóxico com garantia de qualidade. Certifi cado 
pelo INMETRO Fabricação Nacional. Personalizado (arte a ser 
fornecida pela Prefeitura). (Marca referência: FABER CASTELL, 
igual ou superior).   

FABER CASTELL 
MOD. JUMBO

R$ 5,80 R$ 5,80

08 1 UN Plano inclinado – especifi cações em madeira MDF, 28x35,5cm, 
três posições de inclinação, com garra.

CIVIAN MOD. INCLI-
NADO C/GARRA

R$ 147,25 R$ 147,25

09 1 UN Guia de escrita para página inteira – DESCRIÇÃO DO PRODU-
TO:- Ideal para pessoas com todos os graus de defi ciência visual 
tornando possível ser guiado para escrita de textos usando se 
a escrita convencional. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Produto 
Nacional de alta qualidade e durabilidade. Manipulação muito 
fácil. Material do produto em ABS transparente. Produto Lavável 
não sofre com a ferrugem. Dimensões da Guia (L x A x P) 10,0 
Cm x 0,1 Cm x 6,5 Cm Dimensões área vazada 8,0 Cm x 1,5 Cm 
e 4,0 Cm x 1,2 Cm  .Peso 10 Gramas.

CIVIAN MOD. PAGI-
NA INTEIRA 

R$ 46,50 R$ 46,50

10 1 UN Lupa régua para leitura – Indicada para leitura de textos com 
palavras miúdas. Tipo régua ou de bolso

CIVIAN/INTEX MOD. 
REGUA DE BOLSO

R$ 54,25 R$ 54,25



"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, 29 de janeiro de 2019 Página 24 de 91 Diário Oficial de Contagem - Edição 4510

11 1 UN Garrafa para água pequena squeeze escolar: Garrafa d’água 
personalizada de 300 ml, nas medidas de 7 cm de diâmetro com 
altura de 14,5 cm, com a tampa fechada. Tampa rosqueável em 
PVC, com diâmetro de 4,7 cm e altura de 4 cm, na cor vermelha 
Pantone 18- 1763 TPX, com bico em PVC no centro da tampa 
na cor branca, com sistema “abre e fecha” para saída d’água. O 
corpo dever ser em polietileno de baixa densidade e polietileno 
de alta densidade (produtos não reciclados), na cor branca 
nas medidas de 7 cm de diâmetro de 11, 5 cm de altura, onde 
deve ser estampado o brasão através do processo de serigrafi a 
Ultravioleta.

IB SQUEEZE MOD. 
300ML - NACIONAL

R$ 2,56 R$ 2,56

12 1 UN Porta Lápis de Kit escolar do Aluno - confeccionada em lona de 
nylon 420-cross, na cor preta, com as seguintes medidas fi nais: 
Corpo medindo, 8,5cm de altura, por 22 cm de comprimento, 
por 4,5 cm de profundidade, com fechamento superior central, 
em zíper grosso preto nº 08, medindo 31 cm de comprimento, 
com um cursor grande niquelado nº 08. Uma alça de mão em 
lona nylon 420-cross, com 8,5 cm de vão e 17 cm de compri-
mento total, pot 2,3 cm de largura, de um lado e do outro viés 
preto de 2,5 cm de largura, com vão de 2,5 cm e comprimento 
total de 5cm. Na parte frontal do mesmo, silk em 01 cor branca, 
(arte a ser fornecida pela Prefeitura), com as seguintes medidas 
aproximadas: 12 cm de largura, por 5 cm de altura.

NEW TENIS MOD. 
CROSS

R$ 5,27 R$ 5,27

VALOR UNITÁRIO 
DO KIT: R$ 321,20

VALOR TOTAL 
DOS 20 KITS: R$ 
6.424,00

 KIT 12 – TOTAL 20

ESTUDANTES ENSINO INFANTIL COM NECESSIDADES EDUCATI-
VAS ESPECIAIS

ESTUDANTES COM SINDROME DE IRLEN 

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO 
REGISTRA-
DO R$

VALOR TOTAL 
R$

01 1 UN Apontador com depósito jumbo - garantia de mais facilidade ao apontar e maior durabilidade, que proporcione 
encaixe perfeito para mãozinhas pequenas. Medidas aproximada do produto COMPRIMENTO 46 mm, LARGURA 15 
mm, ALTURA 26 mm. Composição: resinas termos plásticas e lâmina de aço temperado. Certifi cado pelo INMETRO 
-  Fabricação Nacional. (Marca referência: FABER CASTELL, igual ou superior).
FABER CASTELL MOD. JUMBO
R$ 2,76
R$ 2,76

02 1 UN Caderno de Registro Cotidiano (tipo agenda personalizada): Formato capa: 165x230 mm. Capa/Contracapa: em 
papelão 2,2 mm (capa dura) empastado e acoplado com papel offset 120 g. Cor 4x0, laminação fosca (impressão 
com sangria), sendo 01 modelo de capa. Forro (guarda); em papel offset 120 g., cor 1x0. Acabamento: espiral Miolo 
personalizado 122 folhas 160x230 mm, papel offset 75 g, cor 1 x 1. Com divisórias a cada 20 folhas – 4 x 4 cores em 
papel couche 115 gramas. Agenda com calendário e 02 datas por página. Personalizado (arte a ser fornecida pela 
Prefeitura). 
MAXIMA MOD. COTIDIANO
R$ 13,18
R$ 13,18

03 1 CX Caixa de lápis de cor jumbo 12 cores - ponta resistente, perfi l 
triangular, ideal para mãozinhas pequenas. Medidas aproxi-
madas do lápis: comprimento 127 mm, entre faces 9,5 mm, 
diâmetro da mina 4 mm. Composição: Pigmentos, aglutinantes, 
carga inerte, cera e madeira refl orestada. Embalagem de papel 
reciclável com tabela de cores e espaço para identifi cação do 
aluno. Certifi cado pelo INMETRO - Fabricação Nacional. Perso-
nalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura). (Marca referência: 
FABER CASTELL, igual ou superior).

FABER CASTELL 
MOD. JUMBO

R$ 25,47 R$ 25,47
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04
05

1
1

FR
UN

Cola Branca - Liquida 110gr. Cola branca de uso escolar, não 
tóxica e 100% lavável mesmo depois de seca na roupa. Sua pon-
teira twistt-off permite aplicações mais fáceis e precisas. Não 
tem solventes nem PVC, é multiuso. Cola papel, papelão, fotos 
e algodão.  Com certifi cação do INMETRO. (Marca referência: 
Henkel, Tenaz, igual ou superior).
Tesoura sem ponta Lâminas em aço inox 5”. Cabos em polipro-
pileno. Lâmina com maior durabilidade do fi o devido ao trata-
mento térmico. Lâmina sem ponta, proporcionando maior segu-
rança. Pode ir à máquina de lavar louças. Os olhais da tesoura 
devem ter formato anatômico, fi xada por parafuso metálico ou 
outro sistema que assegure o perfeito ajuste. Medidas aproxi-
madas: Comprimento 13 cm,Largura 78mm , Altura 177.  Marca 
do produto deve ser gravada na lâmina da tesoura. Fabricação 
nacional. (Marca referência: Tramontina, igual ou superior).   

HENKEL MOD. 
TENAZ 110 GR
TRAMONTINA 
MOD. SUPERCORT 
ESCOLAR 5 

R$ 3,91
R$ 6,96

R$ 3,91
R$ 6,96

06 1 UN Caderno de Desenho – Tamanho A3 – Formato capa: 
840x297mm (aberto) – capa em cartão duplex 300g. Cor 4x0, 
laminação brilho (impressão com sangria), sendo no mínimo 
01 modelo de cada. Miolo: em papel offset 75g, 297x420mm 
(fechado), sem pauta, com 60 folhas. Acabamento: 02 Grampos 
a cavalete. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura).

MAXIMA MOD. 
DESENHO A3

R$ 7,29 R$ 7,29

07 1 CX Caixa de gizão de cera com 12 cores- fórmula resistente a 
quebra, cores vivas que facilitam o aprendizado, ideal para 
mãozinhas pequenas. Formato redondo. Medidas aproximadas 
do giz: comprimento 98 mm, diâmetro 12 mm. Composi-
ção: Ceras, pigmentos e cargas inertes. Embalagem de papel 
reciclável com tabela de cores e espaço para identifi cação do 
aluno. Produto atóxico com garantia de qualidade. Certifi cado 
pelo INMETRO Fabricação Nacional. Personalizado (arte a ser 
fornecida pela Prefeitura). (Marca referência: FABER CASTELL, 
igual ou superior).   

FABER CASTELL 
MOD. JUMBO

R$ 5,80 R$ 5,80

08 1 UN Plano inclinado – especifi cações em madeira MDF, 28x35,5cm, 
três posições de inclinação, com garra.

CIVIAN MOD. INCLI-
NADO C/GARRA

R$ 147,25 R$ 147,25

09 1 UN Guia de escrita para página inteira – DESCRIÇÃO DO PRODU-
TO:- Ideal para pessoas com todos os graus de defi ciência visual 
tornando possível ser guiado para escrita de textos usando se 
a escrita convencional. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Produto 
Nacional de alta qualidade e durabilidade. Manipulação muito 
fácil. Material do produto em ABS transparente. Produto Lavável 
não sofre com a ferrugem. Dimensões da Guia (L x A x P) 10,0 
Cm x 0,1 Cm x 6,5 Cm Dimensões área vazada 8,0 Cm x 1,5 Cm 
e 4,0 Cm x 1,2 Cm  .Peso 10 Gramas.

CIVIAN MOD. PAGI-
NA INTEIRA

R$ 46,50 R$ 46,50

10 1 UN Garrafa para água pequena squeeze escolar: Garrafa d’água 
personalizada de 300 ml, nas medidas de 7 cm de diâmetro com 
altura de 14,5 cm, com a tampa fechada. Tampa rosqueável em 
PVC, com diâmetro de 4,7 cm e altura de 4 cm, na cor vermelha 
Pantone 18- 1763 TPX, com bico em PVC no centro da tampa 
na cor branca, com sistema “abre e fecha” para saída d’água. O 
corpo dever ser em polietileno de baixa densidade e polietileno 
de alta densidade (produtos não reciclados), na cor branca 
nas medidas de 7 cm de diâmetro de 11, 5 cm de altura, onde 
deve ser estampado o brasão através do processo de serigrafi a 
Ultravioleta.

IB SQUEEZE MOD. 
300ML NACIONAL

R$ 2,56 R$ 2,56

11 1 UN Porta Lápis de Kit escolar do Aluno - confeccionada em lona de 
nylon 420-cross, na cor preta, com as seguintes medidas fi nais: 
Corpo medindo, 8,5cm de altura, por 22 cm de comprimento, 
por 4,5 cm de profundidade, com fechamento superior central, 
em zíper grosso preto nº 08, medindo 31 cm de comprimento, 
com um cursor grande niquelado nº 08. Uma alça de mão em 
lona nylon 420-cross, com 8,5 cm de vão e 17 cm de compri-
mento total, pot 2,3 cm de largura, de um lado e do outro viés 
preto de 2,5 cm de largura, com vão de 2,5 cm e comprimento 
total de 5cm. Na parte frontal do mesmo, silk em 01 cor branca, 
(arte a ser fornecida pela Prefeitura), com as seguintes medidas 
aproximadas: 12 cm de largura, por 5 cm de altura.

NEW TENIS MOD. 
CROSS

R$ 5,27 R$ 5,27

VALOR UNITÁRIO 
DO KIT: R$ 266,95
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VALOR TOTAL 
DOS 20 KITS: R$ 
5.339,00

 KIT 13 – TOTAL 20

ESTUDANTES ENSINO INFANTIL COM NECESSIDADES EDUCATI-
VAS ESPECIAIS

ESTUDANTES COM CEGUEIRA TOTAL

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO 
REGISTRA-
DO R$

VALOR TOTAL 
R$

1 1 UN Apontador com depósito jumbo - garantia de mais facilidade ao apontar e maior durabilidade, que proporcione 
encaixe perfeito para mãozinhas pequenas. Medidas aproximada do produto COMPRIMENTO 46 mm, LARGURA 15 
mm, ALTURA 26 mm. Composição: resinas termos plásticas e lâmina de aço temperado. Certifi cado pelo INMETRO 
-  Fabricação Nacional. (Marca referência: FABER CASTELL, igual ou superior).
FABER CASTEL MOD. JUMBO
R$ 2,76
R$ 2,76

02 1 UN Caderno de Registro Cotidiano (tipo agenda personalizada): Formato capa: 165x230 mm. Capa/Contracapa: em 
papelão 2,2 mm (capa dura) empastado e acoplado com papel offset 120 g. Cor 4x0, laminação fosca (impressão 
com sangria), sendo 01 modelo de capa. Forro (guarda); em papel offset 120 g., cor 1x0. Acabamento: espiral Miolo 
personalizado 122 folhas 160x230 mm, papel offset 75 g, cor 1 x 1. Com divisórias a cada 20 folhas – 4 x 4 cores em 
papel couche 115 gramas. Agenda com calendário e 02 datas por página. Personalizado (arte a ser fornecida pela 
Prefeitura). 
MAXIMA MOD. COTIDIANO
R$ 13,18
R$ 13,18

03 1 CX Caixa de lápis de cor jumbo 12 cores - ponta resistente, perfi l 
triangular, ideal para mãozinhas pequenas. Medidas aproxi-
madas do lápis: comprimento 127 mm, entre faces 9,5 mm, 
diâmetro da mina 4 mm. Composição: Pigmentos, aglutinantes, 
carga inerte, cera e madeira refl orestada. Embalagem de papel 
reciclável com tabela de cores e espaço para identifi cação do 
aluno. Certifi cado pelo INMETRO - Fabricação Nacional. Perso-
nalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura). (Marca referência: 
FABER CASTELL, igual ou superior).

FABER CASTELL 
MOD. JUMBO

R$ 25,47 R$ 25,47

04
05

1
1

FR
UN

Cola Branca - Liquida 110gr. Cola branca de uso escolar, não 
tóxica e 100% lavável mesmo depois de seca na roupa. Sua pon-
teira twistt-off permite aplicações mais fáceis e precisas. Não 
tem solventes nem PVC, é multiuso. Cola papel, papelão, fotos 
e algodão.  Com certifi cação do INMETRO. (Marca referência: 
Henkel, Tenaz, igual ou superior).
Tesoura sem ponta Lâminas em aço inox 5”. Cabos em polipro-
pileno. Lâmina com maior durabilidade do fi o devido ao trata-
mento térmico. Lâmina sem ponta, proporcionando maior segu-
rança. Pode ir à máquina de lavar louças. Os olhais da tesoura 
devem ter formato anatômico, fi xada por parafuso metálico ou 
outro sistema que assegure o perfeito ajuste. Medidas aproxi-
madas: Comprimento 13 cm,Largura 78mm , Altura 177.  Marca 
do produto deve ser gravada na lâmina da tesoura. Fabricação 
nacional. (Marca referência: Tramontina, igual ou superior).   

HENKEL MOD. 
TENAZ 110 GR
TRAMONTINA 
MOD. SUPERCORT 
ESCOLAR 5 

R$ 3,91
R$ 6,96

R$ 3,91
R$ 6,96

06 1 UN Caderno de Desenho – Tamanho A3 – Formato capa: 
840x297mm (aberto) – capa em cartão duplex 300g. Cor 4x0, 
laminação brilho (impressão com sangria), sendo no mínimo 
01 modelo de cada. Miolo: em papel offset 75g, 297x420mm 
(fechado), sem pauta, com 60 folhas. Acabamento: 02 Grampos 
a cavalete. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura).

MAXIMA MOD. 
DESENHO A3

R$ 7,29 R$ 7,29
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07 1 CX Caixa de gizão de cera com 12 cores- fórmula resistente a 
quebra, cores vivas que facilitam o aprendizado, ideal para 
mãozinhas pequenas. Formato redondo. Medidas aproximadas 
do giz: comprimento 98 mm, diâmetro 12 mm. Composi-
ção: Ceras, pigmentos e cargas inertes. Embalagem de papel 
reciclável com tabela de cores e espaço para identifi cação do 
aluno. Produto atóxico com garantia de qualidade. Certifi cado 
pelo INMETRO Fabricação Nacional. Personalizado (arte a ser 
fornecida pela Prefeitura). (Marca referência: FABER CASTELL, 
igual ou superior).   

FABER CASTELL 
MOD. JUMBO

R$ 5,80 R$ 5,80

08 1 UN Soroban - é um equipamento para cálculo. Características: Caixa 
retangular rasa com 21 eixos verticais; Base antiderrapante; 
Dimensões: 24,2 x 8,5 x 1 cm.

CIVIAN MOD. 21 
EIXOS

R$ 108,36 R$ 108,36

09 1 UN Régua de assinatura  -  A guia de assinatura é um excelente 
produto que auxilia as pessoas com defi ciência visual a assinar 
diversos documentos. Características: Suporte emborrachado 
antiderrapante; Espaço vazado: 10 x 1 cm; Dimensões: 12,5 x 
3,5 x 0,12 cm.

CIVIAN MOD. ALU-
MINIO

R$ 38,75 R$ 38,75

10 1 UN Reglete de mesa com punção – Especifi cações: base de madeira 
MDF envernizada, medindo 20 x 33 cm com 7 posições de 
encaixe nas canaletas laterais, base antiderrapante, cantos ar-
redondados e presilha de alumínio na parte superior central da 
base, com pinos fi xos na dobradiça para fi xação do papel: régua 
de alumínio de 4 linhas e 27 celas, com passador de fi ta rotula-
dora, pino para fi xação do papel também na régua, marcação 
em relevo a cada 5 celas, gabarito Braile estampado na régua 
inferior e cantos arredondados em cada cela da régua superior 
para perfuração do ponto, aba lateral para abrir a régua, pinos 
de fi xação na base e dobradiça. Punção para escrita Braile, con-
feccionados em plástico, no formato de pêra, medindo 5,5 cm, 
com ponteiras de aço inoxidável.

FENIX MOD. REGLE-
TE NACIONAL

R$ 201,50 R$ 201,50

11 2 PCT Folhas de papel 40 e 60 k, tamanho A4. Papel para impressão e 
escrita em Braille, no formato A4 com 120gr. Pacote: 500 folhas

MILIPEL MOD. A4 R$ 34,10 R$ 68,20

12 1 UN Punção para escrita Braile, auxilia o defi ciente visual escrever 
em Braille. Características: Formato bolinha; A capa protetora 
para a ponta, também funciona como apagador; Cabo de alta 
resistência e densidade em polipropileno; Ponta em aço inox 
com tratamento anti ferrugem; Dimensões: 7 x 2,5 cm.

CIVIAN MOD FOR-
MATO BOLINHA 

R$ 29,45 R$ 29,45

13 1 UN Garrafa para água pequena squeeze escolar: Garrafa d’água 
personalizada de 300 ml, nas medidas de 7 cm de diâmetro com 
altura de 14,5 cm, com a tampa fechada. Tampa rosqueável em 
PVC, com diâmetro de 4,7 cm e altura de 4 cm, na cor vermelha 
Pantone 18- 1763 TPX, com bico em PVC no centro da tampa 
na cor branca, com sistema “abre e fecha” para saída d’água. O 
corpo dever ser em polietileno de baixa densidade e polietileno 
de alta densidade (produtos não reciclados), na cor branca 
nas medidas de 7 cm de diâmetro de 11, 5 cm de altura, onde 
deve ser estampado o brasão através do processo de serigrafi a 
Ultravioleta.

IB SQUEEZE MOD. 
300 ML NACIONAL

R$ 2,56 R$ 2,56

14 1 UN Porta Lápis de Kit escolar do Aluno - confeccionada em lona de 
nylon 420-cross, na cor preta, com as seguintes medidas fi nais: 
Corpo medindo, 8,5cm de altura, por 22 cm de comprimento, 
por 4,5 cm de profundidade, com fechamento superior central, 
em zíper grosso preto nº 08, medindo 31 cm de comprimento, 
com um cursor grande niquelado nº 08. Uma alça de mão em 
lona nylon 420-cross, com 8,5 cm de vão e 17 cm de compri-
mento total, pot 2,3 cm de largura, de um lado e do outro viés 
preto de 2,5 cm de largura, com vão de 2,5 cm e comprimento 
total de 5cm. Na parte frontal do mesmo, silk em 01 cor branca, 
(arte a ser fornecida pela Prefeitura), com as seguintes medidas 
aproximadas: 12 cm de largura, por 5 cm de altura.

NEW TENIS MOD. 
CROSS

R$ 5,27 R$ 5,27

VALOR UNITÁRIO 
DO KIT: R$ 519,46

VALOR TOTAL 
DOS 20 KITS: R$ 
10.389,20
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MOCHILA PEQUENA – KITS 1, 2, 3, 4, 11, 12 E 13

ITEM
QTDE
UN
DESCRIÇÃO
MARCA
VALOR UNITÁRIO REGISTRADO R$
VALOR TOTAL R$

1
27.443
UN
MOCHILA TAMANHO P - Mochila confeccionada em tecido 100 % poliéster 449 ,06 g/m² (65,15 % revestimento e  34,85 % tecido base) revestimento de policloreto 
de vinila na cor preta, mochila medindo 27 cm de comprimento, 37 cm de altura e 15 cm de largura, contendo 2 bolsos laterais confeccionado em tela de poliéster 
resinada na cor preta medindo 12,5 cm de comprimento e 12,5 cm de altura com acabamento superior em viés de poliéster 22 mm na cor preto. Costa da mochila 
almofadada com espuma pack 4 mm e costura fantasia em losango, duas alças de    ombro anatômicas confeccionadas      em tecido 
100 % poliéster  449,06 g/m² (65,15 % revestimento e  34,85 % tecido base) revestimento de policloreto de vinila na cor preta  almofadadas com espuma pack 4 
mm e medindo 33 cm de comprimento e 06 cm de largura  com regulador tipo castelinho 25 mm para a regulagem de tamanho forradas com nylon resinado preto 
dublado com espuma de poliuretano 4 mm costuradas na parte superior da mochila com costura tripla reforçada, uma alça de mão medindo 20 cm de comprimento 
e 2,5 cm de largura na cor preta, duas alças inferiores medindo 36 cm de comprimento e 2,5 cm de largura na cor preta presar a um recorte de tecido 100 % poliéster 
449,06 g/m² (65,15 % revestimento e 34,85 % tecido base) revestimento de policloreto de vinila na cor preta com reforço de costura em x costurados na parte inferior 
das costas da mochila. Bolso frontal confeccionado em tecido 100 % poliamida revestimento policloreto de vinila 300 g/m² na cor azul medindo 15 cm de compri-
mento e 14 cm de altura com abertura através de ziper n° 6 na cor preta, detalhe frontal em vivo de pvc 9 mm encapado de tecido 100 % poliamida revestimento 
policloreto de vinila 300 g/m² na cor azul.  Abertura principal em ziper de poliéster nº 6 na cor preta com dois cursores e medindo 60 cm de comprimento, impressão 
frontal em serigrafi a 1 cor, costuras internas encapadas com viés de pvc 22 mm, toda costurada com linha de nylon nº 60 e com reforço nos pontos de maior tração.

NEW TENIS MOD. PEQUENA
R$ 34,30
R$ 941.294,90

                                                                                                     MOCHILA GRANDE – KITS 5, 8, 9 E 10

ITEM
1

QTDE
35.003

UN
UN

DESCRIÇÃO
MOCHILA TAMANHO G - Mochila confeccionada em tecido 100 
% poliéster 449 ,06 g/m² ( 65,15 % revestimento e  34,85 % 
tecido base ) revestimento de policloreto de vinila na cor preta 
, mochila medindo 31 cm de comprimento , 42 cm de altura 
e 17 cm de largura , contendo 2 bolsos laterais confeccionado 
em tela de poliéster resinada na cor preta medindo 14,5 cm de 
comprimento e 14,5 cm de altura com acabamento superior 
em viés de poliéster 22 mm na cor preto .Costa da mochila 
almofadada com espuma pack 4 mm e costura fantasia em 
losango, duas alças de ombro anatômicas confeccionadas em 
tecido 100 % poliéster  449,06 g/m² ( 65,15 % revestimento e  
34,85 % tecido base ) revestimento de policloreto de vinila na 
cor preta  almofadadas com espuma pack 4 mm e medindo 38 
cm de comprimento e 07 cm de largura  com regulador tipo 
castelinho 25 mm para a regulagem de tamanho forradas com 
nylon resinado preto dublado com espuma de poliuretano 4 
mm costuradas na parte superior da mochila com costura tripla 
reforçada, uma alça de mão medindo 23 cm de comprimento 
e 2,5 cm de largura na cor preta, duas alças inferiores medindo 
41 cm de comprimento e 2,5 cm de largura na cor preta presar 
a um recorte de tecido 100 % poliéster 449,06 g/m² ( 65,15 % 
revestimento e 34,85 % tecido base ) revestimento de policlore-
to de vinila na cor preta com reforço de costura em x costurados 
na parte inferior das costas da mochila. Bolso frontal confeccio-
nado em tecido 100 % poliamida revestimento policloreto de 
vinila 300 g/m² na cor azul medindo 16 cm de comprimento e 
17 cm de altura com abertura através de ziper n° 6 na cor preto, 
detalhe frontal em vivo de pvc 9 mm encapado de tecido 100 
% poliamida revestimento policloreto de vinila 300 g/m² na cor 
azul.  Abertura principal em ziper de poliéster nº 6 na cor preto 
com dois cursores e medindo 68 cm de comprimento, impressão 
frontal em serigrafi a 1 cor, costuras internas encapadas com viés 
de pvc 22 mm, toda costurada com linha de nylon nº 60 e com 
reforço nos pontos de maior tração.

MARCA
NEW TENIS MOD. 
GRANDE

VALOR 
UNITÁRIO 
REGISTRA-
DO R$
R$ 37,41

VALOR TOTAL 
R$
R$ 
1.309.462,23
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                                                                                                                   PASTA GRANDE – KITS 6 E 7

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO 
REGISTRA-
DO R$

VALOR TOTAL 
R$

1 67.619 UN PASTA  GRANDE -  confeccionada em lona de nylon 420-cross, 
na cor preta, com as seguintes medidas fi nais: Corpo medindo, 
30 cm de altura, por 40 cm de largura, por 10 cm de profundi-
dade, com fechamento superior central, em ziper grosso preto 
nº 08, medindo 51 cm de comprimento, com dois cursores 
grande niquelado nº 08, na lateral do corpo, na junção do 
fole do corpo com o fole do zíper, será fi xada de cada lado, 
em cadarço CA preta, de 4 cm de largura, por 8 cm de corte/
comprimento, uma meia argola metálica niquelada, referência: 
3840 ou 4040, para fi xação da alça de ombro, com a seguinte 
descrição: Cadarço CA preto de 4 cm de largura, por 140 cm 
de corte/comprimento, com um regulador metálico niquelado, 
referência: 4040 e dois mosquetões metálicos niquelados, refe-
rência: 3840. Nas costas, haverá um bolso de 40 cm de largura 
por 22 cm de altura, com fechamento em zíper grosso preto 
nº 08, contendo um cursor grande niquelado nº 08, fi xado no 
mesmo com acabamento em viés preto e no corpo em cadarço 
CA preto de 3 cm de largura, por 42 cm de corte/comprimento. 
Na frente, haverá um bolso de 40 cm de largura por 13 cm de 
altura com acabamento em viés preto, na parte superior e no 
centro, quatro compartimento para caneta/lápis, com costuras  
de 2,5cm de largura, outro bolso com 40 cm de largura, por 16 
cm de altura, com acabamento em viés preto, na parte superior, 
mais um bolso com 40 cm de largura, por 24 cm de altura, com 
acabamento em viés preto na parte superior, com fechamento 
em zíper grosso preto nº 08, contendo um cursor niquelado nº 
08, zíper este fi xado no corpo com acabamento em viés preto. 
Tampa/bolso, vindo das costas, onde será fi xada no cadarço, 
já mencionado, na composição da costa, com medidas de: 38 
cm de largura, por 41 cm de altura, com fechamento em zíper 
grosso preto nº 08 com 38 cm de comprimento, contendo um 
cursor niquelado grosso nº 08, este fi xado, com acabamento em 
viés preto na parte superior e inferior, à altura de 21 cm da base 
da tampa/bolso. Na parte inferior frontal da tampa/bolso, será 
fi xado em um cadarço CA preto de 3 cm de largura, por 42 cm 
de corte/comprimento, na transversal, dois fechos tipo aranha 
de 2,5cm de luxo, na cor preta, através de cadarço CA preto de 
2,5cm de largura por 9 cm de corte/comprimento, também na 
parte inferior do corpo, para o fechamento da mesma. Na parte 
superior da tampa/bolso, cadarço CA preto de 3 cm, por 46 cm 
de corte/comprimento, compondo alça de mão, com costuras 
nas laterais de 12,5cm, com acabamento central em lona nylon 
420-cross de 12 cm de comprimento e abraçando toda largura 
do cadarço, na altura de 5 cm da tampa/bolso. Tampa/bolso 
fi tada na borda com fi ta CBR preta de 2,5cm de largura. Fecha-
mento do corpo com acabamento em vivo preto com brilho, 
na frente e nas costas e fi tada internamente nos mesmos em 
debrum de TNT-80, preto. Na parte frontal da tampa bolso, silk 
em 01 cor tinta branca, com arte a ser fornecida pela prefeitura, 
com as seguintes medidas aproximadas: 23 cm de largura, por 
6 cm de altura.

NEW TENIS MOD. 
PASTA GRANDE

R$ 42,10 R$ 
2.846.759,90

                                                                                              SA-
COLA PARA TODOS OS KITS

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO 
REGISTRA-
DO R$

VALOR TOTAL 
R$
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1 130.065 UN Confeccionada em Tecido não têxtil, gramatura 80, nas cores 
roxo, amarelo ou azul (conforme autorização de fornecimento), 
com as seguintes medidas fi nais/acabada: Corpo medindo em 
cima, 43,0cm de comprimento, em baixo, 33,0cm de compri-
mento, por 10,0cm de profundidade e 42,0cm de altura, com 
bainha na parte superior de 3,0cm, contendo 12 (Doze) furos 
com 0,5cm de diâmetro para passagem do cordão, com duas 
costuras, com espaço aproximado de 1,5cm entre elas e de 
0,9cm da extremidade superior, inclusive para fi xação das alças. 
Alças em fi ta CBR-030, na mesma cor da bolsa, com medidas 
acabadas, após a extremidade superior da sacola de: 49,0cm 
de comprimento, por 3,0 cm de largura, fi xadas na bainha do 
corpo com duas costuras vai e vem, para reforço, alça esta 
costurada a partir do ponto central do corpo com distância de 
16,0cm aproximado entre suas costuras. Cordão 4/2 branco, 
100% polipropileno, de 95,0cm de comprimento, para passa-
gem nos furos da bainha. No cordão deverá conter um regula-
dor para cordão de dois orifícios medida: 4/2, de plástico preto, 
para fechamento da mesma. Na extremidade do cordão, deverá 
ter um nó, para que não se perca o regulador. Na parte frontal 
da sacola deverá haver silk do brasão da prefeitura na cor preta, 
com arte a ser fornecida pela Prefeitura, com medidas aproxima-
das de: 18,0 cm de largura, por 17,5 cm de altura, a partir de 
3,0 cm do fundo da mesma. Nas costas, silk em 01 cor, com arte 
a ser fornecida pela prefeitura, com medidas aproximadas de: 
18,0 cm de comprimento, por 06,0 cm de altura. 

NEW TENIS MOD. 
TNT NACIONAL

R$ 9,36 R$ 
1.217.408,40

VALOR TOTAL R$ 17.999.999,68

VALOR GLOBAL 
REGISTRADO : R$ 
17.999.999,68 ( DE-
ZESSETE MILHÕES, 
NOVECENTOS E 
NOVENTA E NOVE 
MIL NOVECENTOS E 
NOVENTA E NOVE 
REAIS E SESSENTA E 
OITO CENTAVOS).

Funec

 EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PAC: Nº 009/2019 de  23/01/2019
Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº 002/2019

OBJETO: Contratação do PALESTRANTE LUCIANO CAMPOS DA SILVA para atender a abertura do 1º semestre letivo de 2019 da educação de contagem, a ser realizada 
dia 14/02/2019 às 14h na Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC.
 
CONTRATADO:  Luciano Campo da Silva
CPF nº 032.288.926-03

Valor do Contrato:  R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais)
Dotação Orçamentária:  1.1122 -  Projeto/Atividade: 12.122.0001.2089 - Elemento de Despesa:  339036 - Fonte: 1100

Contagem, 28  de Janeiro de 2019

Sueli Maria Baliza Dias
Presidente 
Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC
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Secretaria Municipal 
de Fazenda

Conselho Tributário Administrativo de Contagem – 
CONTAC – 2ª INSTÂNCIA 

A Secretária do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, CONTAC – 2ª INSTÂNCIA,no exercício das suas atribuições, faz publicar a ERRATA abaixo indicada: 

Tendo em vista erro material, no texto do Acórdão Nº 218/2018, publicado no Diário Ofi cial de Contagem - Edição 4413 de 24/08/18, 

ERRATA DE DECISÃO

Onde se Lê: Índice Cadastral nº 05.202.0705.003
Leia-se: Índice Cadastral nº 04.037.0211.001-0

ACÓRDÃO Nº 218/2018
PROCESSO Nº 00727/2016-02A
RECORRENTE: MARCOS ANTÔNIO BONFIM SERVIÇOS CONTABILIDADE
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas para aposentado
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
DATA DO JULGAMENTO: 21 de agosto de 2018.

ERRATA DE DECISÃO

Na decisão de deferimento do pedido de isenção de IPTU e Taxas que com ele são lançadas, referentes ao exercício de 2016, para o imóvel constituído pelo lote 
0002, quadra 005, localizado na rua Evandro Margarido dos Santos, Bairro Industrial 3ª seção, nº 177, Contagem/MG, ocorreu erro material quanto ao número do 
índice cadastral descrito. Assim sendo, onde está escrito o índice cadastral de nº 05.202.0705.003 na decisão proferida ás fl s 28/30 do processo administrativo de nº 
00727/2016-02ª e no acórdão nº 218/2018 publicado no diário ofi cial do dia 24/08/18, edição 4413 deve-se ler o nº 04.037.0211.001-0

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 008/2018
CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 – FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Ente Público Celebrante Município de Contagem, por intermédio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

OSC Núcleo de Incentivo à Cultura

CNPJ 06.986.035/0001-28

Valor total do repasse R$117.985,00 (cento e dezessete mil e novecentos e oitenta e cinco reais )

Dotação Orçamentária
1184.08.241.0028.2098.44504200 – 2100 – Investimento
1184.08.241.0028.2098.33504300 – 2100 - Custeio
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Objeto da parceria
 Qualifi car e fortalecer o potencial vocal das benefi ciárias do Coral Vozes de Águia, visando a inserção social e o 
protagonismo da pessoa idosa por meio da arte e cultura.

Fundamento legal Art. 31, da Lei Federal n.º 13.019/2014; Lei Municipal n.º 4.910/2017; Decreto Municipal n.º 291/2017.

Período de vigência
O prazo de vigência desta parceria é de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação em 29/01/2019.

Assinatura 29/01/2019.

Ordenador de despesa Marcelo Lino da Silva, Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007/2018
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2017 – FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Ente Público Celebrante Município de Contagem, por intermédio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

OSC Juventude Unida de Contagem  - JUC

CNPJ 04.682.734/0001-59

Valor total do repasse R$83.400,00 (oitenta e três mil e quatrocentos reais)

Dotação Orçamentária
1184.08.241.0028.2098.33504300 custeio
1184.08.241.0028.2098.44504200 investimento

Objeto da parceria

PROJETO CLICAR NA 3ª IDADE – O projeto envolve o contato das pessoas que estão na terceira idade em ativi-
dades básicas e introdutórias no uso do computador, utilizando dispositivos educativos para que o idoso aprenda 
informática, visando uma maior integração à sociedade e aos avanços tecnológicos. Pretende ser um curso com 
metodologia de trabalho capaz de facilitar o processo de aprendizagem do cidadão idoso promovendo a sua 
valorização através da inclusão digital e discussão de temas pertinentes ao envelhecimento.

Fundamento legal Art. 23, da Lei Federal n.º 13.019/2014; Lei Municipal n.º 4.910/2017; Decreto Municipal n.º 291/2017.

Período de vigência O prazo de vigência desta parceria é de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação em 11/10/2018.

Assinatura 11/10/2018.

Ordenador de despesa Marcelo Lino da Silva, Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 011/2018
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2017 – FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Ente Público Celebrante Município de Contagem, por intermédio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

OSC Centro de Apoio Promocional Educacional Santo Hermann José  - CEPA

CNPJ 00.244.388/0001-76
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Valor total do repasse R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais)

Dotação Orçamentária
1184.08.241.0028.2098.33504300 custeio
1184.08.241.0028.2098.44504200 investimento

Objeto da parceria
PROJETO MÃOS DE CONTAGEM – Proporcionar a pessoa idosa com idades a partir de 60 anos, promoção de suas 
capacidades funcionais e intelectuais estimulando sua busca por protagonismo social.

Fundamento legal Art. 23, da Lei Federal n.º 13.019/2014; Lei Municipal n.º 4.910/2017; Decreto Municipal n.º 291/2017.

Período de vigência O prazo de vigência desta parceria é de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação em 11/10/2018.

Assinatura 11/10/2018.

Ordenador de despesa Marcelo Lino da Silva, Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

EXTRATO: Edital de Chamamento Público n.º 001/2019. Processo Administrativo n.º 001/2019

Objeto: CCHAMAMENTO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLES-
CENTES, JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MÚLTIPLA E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE SUA AUTONOMIA 
INTELECTUAL, CULTURAL E SOCIAL E A INSERÇÃO DE JOVENS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL OU INFORMAL no âmbito do Município de 
Contagem – MG, com transferência de recursos fi nanceiros Municipal.

Local da entrega da documentação: As propostas devem ser encaminhadas em envelope lacrado, com identifi cação da instituição proponente, número do CNPJ, 
endereço e meios de contato, com a inscrição “Proposta – Edital de Chamamento Público nº001/2019 – SMDHC – Atendimento Especializado para pessoas com 
defi ciência”, e entregues via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente aos cuidados da Comissão de Seleção SMDHC, no seguinte 
endereço: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA – Av. José Faria da Rocha, 1016 – 2° andar  -  Eldorado – Contagem MG – CEP: 32315-040, das 
8h30min às 16h30min, onde os envelopes/recibos serão protocolizados mecanicamente.

Período de entrega da documentação: 01/03/2019 a 04/03/2019 (dias úteis das 8h30min às 16h30min). Não serão aceitas propostas após este prazo.

Os envelopes serão abertos pela Comissão de Seleção no dia 05/03/2019, às 13:00h, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Av. 
José Faria da Rocha, 1016 – 2° andar – Eldorado – Contagem MG

Data prevista para resultado preliminar: 07/03/2019.

O Edital estará disponível na íntegra no site: www.contagem.mg.gov.br e na Diretoria de Operações Institucionais da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, Av. 
José Faria da Rocha, 1016 – 2° andar  -  Eldorado – Contagem MG. As datas previstas poderão ser alteradas, respeitados os prazos legais do edital.

Esclarecimentos pelos telefones: (31) 3352-2588 e (31) 3391-1055, e-mail: defi cientes.idosos@contagem.mg.gov.br.

A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 (item 7.1) para conclusão do julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo 
de seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente justifi cada, por até mais 15 (quinze) dias.

Contagem, 29 de janeiro de 2019.

Marcelo Lino da Silva
Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

Edital de Chamamento Público nº. 001/2019.
Processo Administrativo nº. 001/2019.

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JO-
VENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MÚLTIPLA E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE SUA AUTONOMIA INTELECTU-
AL, CULTURAL E SOCIAL E A INSERÇÃO DE JOVENS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL OU INFORMAL no âmbito do Município de Contagem – MG, 
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com transferência de recursos fi nanceiros Municipal.

Edital de Chamamento Público nº. 001/2019.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM – MG, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, com esteio na Lei Federal n.°.13.019 
de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal n° 13.204, de 14 de dezembro de 2015; Lei Municipal nº. 4.910/2017 e Decreto Municipal n°.30/2017, de 23 de feve-
reiro de 2017, torna público o presente Edital de Chamamento Público visando à seleção de organização(ões) da sociedade civil interessada(s) em celebrar(em) termo(s) 
de colaboração que tenham por objeto a prestação de serviços de atendimento especializado na orientação e acompanhamento de crianças, adolescentes, jovens e 
adultos com defi ciência intelectual, múltipla e transtorno do espectro autista, visando o desenvolvimento de sua autonomia intelectual, cultural e social e a inserção de 
jovens com defi ciência no mercado de trabalho formal ou informal no âmbito do Município de Contagem – MG, nos termos do presente Edital.
1. FINALIDADE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
1.1. A fi nalidade do presente Chamamento Público é a seleção de proposta para a celebração de parceria com a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - MG, por inter-
médio da SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, com a formalização de termo de colaboração, para a consecução do Projeto de prestação de 
serviços de atendimento especializado na orientação e acompanhamento de crianças, adolescentes, jovens e adultos com defi ciência intelectual, múltipla e transtorno 
do espectro autista, visando o desenvolvimento de sua autonomia intelectual, cultural e social e a inserção de jovens com defi ciência no mercado de trabalho formal 
ou informal no âmbito do município de Contagem – MG, de interesse público e recíproco, envolvendo a transferência de recursos fi nanceiros à(s) organização(ões) da 
sociedade civil (OSCs), conforme condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas alterações; Lei Municipal nº. 4.910/2017 e pelo Decreto Municipal 
nº.30/2017, e pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital e seus anexos.
1.3. Serão selecionadas as propostas que atenderem ao presente edital, cuja ordem classifi catória observará aos critérios de pontuação aqui estabelecidos. Será celebra-
da parceria com a OSC de melhor pontuação, a partir da proposta apresentada e de acordo com a disponibilidade orçamentária. 
1.4. O processo do chamamento público a que se refere este Edital poderá ser adiado, revogado por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, ou anulado, sem que caiba às instituições participantes qualquer direito à reclamação ou indenização por estes motivos, de acordo com a 
legislação vigente.
1.5 Integram o presente Edital, para todos os fi ns e efeitos, os seguintes anexos:
Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância; 
Anexo II – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais;
Anexo III – Declaração de Não Impedimento da Organização e Dirigente;
Anexo IV – Declaração de Conta-Corrente Para Fins de Pagamento; 
Anexo V – Declaração de Quitação de Prestação de Contas; 
Anexo VI – Declaração que não emprega menor; 
Anexo VII – Referência para Proposta de Colaboração; 
Anexo VIII – Termo de Referência;
Anexo IX – Modelo da Minuta do Termo de Colaboração; 
Anexo X – Modelo de Plano de Trabalho;
1.6. A OSC interessada deverá apresentar proposta nos termos do presente edital, anexando, obrigatoriamente, sob pena de desclassifi cação, os seguintes anexos em 
envelope lacrado: Anexo I ao Anexo VI e Anexo VIII. Os demais anexos são referências para a apresentação da proposta pela OSC e subsídio para a posterior formaliza-
ção da parceria.

2. DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS
2.1 O termo de colaboração terá por objeto a prestação de serviços de atendimento especializado na orientação e acompanhamento de crianças, adolescentes, jovens e 
adultos com defi ciência intelectual, múltipla e transtorno do espectro autista, visando o desenvolvimento de sua autonomia intelectual, cultural e social e a inserção de 
jovens com defi ciência no mercado de trabalho formal ou informal no âmbito do Município de Contagem – MG.
2.1.1. O detalhamento das ações, metas e indicadores encontram-se no Anexo VII – Referência para proposta de colaboração.
2.1.1.1. A apresentação de propostas nos termos deste Edital vincula a(s) entidade(s) ou organização(ões) da sociedade civil ao atendimento de metas referenciadas 
pela administração pública através da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. 
2.1.2. As entidades ou organizações da sociedade civil interessadas deverão apresentar propostas com o valor global, mensurando os valores de acordo com as ações 
propostas pela Administração e pela OSC, devendo a mesma possuir sede atuante e reconhecida no Município de Contagem/MG e/ou atendimento no território, 
atentando-se para a capacidade estrutural e técnica necessária ao atendimento proposto que será avaliada pela Comissão de Seleção.
2.2. Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil (OSCs), assim consideradas aquelas defi nidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei 
nº 13.019, de 2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015):
a)  entidade privada sem fi ns lucrativos (associação ou fundação) que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doado-
res ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu 
patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por 
meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;
b)  as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou 
social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhado-
res rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho 
social; ou,
c)  as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fi ns exclusivamente religio-
sos.
2.3. O início das parcerias será estabelecido mediante assinatura do Termo de Colaboração conforme Anexo IX – Modelo da Minuta do Termo de Colaboração, obede-
cendo à previsão estabelecida neste edital de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por até 60 (sessenta) meses, por interesse da Administração Pública.
2.4. O chamamento público será regido por este Edital, cabendo à Comissão de Seleção a operacionalização dos procedimentos do chamamento nas suas diversas fases 
até a publicação do resultado fi nal.
2.5. A concessão de apoio da Administração Pública será por meio do orçamento próprio do tesouro municipal, podendo ser composto com recursos estadual e federal, 
a depender da disponibilidade orçamentária.
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3. DO PROJETO
3.1. Com o objetivo de construir a cidade que sonhamos com tratamento igualitário, sem distinção de qualquer natureza, os serviços que propomos para a realização 
de atividades de prestação de serviços de atendimento especializado na orientação e acompanhamento de crianças, adolescentes, jovens e adultos com defi ciência 
intelectual, múltipla e transtorno do espectro autista, visando o desenvolvimento de sua autonomia intelectual, cultural e social e a inserção de jovens com defi ciência 
no mercado de trabalho formal ou informal no âmbito do Município de Contagem – MG, de segunda a sexta-feira das 08:00h às 17:00h, exceto feriados.
3.2 deverão se realizar, no mínimo com as seguintes atividades:
3.2.1 Ofi cina para atividades com o corpo, desenvolvida principalmente por um Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional, em espaço próprio e equipamentos de fi siote-
rapia para propriocepção para crianças, adolescentes e jovens: 
Potencializar as capacidades físicas a partir do conhecimento do seu próprio corpo; 
Estimular o desenvolvimento da autonomia intelectual e social de crianças de 7 a 14 anos, por meio de atividades e vivências que envolvem o corpo humano; 
Propiciar o conhecimento das partes do corpo humano e suas capacidades de movimento, funções e sentidos e os cuidados que se deve ter com o corpo humano;
Estimular a interação com o outro de forma respeitosa; 
Explorar a expressão corporal por meio de jogos e atividades lúdicas;
Estimular a integração e trocas entre os pares;
Apoiar a PcD na constituição do seu corpo como instrumento de expressão e comunicação com o outro;

3.2.2 Ofi cina de “Música”, desenvolvida por Músicos ou Educadores por meio de atividades musicais utilizando vários instrumentos musicais com os seguintes objetivos 
específi cos:
Desenvolver a percepção auditiva, rítmica e de tempo, por meio de diferentes instrumentos de percussão e de instrumentos sonoros;
Estimular a capacidade de memorização, atenção e socialização por meio de diferentes timbres, ritmos e melodias;
Estimular o processo contínuo de aprendizagem que envolve perceber sentir, experimentar, criar e refl etir;
Permitir a troca entre pares e fazer uso de outros meios de linguagem para estabelecer a comunicação;
Contribuir para a apropriação da linguagem oral e escrita.

3.2.3 Ofi cina de “Gestão e mundo do trabalho”, a ser desenvolvida principalmente por Assistentes Sociais ou Psicólogos, visando estimular a inserção dos jovens e 
adultos com defi ciência em atividades laborativas, com os seguintes objetivos:
Apoiar os jovens e adultos trabalhadores nas questões relativas ao trabalho;
Orientar os jovens trabalhadores sobre os deveres e direitos trabalhistas;
Orientar as famílias sobre a(s) proposta(s) de emprego apoiado e como ocorre o funcionamento junto às empresas;
Informar as famílias sobre a forma de contratação e o acompanhamento de pessoas mais comprometidas;
Estimular e orientar as famílias e as PcD sobre os recursos de acessibilidade de modo a assegurar a independência e autonomia das PcD para a vida produtiva;
Orientar as famílias e as PcD sobre as possibilidades de vida independente de modo a assegurar uma qualidade de vida nas relações com os grupos sociais e colegas de 
trabalho;
Apoiar as PcD e seus familiares para obtenção de documentos, relatórios, requerimentos para benefícios, dentre outros.

3.2.4 Estímulo à inserção dos jovens e adultos com defi ciência em atividades laborativas em empresas;

3.2.5 Acompanhar os jovens com defi ciência trabalhadores nas empresas parceiras buscando apoiá-los nas questões relativas ao trabalho;
3.2. O público-alvo a ser atendido neste Projeto são crianças, adolescentes, jovens e adultos com defi ciência intelectual, múltipla e transtorno do espectro autista, 
residentes no Município de Contagem.

4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
4.1. Para participar deste Edital, a OSC deverá cumprir as seguintes exigências:
a) comprometer-se a estar habilitada no Conselho Municipal da Pessoa com Defi ciência de Contagem no ato de assinatura do Termo de Colaboração;
b) declarar, conforme modelo constante no Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância, que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e seus 
anexos, bem como que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção. Este documento 
deverá estar obrigatoriamente anexado junto a proposta de OSC.
c) ter sede ou representação atuante e reconhecida no Município de Contagem/MG, conforme prescrição do art. 24, §2º, Inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014 (alterada 
pela Lei nº.13.204, de 14 de dezembro de 2015).

5. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
5.1. Para a celebração do termo de colaboração, a OSC deverá atender aos seguintes requisitos:
a) ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e fi nalidades de relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do 
instrumento a ser pactuado (art. 33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e 
as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014); 
b) ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferi-
do a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei nº 13.019, de 2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade 
extinta (art. 33, caput, inciso III, Lei nº 13.019, de 2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, 
Lei nº 13.019, de 2014); 
c) ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Nor-
mas Brasileiras de Contabilidade (art. 33, caput, inciso IV, Lei nº 13.019, de 2014);
d) possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 1 (um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação 
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (art. 33, caput, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 
2014);
e) possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, a ser comprovada no 
momento da apresentação do plano de trabalho e na forma do art. 33, caput, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 2014; 
f) possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas ou, alternativamente, 
prever a sua contratação ou aquisição com recursos da parceria, a ser atestado mediante declaração do representante legal da OSC, conforme Anexo II – Declaração 
sobre Instalações e Condições Materiais. Não será necessária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a aquisição de bens e equipamentos ou a 
realização de serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014, e 
§ 1, art. 28, do Decreto Municipal nº.30/2017).
g) deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovada. Não será neces-
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sária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a contratação de profi ssionais, a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços 
de adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014 e § 1, art. 28, do Decreto 
Municipal nº.30/2017). 
h) apresentar certidões de regularidade fi scal, previdenciária, tributária, de contribuições, de dívida ativa e trabalhista, na forma do art. art. 34, caput, inciso II, da Lei nº 
13.019, de 2014, e art. 28, do Decreto Municipal nº.30/2017; 
i) apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade 
cooperativa, certidão simplifi cada emitida por junta comercial (art. 34, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014 e art. 28, do Decreto Municipal nº.30/2017);
j) apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto, com endereço, 
telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um 
deles, conforme Anexo III – Declaração e Relação dos Dirigentes da Entidade (art. 34, caput, incisos V e VI, da Lei nº 13.019, de 2014); 
k) comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia de documento hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de locação (art. 
34, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014); 
l) atender às exigências previstas na legislação específi ca, na hipótese de a(s) OSC(s) se tratar(em) de sociedade(s) cooperativa(s) (art. 2º, inciso I, alínea “b”, e art. 33, 
§3º, Lei nº 13.019, de 2014), e,
§1º A aferição dos requisitos constantes nos incisos anteriores somente deverá ser observada no momento da formalização da parceria, podendo a entidade ou organi-
zação da sociedade civil participar do processo de seleção. 
§2º Não é exigência, como condição para formalização das parcerias, que a entidade ou organização de sociedade civil possua Certifi cação de Entidade Benefi cente de 
Assistência Social – CEBAS, concedida nos termos da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, a fi m de não restringir o caráter competitivo da seleção, observado o 
§2º do art. 24 da Lei nº 13.019, de 2014. “
5.1.1. No que couber, será aceito como cumprimento dos requisitos para celebração da parceria o Credenciamento da OSC emitido nos termos do Decreto Municipal 
nº.79/2017.
5.2. Ficará impedida de celebrar o termo de colaboração a OSC que:
5.2.1 não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014);
5.2.2 esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014);
5.2.3 tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública federal, estendendo-
-se a vedação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade, até o segundo grau, exceto em relação às entidades que, 
por sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas 
públicas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 29 § 2º, do Decreto Municipal nº 30/2017.);
5.2.4 tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os 
débitos eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso 
com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei nº 13.019, de 2014);
5.2.5 tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, com 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, ou com a 
sanção prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso V, da Lei nº 13.019, de 2014);
5.2.6 tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 
últimos 8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014); ou,
5.2.7 tenha entre seus dirigentes pessoas cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qual-
quer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo 
em comissão ou função de confi ança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014).

6.  COMISSÃO DE SELEÇÃO
6.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente chamamento público, a ser constituída na forma de Portaria, previamente à 
etapa de avaliação das propostas, na forma dos Art. 13 e 14, Decreto Municipal nº. 30, de fevereiro de 2017.
6.2. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha participado, nos últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do presente Edital, como 
associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer OSC participante do chamamento público, ou cuja atuação no processo de seleção confi gure 
confl ito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 (art. 27, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019, de 2014).
6.3. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a continuidade do processo de seleção. Confi gurado o impedimento, o membro 
impedido deverá ser imediatamente substituído por membro que possua qualifi cação equivalente à do substituído, sem necessidade de divulgação de novo Edital (art. 
27, §§ 1º a 3º, da Lei nº 13.019, de 2014).
6.4. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.
6.5. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verifi car a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades 
concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.
6.6. Fica vedada a participação em rede de OSC “executante e não celebrante” que tenha mantido relação jurídica com, no mínimo, um dos integrantes da Comissão de 
Seleção responsável pelo chamamento público que resultou na celebração da parceria.

7. DA FASE DE SELEÇÃO
7.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas:
Tabela 1 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA  Datas 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 29/01/2019 (30 dias) 

2 Envio das propostas pelas OSCs.
01/03/2019 e 04/03/2019  (das 8h30min às 
16h30min)

3 Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção. 05/03/2019 e 06/03/2019

4 Divulgação do resultado preliminar. 07/03/2019 + 1 dia (o dia adicional é uma estimativa)

5 Interposição de recursos contra o resultado preliminar.

11/03/2019 a 15/03/2019) - 5 (cinco) dias contados 
da divulgação do resultado preliminar 
(18/03/2019 a 22/03/2019) - 5 (cinco) dias para 
contra-recursos (se houver)
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6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. (25/03/2019 e 26/03/2019) (esta data é estimada)

7
Homologação e publicação do resultado defi nitivo da fase de seleção, com divulga-
ção das decisões recursais proferidas (se houver). 27/03/2019 (esta data é estimada)

7.2. Conforme exposto adiante, a verifi cação do cumprimento dos requisitos para a celebração da parceria (arts. 33 e 34, da Lei nº 13.019, de 2014) e a não ocorrência 
de impedimento para a celebração da parceria (art. 39, da Lei nº 13.019, de 2014) é posterior à etapa competitiva de julgamento das propostas, sendo exigível apenas 
da OSC selecionada mais bem classifi cada, nos termos do art. 28, da Lei nº 13.019, de 2014.
7.3. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público.
7.3.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico ofi cial da Prefeitura Municipal de Contagem, na internet www.contagem.mg.gov.br.
7.4. Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs.
7.4.1. As propostas devem ser encaminhadas em envelope lacrado, com identifi cação da instituição proponente, número do CNPJ, endereço e meios de contato, com a 
inscrição “Proposta – Edital de Chamamento Público nº001/2019 – SMDHC – Atendimento especializado para pessoas com defi ciência”, e entregues via postal (SEDEX 
ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente aos cuidados da Comissão de Seleção SMDHC, no seguinte endereço: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREI-
TOS HUMANOS E CIDADANIA – Av. José Faria da Rocha, 1016 - 2° andar -  Eldorado – Contagem MG – CEP: 32315-040, das 8h30min às 16h30min, onde os envelopes/
recibos serão protocolizados manualmente.
7.4.2. A proposta, em uma única via impressa, deverá ter todas as folhas rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao fi nal, ser assinada pelo representante legal da 
OSC proponente. Também deve ser entregue uma cópia em versão digital (CD ou pen drive) da proposta e estar anexadas todas as declarações exigidas neste Edital.
7.4.3. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem 
explícita e formalmente solicitados pela administração pública municipal.
7.4.4. Observado o disposto no item 7.5.3 deste Edital, as propostas deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:
a) a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto; 
b) as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas; 
c) os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e
d) o valor global da proposta.
7.4.5. Somente serão avaliadas as propostas que forem entregues até o prazo limite de envio das propostas pelas OSCs constante da Tabela 1 (item 7.1).
7.5. Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.
7.5.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classifi catório, a Comissão de Seleção analisará as propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e o julga-
mento de cada proposta serão realizados pela Comissão de Seleção, que terá total independência técnica para exercer seu julgamento.
7.5.2. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 (item 7.1) para conclusão do julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do 
processo de seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente justifi cada, por até mais 15 (quinze) dias.
7.5.3. As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento estabelecidos na Tabela 2 do item 7.5.4.2, observado o contido no Anexo VII – 
Referência para Proposta de Colaboração.
7.5.4. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de julgamento apresentados na Tabela 2 do item 7.5.4.2 e seguintes diretrizes: 
I - adequação da proposta:
a) considera-se adequada a proposta que tiver: 
a. coerência em sua justifi cativa, neste sentido compreendido: diagnóstico de acordo com a realidade, objetivo geral do plano de acordo com a demanda apontada 
pelo diagnóstico;
b. viabilidade dos objetivos e metas, neste sentido compreendido: se os objetivos específi cos são viáveis e exequíveis e se as metas estão de acordo com o previsto neste 
Edital; 
c. consonância com objetivos propostos, neste sentido compreendido: se os objetivos estão de acordo com o previsto pela Administração;
d. metodologia e estratégia de ação, neste sentido compreendido: se o Termo de Referência da OSC demonstra clareza na forma como vai se desenvolver o projeto, se 
descreve o caminho escolhido, os métodos, técnicas e estratégias para cada objetivo proposto;
e. indicadores para acompanhamento e avaliação, neste sentido compreendido: se os indicadores apresentados demonstram capacidade de avaliação, aprimoramento e 
evolução de qualidade no decorrer da execução do objeto; 
f. viabilidade de execução, neste sentido compreendido: se a proposta de trabalho demonstra proximidade com realidade do território e se há coerência metodológica 
que viabilize a execução do Serviço; 
g. coerência no Plano de Aplicação de Recursos:
I - se há compatibilidade na aplicação dos recursos com a proposta de trabalho; 
II - qualifi cação do quadro de recursos humanos.
a. será considerado qualifi cado o quadro de recursos humanos da entidade ou organização da sociedade civil que estiver de acordo com as exigências do Edital e com 
vínculos de trabalho adequados à execução da proposta e composição da equipe de referência apresentada no Anexo VII – Referência para Proposta de Colaboração;
b. se a entidade ou organização da sociedade civil, apresenta ou não outros profi ssionais além da equipe de referência, compatíveis com a execução do trabalho; 
III – Sustentabilidade: 
a. se a entidade ou organização da sociedade civil apresenta no quadro de recursos humanos prevalência de pessoal com vínculo empregatício; 
b. se a entidade ou organização da sociedade civil tem outras fontes de recurso e/ou apoio institucional; 
c. se a entidade ou organização da sociedade civil disponibiliza para o atendimento previsto neste Edital espaço físico próprio ou mantido pela instituição. 
7.5.4.2  - Tabela 2 

Critérios de Julgamento Metodologia de Pontuação
Pontuação Máxima 
por Item

(A) Informações sobre ações a serem executa-
das, metas a serem atingidas, indicadores que 
aferirão o cumprimento das metas e prazos 
para a execução das ações e para o cumpri-
mento das metas 

- Grau pleno de atendimento (4,0 pontos)
- Grau satisfatório de atendimento (até 3,0 pontos)
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório (0,0).
Observação: A atribuição de nota “zero” neste critério implica a elimina-
ção da proposta, por força do § 2º, Art. 16, Decreto Municipal nº 30/2017.   4,0 pontos
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(B) Adequação da proposta aos objetivos da 
política, do plano, do programa ou da ação em 
que se insere a parceria

- Grau pleno de adequação (2,0 pontos)
- Grau satisfatório de adequação (1,0 pontos)
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório do requisito de 
adequação (0,0).
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica a eliminação da 
proposta, por força do caput do art. 27 da Lei nº 13.019, de 2014; e do § 
2º, Art. 16, Decreto Municipal nº 30/2017. (2,0 pontos)

(C) Descrição da realidade objeto da parceria e 
do nexo entre essa realidade e a atividade ou 
projeto proposto

- Grau pleno da descrição (1,0 pontos)
- Grau satisfatório da descrição (0,5)
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório (0,0).
Observação: A atribuição de nota “zero” neste critério implica a elimina-
ção da proposta, por força do § 2º, Art. 16, Decreto Municipal nº 30/2017. (1,0 pontos)

(D) Adequação da proposta ao valor de 
referência constante do Edital, com menção 
expressa ao valor global da proposta. (será 
eliminada a OSC cuja proposta não contenha o 
valor global).

- O valor global proposto é, pelo menos, 10% (dez por cento) mais baixo 
do que o valor de referência (1,0 ponto);
- O valor global proposto é igual ou até 10% (dez por cento), exclusive, 
mais baixo do que o valor de referência (0,5);
- O valor global proposto é superior ao valor de referência (0,0).
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério NÃO implica a eliminação 
da proposta, haja vista que, nos termos de colaboração, o valor estimado 
pela administração pública é apenas uma referência. (1,0 ponto)

(E) Capacidade técnico-operacional da institu-
ição proponente. 
Observação: descreva na sua proposta as 
experiências relativas à capacidade técnico-
operacional. 
A sua comprovação fi ca diferida para a fase 
de celebração da parceria (art. 33, inciso V, 
alínea “c”, e art. 35, inciso III, ambos da Lei 
nº 13.019, de 2014), por meio de experiência 
comprovada no portfólio de realizações na 
gestão de atividades ou projetos relaciona-
dos ao objeto da parceria ou de natureza 
semelhante, exigível apenas da(s) entidade(s) 
selecionada(s). 

- Grau pleno de capacidade técnico-operacional (2,0) ponto.
- Grau satisfatório de capacidade técnico operacional (1,0) ponto.
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório do requisito de 
capacidade técnico-operacional (0,0) zero.
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica eliminação da 
proposta, por falta de capacidade técnica e operacional da OSC (art. 33, 
caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014). 2,0  pontos

Pontuação Máxima Global 10,0

7.5.5. A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério de julgamento (E), deverá acarretar a eliminação da proposta, podendo ensejar a 
aplicação de sanção administrativa contra a instituição proponente e comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de 
eventual crime.
7.5.6. O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao critério de julgamento (E), informando as atividades ou projetos desenvolvidos, sua 
duração, fi nanciador(es), local ou abrangência, benefi ciários, resultados alcançados, dentre outras informações que julgar relevantes. A comprovação documental de 
tais experiências dar-se-á nas Etapas 1 a 3 da fase de celebração, sendo que qualquer falsidade ou fraude na descrição das experiências ensejará as providências indica-
das no subitem anterior.
7.5.7. Serão eliminadas aquelas propostas:
a) cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos; 
b) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C) ou (E); ou ainda que não contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da 
realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto; as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o 
cumprimento das metas; os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e o valor global proposto;
c) que estejam em desacordo com o Edital; ou,
d) com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comissão de Seleção à luz da estimativa realizada, e de eventuais diligências complementares, 
que ateste a inviabilidade econômica e fi nanceira da proposta, inclusive à luz do orçamento disponível.
7.5.8. As propostas não eliminadas serão classifi cadas, em ordem decrescente, de acordo com a pontuação total obtida com base na Tabela 2 (item 7.5.4.2), assim 
considerada a média aritmética das notas lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção, em relação a cada um dos critérios de julgamento.
7.5.9. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida no critério de julgamento (A). Persistindo a 
situação de igualdade, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de julgamento (B), (E) e (D). Caso essas regras não 
solucionem o empate, será considerada vencedora a entidade com mais tempo de constituição e, em último caso, a questão será decidida por sorteio.
7.5.10. Será obrigatoriamente justifi cada a seleção de proposta que não for a mais adequada ao valor de referência constante do chamamento público, levando-se em 
conta a pontuação total obtida e a proporção entre as metas e os resultados previstos em relação ao valor proposto (art. 27, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014).
7.6. Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar. A administração pública municipal divulgará o resultado preliminar do processo de seleção na página do sítio ofi cial 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM na internet www.contagem.mg.gov.br, iniciando-se o prazo para recurso.
7.7. Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar. Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção.
7.7.1. Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contado da 
publicação da decisão, ao colegiado que a proferiu, sob pena de preclusão (art. 59 da Lei nº 9.784, de 1999). Não será conhecido recurso interposto fora do prazo.
7.7.2. Os recursos serão apresentados por meio de protocolo no endereço informado no item 7.4.1 deste Edital à Comissão de Seleção.
7.7.3. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, arcando 
somente com os devidos custos.
7.7.4. Interposto recurso, será dado ciência no site da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, na internet www.contagem.mg.gov.br aos demais interessados para que, 
no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados imediatamente após o encerramento do prazo recursal, apresentem contrarrazões, se desejarem. A administração pública 
dará ciência, preferencialmente por meio eletrônico, para que os interessados apresentem suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contado da data da 
ciência.
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7.8. Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.
7.8.1. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará.
7.8.2. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados do fi m do prazo para recebimento das 
contrarrazões, ou, dentro desse mesmo prazo encaminhar o recurso à Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, com as informações necessárias à decisão 
fi nal.
7.8.3. A decisão fi nal do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado do recebimento do recurso. A 
motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou 
propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório. Não caberá novo recurso contra esta decisão.
7.8.4. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou 
entidade responsável pela condução do processo de seleção.
7.8.5. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
7.9. Etapa 7: Homologação e publicação do resultado defi nitivo da fase de seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver). Após o julgamento 
dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania homologará e divulgará, no site da PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, na internet www.contagem.mg.gov.br, as decisões recursais proferidas e o resultado defi nitivo do processo de seleção.
7.9.1. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da Lei nº 13.019, de 2014).
7.9.2. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade com proposta classifi cada (não eliminada), e desde que atendidas as exigências 
deste Edital, a administração pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para iniciar o processo de celebração.

8. DA FASE DE CELEBRAÇÃO
8.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de parceria: 8.1.1. Tabela 3

ETAPA  DESCRIÇÃO DA ETAPA 

1
Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para 
celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.

2
Verifi cação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) 
legais. Análise do plano de trabalho.

3 Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário. 

4 Parecer de órgão técnico e assinatura do termo de colaboração.

5 Parecer de jurídico do órgão competente.

6 Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário Ofi cial Eletrônico do município de Contagem – DOC-e. 

8.2. Etapa 1: Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de 
que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Para a celebração da parceria, a administração pública municipal convocará a OSC selecionada para, no prazo de 
10 (dez) dias úteis a partir da convocação (Art. 27 do Decreto nº. 30 de fevereiro de 2017), apresentar o seu plano de trabalho e a documentação exigida para compro-
vação dos requisitos para a celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos legais, conforme Arts. 28 e 29 do Decreto nº. 30 de fevereiro de 2017.
8.2.1. Por meio do plano de trabalho, a OSC selecionada deverá apresentar o detalhamento da proposta submetida e aprovada no processo de seleção, com todos os 
pormenores exigidos pela legislação (em especial o art. 22 da Lei nº 13.019, de 2014), observados o Anexos VII – Referência para Proposta de Colaboração e Anexo X – 
Modelo de Plano de Trabalho.
8.2.2. O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:
a) a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas;
b) a forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que demandarão atuação em rede; 
c) a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;
d) a defi nição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas;
e) a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos 
diretos e indiretos necessários à execução do objeto; 
f) os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; e,
g) as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso. 
8.2.3. A previsão de receitas e despesas de que trata a alínea “e” do item 8.2.2. deste Edital deverá incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade 
dos custos apresentados com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, para cada item, podendo ser utilizadas cotações, tabelas 
de preços de associações profi ssionais, publicações especializadas, atas de registro de preços vigentes ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público. 
No caso de cotações, a OSC deverá apresentar a cotação de preços de, no mínimo, 3 (três) fornecedores, sendo admitidas cotações de sítios eletrônicos, desde que 
identifi que a data da cotação e o fornecedor específi co. Os casos de impossibilidade do número mínimo de 3 (três) orçamentos deverão ser justifi cados, podendo a 
administração pública aceitar ou não a justifi cativa.
8.2.4. Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada, no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da convocação  (Art. 27 do Decreto nº. 30 de fevereiro de 
2017), deverá comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do caput do art. 2º, nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do 
art. 34 da Lei nº 13.019, de 2014, e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que trata o art. 39 da referida Lei, que serão verifi cados por meio da 
apresentação dos seguintes documentos:
I - cópia do (onde solicita os documentos não fala a necessidade do...estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no art. 33 da 
Lei nº 13.019, de 2014; 
II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio eletrônico ofi cial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demon-
strar que a OSC existe há, no mínimo, 1(um) ano com cadastro ativo; 
III - comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza semelhante de, no mínimo, 1(um) ano de capacidade técnica e 
operacional, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros: 
a) instrumentos de parceria fi rmados com órgãos e entidades da administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil; 
b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 
c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela OSC ou a respeito dela;
d) currículos profi ssionais de integrantes da OSC, sejam dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;
e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semel-
hante, emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, 
comissões ou comitês de políticas públicas; ou,
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f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela OSC; 
IV – Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União; 
V – Certifi cado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS; 
VI – Certidão de regularidade perante o INSS; 
VII – Certidão de regularidade perante a Fazenda Estadual;
VIII – Certidão de regularidade perante a Fazenda Municipal;
IX – Certidão de regularidade perante a Justiça do Trabalho; 
X – Relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da 
carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles, conforme Anexo III – Declaração Relação dos Dirigentes da Entidade; 
XI - Cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação, emitido até 30 (trinta) 
dias antes da celebração da parceria; 
XII - Declaração do representante legal da OSC com informação de que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da 
Lei nº 13.019, de 2014, as quais deverão estar descritas no documento, conforme modelo no Anexo VI – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos; 
XIII - Declaração do representante legal da OSC sobre a existência de instalações e outras condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou ad-
quirir com recursos da parceria, conforme Anexo II – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais; 
XIV - Prova de inscrição regular perante o Conselho Municipal da Pessoa com Defi ciência do Município de Contagem;
XV - Declaração ou atestado de regularidade, expedido pela Diretoria de Operações Institucionais, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, que 
comprove a adequada prestação de contas de todo e qualquer numerário recebido anteriormente pelo órgão da administração pública, dentro do prazo de validade, 
ressalvado o julgamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; 
XVI - Declaração subscrita pelo representante legal da entidade, comprometendo-se, sob as penas da lei, a expor em página eletrônica, no quadro de avisos ou em 
outras meios próprios de divulgação da Entidade, informação acerca da origem pública dos recursos recebidos; 
XVII - Cópia do CPF e Carteira de Identidade do representante legal da entidade; 
XVIII - Declaração assinada pelo representante legal da entidade, informando o banco, agência e número da conta-corrente destinada ao recebimento do recurso; 
XIX - Declaração assinada pelo representante da entidade, sob as penas da Lei de que está ciente quanto ao cumprimento dos princípios da administração pública 
(legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, efi ciência e economicidade); 
XX -  Declaração de que não há, em seu quadro de dirigentes:
a) membro de Poder ou do Ministério Público ou titular de órgão ou dirigente de entidade da Administração Direta e Indireta do Município; e
b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afi nidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a” deste inciso;
XXI – Declaração de que não contratará, para prestação de serviços, nos termos do Decreto nº 19, de 31 de janeiro de 2017, servidor ou empregado público, inclusive 
aquele que exerça cargo em comissão, função especial ou função de confi ança, de órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta do Município celebrante, ou 
seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afi nidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específi ca e na lei de 
diretrizes orçamentárias; e,
XXII – Declaração de que não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados:
a) membro de Poder ou do Ministério Público ou titular de órgão ou dirigente de entidade da Administração Direta e Indireta do Município;
b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão, função especial ou função de confi ança, de órgão ou entidade da Administração 
Direta e Indireta do Município celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afi nidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóte-
ses previstas em lei específi ca e na lei de diretrizes orçamentárias; e,
c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine 
pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
§ 1º Para fi ns deste Edital, entende-se por membro de Poder o titular de cargo estrutural à organização política do País que exerça atividade típica de governo, de 
forma remunerada, como Presidente da República, Governadores, Prefeitos, e seus respectivos vices, Ministros de Estado, Secretários Estaduais e Municipais, Senadores, 
Deputados Federais, Deputados Estaduais, Vereadores, membros do Poder Judiciário e membros do Ministério Público, nos termos do § 1º do Art. 29 do Decreto nº.30 
de 23 de fevereiro de 2017;
§ 2º Para fi ns deste Edital, não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas, nos termos do § 2º do Art. 29 do 
Decreto nº.30 de 23 de fevereiro de 2017;
8.2.4.1 – Os documentos exigidos nos incisos I, II e III do item 8.2.4 poderão ser substituídos pelo Certifi cado de Credenciamento da OSC no município de Contagem – 
MG.
8.2.4.2. A presente relação documental pode ser alterada no momento da formalização do termo de parceria, objetivando atendimento às exigências do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais, no citado período.
8.2.5. Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de negativas, no caso das certidões previstas nos incisos IV a IX do item 8.2.4.
8.2.6. No caso da atuação em rede, nos termos do art. 47 do Decreto Municipal nº30/2017, a OSC “celebrante” deverá comprovar também o cumprimento dos requisi-
tos previstos no art. 35-A da Lei nº 13.019, de 2014, a serem verifi cados por meio da apresentação dos seguintes documentos:
I - comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico ofi cial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC “celebrante” existe há, no 
mínimo, cinco anos com cadastro ativo; e
II - comprovantes de capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar a rede, sendo admitidos:
a) declarações de organizações da sociedade civil que componham a rede de que a celebrante participe ou tenha participado;
b) cartas de princípios, registros de reuniões ou eventos e outros documentos públicos de redes de que a celebrante participe ou tenha participado; ou
c) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas em rede de que a celebrante participe ou tenha participado.
8.2.7. O plano de trabalho e os documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos impostos nesta Etapa serão apresentados pela OSC selecionada, deverão 
ser entregues via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente no endereço informado no item 7.4.1 deste Edital.
8.3. Etapa 2: Verifi cação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise do plano de 
trabalho. Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela administração pública, do atendimento, pela OSC selecionada, dos requisitos para a celebração da 
parceria, de que não incorre nos impedimentos legais e cumprimento de demais exigências descritas na Etapa anterior. Esta Etapa 2 engloba, ainda, a análise do plano 
de trabalho.
8.3.1. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, por meio da Diretoria de Operações Institucionais, examinará o plano de trabalho apresentado pela OSC 
selecionada ou, se for o caso, pela OSC imediatamente mais bem classifi cada que tenha sido convocada.
8.3.2. Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as informações já apresentadas na proposta apresentada pela OSC, observados os termos 
e as condições constantes neste Edital e em seus anexos. Para tanto, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, por meio da Diretoria de Operações Insti-
tucionais e da Coordenadoria da Pessoa Com Defi ciência, poderá solicitar a realização de ajustes no plano de trabalho.
8.3.3. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na hipótese de a OSC selecionada não atender aos requisitos previstos na Etapa 1 da fase de celebração, 
incluindo os exigidos nos arts. 33 e 34 da referida Lei, aquela imediatamente mais bem classifi cada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos 
da proposta por ela apresentada.
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8.3.4. Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, caso a OSC convidada aceite celebrar a parceria, ela será convocada na forma da Etapa 1 da 
fase de celebração e, em seguida, proceder-se-á à verifi cação dos documentos na forma desta Etapa 2. Esse procedimento poderá ser repetido, sucessivamente, obede-
cida a ordem de classifi cação.
8.4. Etapa 3: Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário.
8.4.1. Caso se verifi que irregularidade formal nos documentos apresentados ou constatado evento que impeça a celebração, a OSC será comunicada do fato e instada a 
regularizar sua situação, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de não celebração da parceria.
8.4.2. Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho enviado pela OSC, a administração pública solicitará a realização de ajustes e a OSC deverá 
fazê-lo em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data de recebimento da solicitação apresentada.
8.5. Etapa 4: Parecer de órgão técnico e assinatura do termo de colaboração.
8.5.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências impostas pela legislação regente, incluindo a aprovação do plano de trabalho, a 
emissão do parecer técnico pelo órgão ou entidade pública municipal, as designações do gestor da parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e de prévia 
dotação orçamentária para execução da parceria.
8.5.2. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria.
8.5.3. Poderão ser convocadas mais de uma entidade para celebração do Termo de Parceria, caso a administração pública entenda necessário, visando melhor efi ciência 
na execução do objeto, tendo em vista o critério de territorialidade e inserção social das entidades, sempre respeitada ordem de classifi cação. 
8.5.4. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da fase de celebração e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC fi ca obrigada a 
informar qualquer evento superveniente que possa prejudicar a regular celebração da parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências previstos 
para celebração.
8.5.5. A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes, quando houver.
8.6. Etapa 5: Parecer jurídico do órgão competente. Emissão de parecer jurídico do órgão ou assessoria jurídica, acerca da possibilidade da celebração da parceria.
8.7. Etapa 6: Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário Ofi cial Eletrônico do município de Contagem – DOC-e. O termo de colaboração somente produz-
irá efeitos jurídicos após a publicação do respectivo extrato no Diário Ofi cial Eletrônico do município de Contagem – DOC-e (art. 38 da Lei nº 13.019, de 2014).
8.8. Todas as declarações requisitadas no presente Edital, cujos modelos não constem em seus anexos, serão emitidas em modelo(s) próprio(s) da(s) OSC(s).

9. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO
9.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente Edital para o ano de 2019 são provenientes das funcionais programáticas:
9.1.1 Tesouro Municipal: 1181.08.242.0028.2023.33504300 fonte 0100 – valor: R$255.000,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil reais).
9.2. Os recursos destinados à execução das parcerias de que tratam este Edital são provenientes do orçamento Municipal, autorizado pela Lei Nº.4.986, de 28 de 
dezembro de 2018. 
9.3. Nas parcerias com vigência plurianual ou fi rmadas em exercício fi nanceiro seguinte ao da seleção, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania indicará 
a previsão dos créditos necessários para garantir a execução das parcerias nos orçamentos dos exercícios seguintes.
9.3.1. A indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à cobertura de cada parcela da despesa, a ser transferida pela administração pública municipal 
nos exercícios subsequentes, será realizada mediante registro contábil e deverá ser formalizada por meio de certidão de apostilamento do instrumento da parceria, no 
exercício em que a despesa estiver consignada.
9.4. O valor de referência para a realização do objeto do termo de colaboração está disposto no Anexo VII – Referência para Proposta de Colaboração. O exato valor a 
ser repassado será defi nido no termo de colaboração, observada a proposta apresentada pela OSC selecionada.
9.5. As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas da parceria, observado o disposto no art. 48 da Lei 
nº 13.019, de 2014.
9.6. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados com recursos da parceria, a OSC deverá observar o instrumento de parceria e a 
legislação regente, em especial o disposto nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei nº 13.019, de 2014. É obrigatória a leitura integral dessa legislação, 
não podendo a OSC ou seu dirigente alegar, futuramente, alegar desconhecimento, em eventual descumprimento ou para evitar as sanções cabíveis.
9.7. Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto, sendo admitidas, dentre outras despesas previstas e aprovadas no plano de 
trabalho (art. 46 da Lei nº 13.019, de 2014):
a) remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da OSC, durante a vigência da parceria, compreendendo as 
despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, 
verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;
b) despesas com transporte e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija; 
d) aquisição de materiais de consumo, bem como locação e manutenção de equipamentos nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija.
9.8. Eventuais saldos fi nanceiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações fi nanceiras realizadas, 
serão devolvidos à administração pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014.
9.9. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade orçamentária e fi nanceira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas a 
oportunidade e conveniência administrativas. A seleção de propostas não obriga a administração pública a fi rmar o instrumento de parceria com quaisquer dos propo-
nentes, os quais não têm direito subjetivo ao repasse fi nanceiro.

10. CONTRAPARTIDA
10.1. Não será exigida contrapartida fi nanceira da OSC selecionada, devendo a mesma dispor da infraestrutura mínima, inclusive, com acessibilidade adequada para 
pessoas com defi ciência ou mobilidade reduzida, e demais condições estabelecidas em Termo de Referência e Plano de Trabalho.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico ofi cial da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, na internet www.contagem.mg.gov.br.
11.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data-limite para envio das propostas, de forma eletrônica, 
pelo e-mail: defi cientes.idosos@contagem.mg.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço informado no subitem 7.4.1 deste Edital. A resposta às im-
pugnações caberá à Comissão de Seleção, subsidiada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.
11.2.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima 
de 05 (cinco) dias da data-limite para envio da proposta, exclusivamente de forma eletrônica, pelo e-mail: defi cientes.idosos@contagem.mg.gov.br. Os esclarecimentos 
serão prestados pela Comissão de Seleção, subsidiada pela equipe técnica da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania.
11.2.2. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão 
juntados nos autos do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
11.2.3. Eventual modifi cação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto 
original, alterandoĐse o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia.
11.3. A Prefeitura Municipal de Contagem, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, resolverá os casos omissos e as situações não previstas 
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no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a administração pública.
11.4. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique 
direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza.
11.5. O proponente é responsável pela fi delidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. 
A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das 
sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes para apuração do cometimento de eventual crime, ensejado o cancelamento de 
eventual termo de parceria, sem prejuízo de rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014.
11.6. A administração pública não cobrará das entidades concorrentes, taxa para participar deste Chamamento Público.
11.7. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira respon-
sabilidade das entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da administração pública.

Contagem, 29 de janeiro de 2019.

Marcelo Lino da Silva
Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

PAPEL TIMBRADO NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ANEXO I 
(MODELO) 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

Declaro, como representante da [preencher - identifi cação da organização da sociedade civil – OSC], estar ciente e concordar com as disposições previstas no Edital 
de Chamamento Público nº .........../20....... e em seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e 
documentos apresentados durante o processo de seleção.
Outrossim, comprometemo-nos que a OSC esteja habilitada junto ao Conselho Municipal da Pessoa com Defi ciência de Contagem, no ato de assinatura do Termo de 
Colaboração.

Contagem, MG, ____ de ______________ de 20___.

 ........................................................................................... 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

PAPEL TIMBRADO NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ANEXO II 
(MODELO) 

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014 e art. 23, caput, inciso XIII, do Decreto Municipal nº 30, de 2017, e Edital 
de Chamamento Público nº .........../20....... e em seus anexos que a [identifi cação da organização da sociedade civil – OSC]:  
 ____ Dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas 
estabelecidas. 

Contagem – MG, ____ de ______________ de 20___. 

........................................................................................... 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

PAPEL TIMBRADO NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ANEXO III 
(MODELO) 
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DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E DIRIGENTES 

O(s) representante(s) legal(is) da Organização da Sociedade Civil: [Nome da organização da sociedade civil], sediada no [Endereço da sociedade Civil], inscrita no CNPJ 
sob o n.[Endereço da sociedade Civil], com fulcro na lei 13.019/2014, e nos termos do Edital de Chamamento Público nº .........../20....... e em seus anexos, DECLARAM 
que a presente instituição: 
1. Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território nacional;
2. Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
3. Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei 
nº 13.019, de 2014;
4. Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, declaração de inido-
neidade para licitar ou contratar com a administração pública, suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora e, por fi m, declaração de inidoneidade para participar de chamamento 
público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo;
5. Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 
últimos 8 (oito) anos; e
6. Que nenhum dos dirigentes da Organização da Sociedade Civil acima mencionada é Membro de Poder ou do Ministério Público, ou Dirigente de Órgão ou Entidade 
da Administração Pública do Município de Contagem, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afi nidade, até o 
segundo grau, quando for o caso, sendo considerados: a) Membros do Poder Executivo: o Chefe do Poder Executivo (Presidente da República, Governador e Prefeito) 
e seus auxiliares imediatos (Ministros de Estado e Secretários Estaduais e Municipais); b) Membros do Poder Legislativo: Senadores, Deputados (Federais, Estaduais e 
Distritais) e Vereadores; c) Membros do Poder Judiciário: Magistrados (Juízes, Desembargadores e Ministros de Tribunais Superiores); d) Membros do Ministério Público 
(Procuradores e Promotores) e Membros dos Tribunais de Contas (Ministros e Conselheiros). (Inciso III do art. 39, da Lei nº 13.019/2014);
7. Que os dirigentes não foram julgados e condenados por Falta Grave e não estão inabilitado para o exercício de cargo em comissão ou função de confi ança. (Alínea 
“b” do inciso VII do art. 39, da Lei nº 13.019/2014);
8. Que os dirigentes não são responsáveis por Atos de Improbidade Administrativa, observados os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, 
de 2 de junho de 1992. (Alínea “c” do inciso VII do art. 39, da Lei nº 13.019/2014). 
9. A instituição não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão 
ou função de confi ança, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afi nidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específi ca e na lei de diretrizes orçamentárias;

[Cidade / Sede da organização da sociedade civil], ___ de ______ de_____. 

Dirigente 1: 
[Cargo na OSC] (assinatura) 
[Nome do Dirigente] 
[estado civil] [n. do RG:] 
[Órgão expedidor/UF:] 
[n. do CPF:] [Endereço do dirigente] 
[Telefone] 
[e-mail] 
Dirigente 2: 
[Cargo na OSC] (assinatura) 
[Nome do Dirigente] 
[estado civil] [n. do RG:] 
[Órgão expedidor/UF:] 
[n. do CPF:] [Endereço do dirigente] 
[Telefone] 
[e-mail] 

Dirigente 3: 
[Cargo na OSC] (assinatura) 
[Nome do Dirigente] 
[estado civil] [n. do RG:] 
[Órgão expedidor/UF:] 
[n. do CPF:] [Endereço do dirigente] 
[Telefone] 
[e-mail] 
(...)

Obs.: 
1 – Considera-se dirigentes todos que constem no rol de diretoria ou semelhante no Estatuto; 
2 – Inserir tantos quanto dirigentes necessários conforme prevê no Estatuto; 
3 – Não é preciso reconhecimento de fi rma. 

PAPEL TIMBRADO NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
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ANEXO IV 
(MODELO)
DECLARAÇÃO DE CONTA CORRENTE PARA FINS DE PAGAMENTO

Eu, (nome completo do representante legal da organização da sociedade civil), abaixo assinado, brasileiro/a, portador/a do RG nº___________________ e do CPF 
nº_____________________, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização da sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., informo que os 
repasses das verbas públicas referentes ao Termo de Colaboração decorrente do Edital de Chamamento n.º .../... para a execução de serviços de atendimento espe-
cializado na orientação e acompanhamento de crianças, adolescentes, jovens e adultos com defi ciência intelectual, múltipla e transtorno do espectro autista, visando 
o desenvolvimento de sua autonomia intelectual, cultural e social e a inserção de jovens com defi ciência no mercado de trabalho formal ou informal no âmbito do 
Município de Contagem – MG, deverão ser depositados na conta bancária abaixo descrita: 
Nome do Banco (instituição fi nanceira pública – Banco): ____________ 
Agência: ______________________ Conta Corrente: ___________________ 

Outrossim, DECLARO, sob as penas da lei, que a movimentação bancária das despesas na presente conta bancária será referente somente ao Termo de Colaboração 
fi rmado. 

Cidade, ____ de _____________de 20 _____

(assinatura do dirigente) 
Nome e Cargo 

PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO V
(MODELO) 

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Eu, ....... , inscrito no CPF nº ... e RG nº....., residente no endereço ....., Presidente da .............., conforme Ata nº .../..., Declaro que a .. ………………...(organização) não 
deve nenhuma prestação de contas recebido por órgãos públicos, conforme disposto no Ar.t nº 58, do Decreto Municipal nº 30, de 23 de Fevereiro de 2017.

Cidade/UF, ____ de __________ de _______.

 ______________________________________________ 
NOME CARGO 

PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ANEXO VI
(MODELO) 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

Declaramos para fi ns do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. 

Localidade, ___ de __________ de 20__ 

_____________________________________________ 
(Nome Representante Legal)

PAPEL TIMBRADO NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ANEXO VII
(Referência para Proposta de Colaboração) 
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PROPOSTA DE COLABORAÇÃO – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº .........../2019

1.Identifi cação da Instituição
1.1 Nome da Instituição:
1.2. Endereço:
Bairro: 
Cep:
Site:
Email da instituição:
Telefone da instituição:
1.3 Vigência do mandato da diretoria atual:
De DD/MM/AAAA até DD/MM/AAAA 
Nome do representante Legal: 
RG: 
CPF:
Telefone: 
Celular:
1.4 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
Nº do CNPJ: 
Data de abertura no CNPJ:
Atividade econômica principal:
Atividades econômicas secundárias:
1.5 Identifi cação
( ) Atendimento ( ) Assessoramento ( ) Defesa e Garantia de Direitos
1.5.1 Sede
Número de inscrição no CMDPD: 
Município: 
1.6 Certifi cação (não obrigatório) CEBAS
  Vigência:
1.7 Finalidade Estatutária:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2. Unidade Executora
2.1 Conta Bancária conforme Declaração anexa ao Edital
Banco:
 Agência: 
Conta Corrente: 
2.2 Imóvel onde funciona o serviço é:
( ) Próprio ( ) Público ( ) Cedido ( ) Particular ( ) Alugado 
2.3. A unidade fi ca aberta quantas horas por semana: ( ) Até 20 horas ( ) De 21 a 39 horas ( ) 40 horas ( ) Mais de 40 horas ( ) Ininterrupto (24h/dia, 7 dias/semana)
2.4. Quais dias da semana a unidade funciona? ( ) Segunda -feira ( ) Terça -feira ( ) Quarta -feira ( ) Quinta -feira ( ) Sexta -feira ( ) Sábado ( ) Domingo
2.5. Responsáveis
2.5.1 Coordenador Técnico
Nome Completo:
CPF: 
RG: 
Número de Registro Profi ssional (se houver): 
Telefone para contato: 
Celular:
Email: 
2.5.2 Responsável pela execução
Nome Completo: 
CPF: 
RG: 
Número de Registro Profi ssional (se houver): 
Telefone para contato:
Celular:
Email: 
2.5.3 Responsável pela prestação de contas
Nome Completo:
CPF: 
RG: 
Número de Registro Profi ssional (se houver):
Telefone para contato: 
Celular: 
Email: 
3. Detalhamento do Serviço / Itens a serem apresentados: 
- Descrição da Realidade objeto da parceria e do nexo entre essa realidade e a atividade ou projeto proposto;
- Objetivos;
- Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados;
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- Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria;
- Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas; e defi nição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cum-
primento das metas.
-  Infraestrutura Física Existente; 
- Condições e formas de acesso aos usuários;
 - Cobertura de atendimento do serviço; 
- Capacidade de articulação do serviço com a rede socioassistencial e demais políticas sociais; 
4. Território
4.1 Região:
4.2 Bairros:
4.3. Quantidade de grupos solicitados:
4.3.1. Quantidade de usuários mensal (metas de atendimento mensal):
4.3.2. Quantidade de usuários total (metas de atendimento total da parceria):
Obs.: 12 meses 
4.4 Público Alvo:
5.1. Recursos Humanos (que atuaram no serviço)

Nome Escolaridade Cargo Carga Horária Semanal
Forma de Contratação (ex: CLT, Volun-
tário, MEI)

5.3. Previsão de Receitas e Despesas a serem realizadas na execução das atividades
(Plano de aplicação dos Recursos)

Quantidade de Grupos solicitados e meta geral de 
atendimento: ....

Valor Total:
Obs.: (metas de atendimento) x valor = R$...

Natureza da Despesa 
Ex.: Discriminação Total R$.... 

Pessoal

Serviços Terceiros PJ

Transporte

Alimentação

Material de consumo

Aquisições
5.3.1 Cronograma de Desembolso Exercício 2019 e 2020.

ANO MÊS VALOR (R$)

2019 Março

2019 Abril

2019 Maio

2019 Junho

2019 Julho

2019 Agosto 

2019 Setembro 

2019 Outubro

2019 Novembro

2019 Dezembro

2020 Janeiro

2020 Fevereiro

Data: DD/MM/AAA 

Contagem / MG

Assinaturas 

Presidente ou representante legal:_________________________________
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Responsável pela Coordenação Técnica:____________________________ 
Responsável pela Execução:_____________________________________ 
Responsável pela Prestação de Contas:_____________________________ 

Anexo VIII – Termo de Referência

1. OBJETO:

Celebração de Termo de Colaboração com Organização da Sociedade Civil para prestação de serviços de atendimento especializado na orientação e acompanhamento 
de crianças, adolescentes, jovens e adultos com defi ciência intelectual, múltipla e transtorno do espectro autista, visando o desenvolvimento de sua autonomia intelec-
tual, cultural e social e a inserção de jovens com defi ciência no mercado de trabalho formal ou informal, conforme descrito neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

Com a presente proposta o Município visa trabalhar em prol da inclusão escolar e reconhecendo a importância do atendimento especializado no contraturno escolar 
para que as crianças, adolescentes, jovens e adultos benefi ciados possam receber um atendimento voltado às suas necessidades, enfatizando suas qualidades e poten-
cialidades, oportunizando um melhor desenvolvimento destas no âmbito familiar, educacional e profi ssional.
Os atendimentos especializados visam atuar de forma a enxergar cada usuário dentro de suas necessidades, e assim, através de um atendimento multidisciplinar 
vislumbrar seu crescimento em todas as áreas, oportunizando a vários profi ssionais, cada um, em uma área diferente, estabelecer com ele, um vínculo maior e acom-
panhar seu desempenho juntamente com outras áreas. Esse trabalho em conjunto proporciona vários olhares, ao mesmo tempo, potencializando os resultados do 
atendimento e melhorando o quadro geral do benefi ciário.
Os serviços visam atuar de forma construtiva onde cada usuário participa de forma colaborativa com a construção de seu saber. Assim, ao fi nal da qualifi cação, o 
usuário alcança novos conhecimentos que irão lhe auxiliar na vida profi ssional ou mesmo familiar com maior autonomia e ampliando seu campo de visão sobre a pos-
sibilidade de se desenvolver como uma pessoa capaz e participante da sociedade como um cidadão ativo, produtivo e ciente de seus deveres e direitos.
Ainda que o ideal seja o atendimento das pessoas com defi ciência através de equipamentos do próprio município, Contagem ainda não conta com meios sufi cientes 
para permitir que estes atendimentos sejam realizados de forma direta, de forma que ainda é necessária a manutenção de parcerias com instituições sem fi ns lucrativos 
que prestam esse serviço, como forma de garantir o direito de serem benefi ciados pelos atendimentos especializados.
A Convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com defi ciência foi incorporada à legislação brasileira em 2008, equiparada à emenda constitucional, nos termos do 
artigo 5º, §3º da CR/88.
A partir de ratifi cada a convenção, assume-se a obrigação de garantir a equiparação de oportunidades entre pessoas com e sem defi ciência em todo o território nacio-
nal.
Importante frisar que é reconhecido os direitos das pessoas com defi ciência à educação, saúde, reabilitação, dentre outros. 
Neste sentido são os artigos 24, 25 e 26 da convenção:

Artigo 24
Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com defi ciência à educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunida-
des, os Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, com os seguintes objetivos:
a) O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades 
fundamentais e pela diversidade humana;
b) O máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da criatividade das pessoas com defi ciência, assim como de suas habilidades físicas e intelec-
tuais;
c) A participação efetiva das pessoas com defi ciência em uma sociedade livre. (...)

Artigo 25
 Os Estados Partes reconhecem que as pessoas com defi ciência têm o direito de gozar do estado de saúde mais elevado possível, sem discriminação baseada na 
defi ciência. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com defi ciência o acesso a serviços de saúde, incluindo os serviços de 
reabilitação, que levarão em conta as especifi cidades de gênero. Em especial, os Estados Partes:
a) Oferecerão às pessoas com defi ciência programas e atenção à saúde gratuitos ou a custos acessíveis da mesma variedade, qualidade e padrão que são oferecidos às 
demais pessoas, inclusive na área de saúde sexual e reprodutiva e de programas de saúde pública destinados à população em geral;
b) Propiciarão serviços de saúde que as pessoas com defi ciência necessitam especifi camente por causa de sua defi ciência, inclusive diagnóstico e intervenção precoces, 
bem como serviços projetados para reduzir ao máximo e prevenir defi ciências adicionais, inclusive entre crianças e idosos. (...)

Artigo 26
Os Estados Partes tomarão medidas efetivas e apropriadas, inclusive mediante apoio dos pares, para possibilitar que as pessoas com defi ciência conquistem e conser-
vem o máximo de autonomia e plena capacidade física, mental, social e profi ssional, bem como plena inclusão e participação em todos os aspectos da vida. Para tanto, 
os Estados Partes organizarão, fortalecerão e ampliarão serviços e programas completos de habilitação e reabilitação, particularmente nas áreas de saúde, emprego, 
educação e serviços sociais, de modo que esses serviços e programas:
a) Comecem no estágio mais precoce possível e sejam baseados em avaliação multidisciplinar das necessidades e pontos fortes de cada pessoa.
Por esta razão, é fundamental a pactuação de Termo de Colaboração com instituição qualifi cada para realizar os atendimentos para garantir a manutenção da dignida-
de da pessoa humana, através da inclusão, inserção do indivíduo na sociedade.

3. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO
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3.1 A prestação do serviço deverá ocorrer de forma a orientar e acompanhar crianças, adolescentes, jovens e adultos residentes em Contagem/MG visando o desenvol-
vimento de sua autonomia intelectual, cultural e social e a inserção de jovens com defi ciência no mercado de trabalho formal ou informal.

3.2 As ofi cinas deverão atender o seguinte público-alvo, que deverá ser residente em Contagem: 
Crianças e adolescentes com defi ciência intelectual e/ou com transtornos globais de desenvolvimento;
Jovens e adultos com defi ciência (todas as defi ciências e reabilitados);
Famílias de pessoas com defi ciência intelectual e autismo, 

e deverão se realizar, no mínimo com as seguintes atividades:

3.2.1 Ofi cina para atividades com o corpo, desenvolvida principalmente por um Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional, em espaço próprio e equipamentos de fi sio-
terapia para propriocepção para crianças, adolescentes e jovens:

a) Potencializar as capacidades físicas a partir do conhecimento do seu próprio corpo; 
b) Estimular o desenvolvimento da autonomia intelectual e social de crianças de 7 a 14 anos, por meio de atividades e vivências que envolvem o corpo humano; 
c) Propiciar o conhecimento das partes do corpo humano e suas capacidades de movimento, funções e sentidos e os cuidados que se deve ter com o corpo humano;
d) Estimular a interação com o outro de forma respeitosa; 
e) Explorar a expressão corporal por meio de jogos e atividades lúdicas;
f) Estimular a integração e trocas entre os pares;
g) Apoiar a PcD na constituição do seu corpo como instrumento de expressão e comunicação com o outro;

3.2.2 Ofi cina de “Música”, desenvolvida por Músicos ou Educadores por meio de atividades musicais utilizando vários instrumentos musicais com os seguintes objeti-
vos específi cos:

a) Desenvolver a percepção auditiva, rítmica e de tempo, por meio de diferentes instrumentos de percussão e de instrumentos sonoros;
b) Estimular a capacidade de memorização, atenção e socialização por meio de diferentes timbres, ritmos e melodias;
c) Estimular o processo contínuo de aprendizagem que envolve perceber sentir, experimentar, criar e refl etir;
d) Permitir a troca entre pares e fazer uso de outros meios de linguagem para estabelecer a comunicação;
e) Contribuir para a apropriação da linguagem oral e escrita.

3.2.3. Ofi cina de “Gestão e mundo do trabalho”, a ser desenvolvida principalmente por Assistentes Sociais ou Psicólogos, visando estimular a inserção dos jovens e 
adultos com defi ciência em atividades laborativas, com os seguintes objetivos:

a) Apoiar os jovens e adultos trabalhadores nas questões relativas ao trabalho;
b) Orientar os jovens trabalhadores sobre os deveres e direitos trabalhistas;
c) Orientar as famílias sobre a(s) proposta(s) de emprego apoiado e como ocorre o funcionamento junto às empresas;
d) Informar as famílias sobre a forma de contratação e o acompanhamento de pessoas mais comprometidas;
e) Estimular e orientar as famílias e as PcD sobre os recursos de acessibilidade de modo a assegurar a independência e autonomia das PcD para a vida produtiva;
f) Orientar as famílias e as PcD sobre as possibilidades de vida independente de modo a assegurar uma qualidade de vida nas relações com os grupos sociais e colegas 
de trabalho;
g) Apoiar as PcD e seus familiares para obtenção de documentos, relatórios, requerimentos para benefícios, dentre outros.

3.2.4 Estímulo à inserção dos jovens e adultos com defi ciência em atividades laborativas em empresas;

3.2.5 Acompanhar os jovens com defi ciência trabalhadores nas empresas parceiras buscando apoiá-los nas questões relativas ao trabalho;

3.2.6 As atividades abaixo sugeridas, deverão ocorrer no período de 12 meses, de segunda à sexta-feira e contar no mínimo com o seguinte cronograma: 
3.2.6.1 Ofi cina para atividades com o corpo:
3.2.6.1.1 Carga horária: 30 minutos por ofi cina
3.2.6.1.2 Profi ssionais necessários: fi sioterapeuta ou terapeuta ocupacional

3.2.6.2. Ofi cinas de “Música”:
3.2.6.2.1 Carga horária: 30 minutos por ofi cina
3.2.6.2.2 Profi ssionais necessários: músicos ou professores de música, ou fonaudiólogo

3.2.6.3. Ofi cina de “gestão e mundo do trabalho”
3.2.6.3.1 Carga horária: 30 minutos por ofi cina
3.2.6.3.2 Profi ssionais necessários: psicólogo, terapeuta ocupacional, pedagogo ou assistente social

4. ESTIMATIVA DE PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

4.1 Pela execução do objeto deste Termo de Referência, no presente exercício, os repasses ocorrerão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Tesouro Municipal: 1181.08.242.0028.2023.33504300 fonte 0100 – valor estimado: $255.000,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil reais).

4.2 Nos exercícios seguintes os repasses correrão à conta da dotação própria, prevista para atendimento da presente fi nalidade, a ser consignada na Lei Orçamentária 
do Município.

5. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
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5.1. DO HORÁRIO
As atividades deverão ocorrer no período de 12 meses, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, conforme quadro de horários a ser elaborado pela Instituição, obe-
decendo os critérios estabelecidos por este Termo de Referência.
Os atendimentos deverão ser realizados dentro do horário de funcionamento.

5.2. COBERTURA GEOGRÁFICA DO ATENDIMENTO E DA LOCALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

As ofi cinas deverão ser realizadas para benefi ciários moradores do Município de Contagem e deverão ocorrer no município de Contagem, em região central, de fácil 
acesso para os usuários, em prédio com acessibilidade.

5.4. ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO

5.4.1 Realizar o atendimento de no mínimo 75 pessoas com defi ciência intelectual, múltipla e transtorno do espectro autista, podendo ser criança, jovem, adolescente 
e adulto, conforme demanda e até o limite da capacidade operacional da Instituição.

5.5. REQUISITOS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

Os serviços deverão ser operacionalizados em prédio na região central do Município de Contagem, visando facilitar os procedimentos de planejamento, monitoramen-
to contínuo dos processos de gestão, bem como a chegada dos usuários ao mesmo.

5.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS

5.7 Todos os profi ssionais que atuarão com os benefi ciários de forma direta, deverão possuir graduação na área em que atuarão e, ter conhecimentos específi cos e 
experiência na área de educação especial, visando facilitar as relações dentro do ambiente institucional, bem como devem estar habilitados para realizar avaliações, 
intervenções clínicas e dar suporte ao plano de intervenção/ensino individualizado.

5.8 Os profi ssionais das áreas administrativas e operacionais deverão possuir capacidade de realização de atendimento efi caz.

6. LOCAL E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

6.1 Na sede da Organização da Sociedade Civil ou em outro espaço compatível com as atividades a serem desempenhadas.

6.2 A prestação dos serviços deverá ser contínua, de acordo com quadro de horários a ser elaborado pela instituição, seguindo a carga horária prevista neste termo de 
referência, de segunda a sexta-feira de 08:00h às 17:00h, excetuando-se feriados, durante o prazo de 12 (doze) meses.

7. DA FORMA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

7.1 Não havendo a manifestação de recurso, a Comissão de Seleção, estabelecida conforme Art. 13 do Decreto Municipal nº. 30 de 2017, adjudicará o objeto do 
chamamento à proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
7.2 Ocorrendo a manifestação da interposição de recurso, após o julgamento do recurso, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, 
homologando o resultado, que deverá ser enviado para publicação no sítio eletrônico ofi cial do Município.

8. OBRIGAÇÃO DA OSC
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8.1 A (s) OSC(s) – Organização(ções) da Sociedade Civil se obriga a:
8.1.1 Disponibilizar o(s) serviço(s) descrito(s) no objeto, no local conforme ordem de serviço emitido pela Secretaria;
8.1.2 Assegurar a boa qualidade dos produtos e serviços;
8.1.3 Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos causados por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto 
deste edital;
8.1.4 Prestar o(s) serviço(s) descrito(s) no objeto, nos prazos previstos no termo de colaboração;
8.1.5 Manter durante toda a execução do termo de colaboração fi rmado, compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, todas as condições de habilitação e 
qualifi cação exigidas no chamamento;
8.1.6 Apresentar durante a execução do termo de colaboração fi rmado, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às 
obrigações assumidas;
8.1.7 Não utilizar o termo de colaboração fi rmado como garantia de qualquer operação fi nanceira;
8.1.8 Aplicar de forma satisfatória os materiais, evitando qualquer desperdício, se responsabilizando pela inutilização de materiais em virtude de má prestação do 
serviço, ou por danos a equipamentos do Município de Contagem.
8.1.9 Executar novamente sem custo para o Município, inclusive quanto ao material a ser utilizado, o retrabalho de qualquer serviço causado por imperícia profi ssional.
8.1.10 Cumprir as exigências contidas no termo de referência e Plano de Trabalho, respeitadas a norma legal, e especial a Lei 13.019/2014.
8.1.11 Relacionar pessoal técnico/administrativo, adequado e disponível para a execução do objeto, bem como da qualifi cação de cada um dos membros da equipe 
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, devidamente registrados na entidade competente;
8.1.12 Arcar com todas as despesas e custos decorrentes da execução do objeto, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais 
custos diretos e indiretos, necessários à execução do objeto deste chamamento.
8.1.13 Responsabilizar-se por qualquer acidente que venha vitimar seus empregados ou terceiros quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previden-
ciárias assegurem e demais exigências legais para o exercício da atividade objeto do termo de parceria, sendo que a sua inadimplência com referência a estes encargos 
não transfere ao Município a responsabilidades de seu pagamento nem onera o objeto do termo de colaboração fi rmado;
8.1.14 Responsabilizar-se a fornecer todo o quadro de pessoal necessário ao perfeito atendimento do presente termo de parceria, bem como pela alimentação, 
transporte, atendimento médico, indenizações ou qualquer outro benefício seja de que natureza for, fi cando tais encargos sob sua responsabilidade de acordo com a 
legislação em vigor e plano de trabalho aprovado pela secretaria gestora;
8.1.15 Adotar todos os critérios de segurança, tanto para os empregados quanto para a execução do serviço em si, inclusive as normas internas e de segurança no 
trabalho com fornecimento de equipamentos apropriados conforme legislação vigente;
8.1.16 Facilitar a fi scalização procedida por órgãos competentes, no cumprimento de normas, cientifi cando a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, o 
resultado das inspeções;
8.1.17 proceder as prestações de contas parcial e fi nal, de acordo com as normas estabelecidas pela legislação e Tribunal de Contas, orientações da Administração 
Pública, conforme estabelecido em edital, termo de referência e plano de trabalho.
8.1.18 Arquivar todos os documentos pertinentes à parceria por no mínimo 5 (cinco) anos.
8.1.19 Responsabilizar-se, no caso de atuação em rede, por toda a responsabilidade administrativa do Termo de Parceria e demais obrigações pertinentes, incluindo, a 
fi el aplicação dos recursos e sua prestação de contas parcial e parcial, na forma defi nida pela Administração Pública.
8.1.20 A obrigatoriedade de restituição de recursos, nos casos previstos nesta Lei.
8.1.21 Zelar pelas instalações do local da prestação das atividades para que se mantenham em condições de prestar correto serviço, bem como de receber os usuários 
em condições condignas.
8.1.22 Cumprir os horários de prestação dos serviços;
8.1.23 Diligenciar para que seus empregados tratem com urbanidade os usuários, bem como todos aqueles que com eles tiverem contato, podendo o Município exigir 
a retirada daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente.
8.1.24 Manter cadastro atualizado de todos os usuários.
8.1.25 Garantir mobilidade em todos os espaços da instituição.
8.1.26 Atender com qualidade a pessoa com defi ciência, a fi m de proporcionar sua inclusão na sociedade e no mercado de trabalho.
8.2.27 Promover o desenvolvimento dos usuários, por meio de práticas pedagógicas educativas, a fi m de estimular a busca do conhecimento para gerar autonomia e 
independência através das suas habilidades básicas, funcionais e profi ssionais.
8.1.28 Garantir e manter profi ssionais com formação em educação especial.
8.1.29 Fornecer equipe multidisciplinar devidamente habilitada em cursos de graduação.
8.1.30 Manter funcionários administrativos e operacionais.

9. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO
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9.1 O Município se obriga a:
9.1.2 Manter a supervisão, o acompanhamento, o controle e a avaliação da execução do objeto;
9.1.3 Indicar Gestores para acompanhamento e fi scalização da execução dos serviços, objeto do termo de colaboração;
9.1.4 Fornecer, no início da prestação do serviço, a relação dos equipamentos disponibilizados;
9.1.5 Autorizar a OSC, se necessário, a realizar adaptações nas instalações e equipamentos;
9.1.6 Efetuar a transferência dos recursos fi nanceiros previstos para execução do objeto do termo de colaboração, conforme cronograma de desembolso e crédito 
disponível;
9.1.7 Analisar as prestações de contas encaminhadas pela OSC, orientar sobre eventuais correções e realizar aprovação e reprovação , nos termo estabelecidos na Lei 
13.019/2014, em edital, termo de referência e plano de trabalho.
9.1.8 Disponibilizar sistema para prestação de contas on line, conforme determinada em Lei.
9.1.9 Fiscalizar o espaço físico, verifi cando se o mesmo está adequado para as instalações onde serão realizadas as atividades, com os seguintes requisitos:

a) Instalação de rede elétrica estabilizada e aterrada;
b) Instalação de pontos de rede;
c) Mobiliários: mesas, cadeiras, armários, divisórias, entre outros;
d) equipamentos e materiais de consumo condizentes com as atividades a serem desenvolvidas.
e) Aparelhos de telefonia fi xa;
f) Iluminação;
g) Ponto de acesso;
9.1.10 A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania será a responsável por receber a demanda espontânea e realizar o devido encaminhamento dos benefi ciários à 
Instituição.

10. GESTÃO DO TERMO DE PARCERIA

10.1 A Gestão do Termo de Parceria fi cará a Cargo do Sr. Marcelo Lino da Silva – matrícula: 242322 – Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.

11. DA FISCALIZAÇÃO

11.1 O Município exercerá a função fi scalizadora e de monitoramento dentro do prazo de execução/prestação de contas do termo de colaboração, fi cando assegurado 
aos seus agentes qualifi cados, o poder discricionário de reorientar e de acatar, ou não, justifi cativas com relação às disfunções porventura havidas na execução.
11.2 Poderão ser realizadas visitas técnicas in loco, nas hipóteses em que for essencial para verifi cação do cumprimento do objeto, devendo ser relatado em relatório 
circunstanciado.
11.3 A prestação de contas tem como objetivo demonstrar e verifi car resultados, e deverão conter elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance 
das metas.
11.4 A prestação de contas deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme 
pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período que trata a 
prestação de contas
11.5 Para fi ns de prestação de contas a OSC deverá apresentar os relatórios de execução conforme disposto na legislação vigente, a serem entregues na periodicidade 
defi nida pelo plano de trabalho, de forma condizente com seu objeto e com o cronograma de desembolso de recursos.
11.6 Para gerar transparência e permitir o exercício do controle social e mais clareza acerca da aplicação dos recursos públicos em parceria com organizações da socie-
dade civil, prevê-se que todas as etapas da parceria, desde a seleção até a prestação de contas serão acompanhadas pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania.

12. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1 Os recursos serão depositados em conta-corrente específi ca, pela qual serão obrigatoriamente movimentados, isenta de tarifa bancária, em instituição fi nanceira 
pública, desde que cumpridos os requisitos legais vigentes e em obediência ao cronograma de desembolso que guarda consonância as metas estabelecidas.
12.2 A liberação de parcelas poderá ser retida nas hipóteses previstas no art. 48 da Lei 13.019 de 2014.
11.3 A liberação dos recursos do tesouro e federal fi cam condicionadas a disponibilidade de crédito fi nanceira dos órgãos responsáveis.

13. VIGÊNCIA

13.1 O termo de colaboração para a execução do objeto será de 12(doze) meses, contados a partir da publicação DO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO, emitido pela 
Prefeitura Municipal de Contagem, por intermédio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.
13.2 Conforme o Art. 42 da Lei 13.019 de 2014, o prazo de vigência deve ser correspondente ao prazo necessário a execução integral do objeto, passível de prorroga-
ção, desde que o período total de vigência não exceda 5 (cinco) anos.

14. SANÇÕES
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14.1 Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei 13.019 de 2014 e legislação específi ca, a administração 
poderá aplicar as sanções descritas abaixo.
14.2 A sanção de advertência, que tem caráter preventivo e será aplicada quando verifi cadas impropriedades praticadas que não justifi quem a aplicação de penalidade 
mais grave.
14.3 A sanção de suspensão temporária nos termos do inciso II do art. 73 da Lei Federal 13.019 de 2014, aplicada nos casos em que forem verifi cadas irregularidades 
na celebração, execução ou prestação de contas da parceria e que não justifi que a imposição de penalidade mais grave, considerando a natureza e a gravidade da 
infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias e agravantes e os danos que dela provieram para a administração pública municipal. 
14.4 A suspensão temporária impede a organização da sociedade civil de participar de chamamento público e celebrar termo de colaboração com a administração 
Direta e Indireta do Município por prazo não superior a 2 (dois) anos.
14.5 A sanção de Declaração de inidoneidade nos termos do inciso III do art. 73 da Lei Federal 13.019 de 2014, impede a organização de participar de chamamento 
público e celebrar termo de colaboração com órgãos de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja pro-
movida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que ocorrerá quando a OSC ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e depois 
de decorrido o prazo de 2 (dois) anos da aplicação da sanção.
14.6 A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Secretário Municipal ou dirigente máximo da 
Administração Indireta.
14.7 Da decisão administrativa de aplicar as sanções previstas, caberá recurso administrativo, conforme prazo e requisito previsto pelos art. 69 e 70 do Decreto Munici-
pal nº. 30 de 2017.

15. CONDIÇÕES GERAIS

15.1. Formalização do Instrumento
15.1.2 A Celebração do termo de colaboração depende da indicação expressa de prévia dotação orçamentária para execução.
15.1.3 Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver em consonância com a proposta já apresentada, observados os termos e condições do edital.
15.1.4 A formalização do termo de colaboração só se efetivará após a aprovação do Plano de Trabalho e do cumprimento de todos dos requisitos previstos nos Art. 28 
e 29 do Decreto Municipal nº.30 de 2017, concomitantemente.
15.1.5 Caso a OSC vencedora não apresente situação regular no ato da assinatura do termo de colaboração, ou venha se recusar a celebrá-lo, injustifi cadamente, 
dentro do prazo estabelecido e na vigência da sua proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis, reservando-se à Prefeitura Municipal de Contagem, o direito de, indepen-
dentemente de qualquer aviso ou notifi cação, convocar os remanescentes.
15.2. Dos Rendimentos da Aplicação Financeira
15.2.1. Os recursos serão automaticamente aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação fi nanceira de curto prazo ou operações de mercado aberto 
lastreada em títulos de dívida pública, enquanto não empregados na sua fi nalidade, conforme Art. 35 §2º do Decreto Municipal nº.30 de 2017.
15.2.2.Os rendimentos serão obrigatoriamente aplicados no objeto pactuado, dentro do prazo de execução, estando sujeitos às normas e condições de prestação de 
contas exigidas.
15.3. Da transparência e divulgação das ações
15.3.1 O Município e a OSC deverão dar publicidade e promover a transparência das informações referentes à seleção e à execução dos termos de colaboração.
15.3.2 O Município manterá em seu sitio, informações referentes aos termos de colaboração celebrados e seus respectivos planos de trabalho, em dados abertos e 
acessíveis.
15.3.3 A OSC deverá divulgar em seu sítio ofi cial, quando houver, e em locais visíveis de sua sede social e dos locais que exerça suas ações, desde a celebração do 
termo até 180 (cento e oitenta) dias após a apresentação da prestação de contas fi nal, relação de todas as parcerias celebradas com a administração pública.
15.3.4 Poderão ser admitidas medidas complementares, necessárias para a efetivação das ações de transparência ativa e o aumento do controle social.

16. PLANILHA DE REFERENCIA COMPOSIÇÃO E FORMAÇÃO DE PREÇO
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17.1. Composição do custo de mão de obra
Cargo
Qtde.
Remuneração
Custo Unitário
Custo Mensal
Custo Anual

Supervisor Operacional
01
3.171,28
5.389,41 
5.389,41 
64.672,97 

Psicólogo / Pedagogo / Assistente Social
01
2.721,06
4.684,63 
 4.684,63 
56.215,56 

Supervisor Administrativo
01
1.830,83
3.111,39
3.111,39
37.336,73 

Músico / Professor de Música / Fonoaudiólogo
01
1.814,04
3.082,86 
3.082,86 
36.994,32 

Fisioterapeuta / Terapeuta Ocupacional
01
1.445,00
2.581,73 
2.581,73 
30.980,73 

TOTAL

18.850,03
226.200,31

17.2. Composição do custo com material de consumo
Descrição da despesa
Valor Mensal
Valor Anual

Material de higiene e limpeza, material de copa e cozinha, material de expediente e outros materiais de consumo.
819,97
9.839,69

18. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
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Meta
2

Total

Continuação:
Meta
2
Total

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: 

DATA 

29/01/2019

DE ACORDO DO ORDENADOR DE DESPESA

ANEXO IX
MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

Termo de Colaboração Nº ______/ANO
PA. Nº ___/ANO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº ____/ANO

O MUNICÍPIO DE CONTAGEM com sede na Praça Presidente Tancredo Neves nº. 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.508/0001-
31, doravante denominado MUNICÍPIO, por intermédio da Secretaria ______________________________, neste ato representado pelo Secretário Municipal 
______________________, QUALIFICAÇÃO, e do outro lado a Organização da Sociedade Civil __________________, QUALIFICAÇÃO representada neste ato, por seu Presi-
dente, __________________, QUALIFICAÇÃO, doravante denominada OSC, acordam e ajustam fi rmar o presente Termo de Colaboração, nos termos da Lei nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014, da Lei Municipal nº 4.910, de 06 de dezembro de 2017, e do Decreto Municipal nº 30/2017 e demais legislações pertinentes, nos termos da 
proposta do Plano de Trabalho e pelas cláusulas a seguir expressas, defi nidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº XX/ANO, Processo Administrativo nº XX/ANO, tem por objeto 
____________________________, em observância das diretrizes da LEI/PLANO/DIRETRIZES DA POLÍTICA PÚBLICA RELACIONADA À PARCERIA. 
1.2 O MUNICÍPIO realizará o repasse de recursos fi nanceiros em forma de subsídio à OSC, de acordo com o Plano de Trabalho anexo, parte integrante e indissociável 
deste ajuste (Anexo I), tendo como escopo _______________________________________________________. 

Parágrafo único: O plano de trabalho poderá ser revisto para alteração, respeitada a legislação vigente e após proposta previamente justifi cada pela OSC e acolhida em 
parecer técnico favorável do órgão competente, ratifi cado pelo Titular da Secretaria ____________________, vedada alteração do objeto. 
1.3 Integram e completam o presente Termo de Colaboração, para todos os fi ns de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no 
Edital de Chamamento Público XX/ANO, acompanhado de seus anexos, e a proposta da OSC. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
2.1 O presente Termo de Colaboração terá vigência por XX meses, com início a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Ofi cial de Contagem. 
§1º No mínimo 30 (trinta) dias antes de seu término, havendo possibilidade legal e interesse dos partícipes, a parceria poderá ter seu prazo de execução prorrogado, 
mediante termo aditivo e prévia autorização do MUNICÍPIO, respeitada a legislação vigente, após proposta previamente justifi cada pela OSC e aprovação de novo Plano 
de Trabalho pela Secretaria ____________________. 
§2º O MUNICÍPIO prorrogará de ofício a vigência da parceria quando der causa ao atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso 
verifi cado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.1 O presente Termo de Colaboração tem o valor total de R$ XXXXXX, conforme Plano de Trabalho em anexo. 
3.2 As despesas decorrentes da parceria correrão à conta do orçamento vigente, na seguinte dotação orçamentária: 
• XXXXXXXXXXX 

CLÁUSULA QUARTA – DA LIBERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 
4.1 Os recursos serão liberados conforme o Cronograma de Desembolso constante no Plano de Trabalho. 
4.2 Os recursos previstos na cláusula 3.1 serão transferidos eletronicamente na Conta-Corrente nº XXXX, Agência nº XXXX, do Banco XXXXXXX, pela qual serão obriga-
toriamente movimentados. 
§1º Sob nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
§2º Os recursos serão automaticamente aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação fi nanceira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada 
em títulos da dívida pública, enquanto não empregados na sua fi nalidade. 
§3º O Município reserva-se o direito de reter os pagamentos à organização da sociedade civil, caso constatado qualquer das impropriedades previstas no art. 48 da Lei 
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nº 13.019/2014. 
§4º. É vedada a utilização dos recursos provenientes deste Termo de Colaboração: 
I – Em fi nalidade diversa da estabelecida no Plano de Trabalho a que se refere este instrumento, ainda que em caráter de emergência; 
II – No pagamento de despesas efetuadas em data anterior ou posteriormente ao período de vigência acordado; 
III – Na realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo; 
IV – Na realização de despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar; 
V – No pagamento, a qualquer título, a servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou 
indireta, por serviços de consultoria ou assistência técnica; 
VI – Na realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, desde que relacionadas ao objeto desta parceria ou 
previstos no Plano de Trabalho, e das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades, de servidores públicos e/ou 
de outras pessoas físicas. 

CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS CONTRATANTES 
5.1. COMPETE AO MUNICÍPIO: 
Manter a supervisão, o acompanhamento, o controle e a avaliação da execução do Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo de Colaboração/Fomento; 
Efetuar a transferência dos recursos fi nanceiros previstos para a execução deste Termo de Colaboração/Fomento, conforme estabelecido no Cronograma de Desembolso 
do Plano de Trabalho; 
Reduzir ou aumentar o valor do recurso fi nanceiro a ser repassado à ENTIDADE, de acordo com o Plano de Trabalho constante desta parceria, tendo em vista _________
____________________________________________________________
Analisar as prestações de contas encaminhadas pela OSC; 
Proceder à publicação do presente instrumento, por Extrato, no Diário Ofi cial de Contagem; IV – Prorrogar, de ofício, a vigência deste Termo de Colaboração/Fomento, 
quando houver atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período de atraso verifi cado; 
Orientar os servidores responsáveis pela liquidação e pagamento das faturas para que verifi quem a presença dos documentos citados no processo antes de executarem 
a liquidação e o pagamento; 
Arquivar todos os documentos pertinentes à parceria por, no mínimo, 5 (cinco) anos.
Na hipótese de inexecução exclusiva por culpa da OSC, o MUNICÍPIO poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato 
próprio independentemente de autorização judicial, a fi m de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas, retomar os bens públicos em poder da 
OSC, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens, e/ou assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto 
previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela 
OSC até o momento em que o MUNICÍPIO assumiu essa responsabilidade; 
Divulgar, pela internet, os meios para apresentação de denúncia sobre a aplicação irregular dos recursos transferidos; 
Emitir relatório técnico de monitoramento de avaliação da parceria; 
Fiscalizar mensalmente a regularidade dos pagamentos de verbas trabalhistas e previdenciárias porventura devidas pela OSC aos seus empregados. 
DEMAIS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA POLÍTICA PÚBLICA EXECUTADA 

5.2. COMPETE À OSC: 
Executar o objeto pactuado, em conformidade com o Plano de Trabalho, observando as normas legais vigentes, notadamente a legislação relativa às ações de 
______________________; 
Manter atualizada a escrituração contábil especifi ca dos atos relativos à execução deste Termo de Colaboração/Fomento, para efeito de fi scalização sem prévio aviso;
Receber e movimentar os recursos relativos a este instrumento, em conta bancária específi ca, inclusive os resultantes de sua eventual aplicação no mercado fi nanceiro, 
bem assim aqueles oferecidos em contrapartida, de conformidade com plano de trabalho, exclusiva e tempestivamente, no cumprimento do objeto deste Termo de 
Colaboração/Fomento. 
Observar os valores médios de mercado para a contratação de serviços ou aquisição de produtos vinculados à execução deste Termo de Colaboração/Fomento, nos 
termos do art. 38, § 4º, do Decreto 30/2017; 
Prestar contas dos recursos fi nanceiros recebidos; 
Facilitar, aos órgãos competentes do MUNICÍPIO, a supervisão, acompanhamento, fi scalização e auditoria das ações relativas ao cumprimento do presente Termo de 
Colaboração/Fomento, assegurando aos mesmos a possibilidade de, a qualquer momento, ter acesso a informações nas áreas contábil, administrativa; 
Permitir e facilitar o acesso de agentes do MUNICÍPIO, membros dos conselhos gestores da política pública, quando houver, da CMA e demais órgãos de fi scalização 
interna e externa a todos os documentos relativos à execução do objeto da parceria, prestando-lhes todas e quaisquer informações solicitadas, bem como aos locais de 
execução do objeto; 
Comunicar, de imediato, à Secretaria _______________ o encerramento ou interrupção temporária das atividades, mudança de endereço e ou mudança na composição 
da diretoria; 
Responsabilizar-se pelos prejuízos e danos pessoais e materiais que eventualmente venha a causar à Administração ou a terceiros em decorrência da execução do objeto 
do presente Termo de Colaboração/Fomento, correndo exclusivamente às suas expensas os ressarcimentos ou indenizações reivindicadas judicial ou extrajudicialmente; 
Comparecer em juízo nas questões trabalhistas propostas por seus empregados contra si, ou contra o Município, assumindo o polo passivo, defendendo-se judicial-
mente e reconhecendo perante a Justiça do Trabalho, sua condição de empregadora, arcando com o ônus de eventual condenação, inclusive honorários. 
Responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pela contratação e pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fi scais e comerciais relacionados à execução do 
objeto, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO a inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o 
objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução; 
Executar o plano de trabalho, isoladamente ou por meio de atuação em rede, na forma do artigo 35-A, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, bem como 
aplicar os recursos públicos e gerir os bens públicos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, 
da economicidade, da efi ciência e da efi cácia; 
Zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar os resultados pactuados de forma otimizada; 
Observar, no transcorrer da execução de suas atividades, todas as orientações emanadas do MUNICÍPIO; 
Indicar pelo menos um representante para acompanhar os trabalhos da CMA, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de assinatura deste instrumento; 
Manter registros, arquivos e controles contábeis específi cos para os dispêndios relativos ao objeto da parceria; 
Assegurar que toda divulgação das ações objeto da parceria seja realizada com o consentimento prévio e formal do MUNICÍPIO; 
Utilizar os bens, materiais e serviços custeados com recursos públicos vinculados à parceria em conformidade com o objeto pactuado; 
Permitir e facilitar o acesso de agentes do MUNICÍPIO, membros dos conselhos gestores da política pública, quando houver, da CMA e demais órgãos de fi scalização 
interna e externa a todos os documentos relativos à execução do objeto da parceria, prestando-lhes todas e quaisquer informações solicitadas, bem como aos locais de 
execução do objeto; 
Responsabilizar-se pela legalidade e regularidade das despesas realizadas para a execução do objeto da parceria, pelo que responderá diretamente perante o MUNICÍPIO 
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e demais órgãos incumbidos da fi scalização nos casos de descumprimento; 
Responsabilizar-se, exclusivamente, pelo gerenciamento administrativo e fi nanceiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de 
investimento e de pessoal. 
Restituir os recursos recebidos, nos casos previstos no art. 42, IX, da Lei nº 13.019/2014. 
DEMAIS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA POLÍTICA PÚBLICA EXECUTADA 
Parágrafo único: A responsabilidade subsidiária do MUNICÍPIO nos casos de ações trabalhistas movidas contra a OSC não é automática. Ou seja, o MUNICÍPIO somente 
será responsabilizado subsidiariamente se fi car comprovado que agiu de forma culposa na fi scalização do cumprimento das obrigações trabalhistas. 

CLÁUSULA SEXTA –– DA FISCALIZAÇÃO 
6.1 A fi scalização da parceria será feita pela Secretaria ___________________, através do(a) gestor(a) designado(a), com as seguintes atribuições, conforme preconizado 
na Lei 13.019/2014 e no Decreto Municipal 30/2017: 
Acompanhar e fi scalizar a execução da parceria; 
Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregulari-
dades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados; 
Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas fi nal, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da Lei 
13.019/2014 e decreto municipal 30/2017; 
Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação. 
Comunicar ao administrador público a inexecução por culpa exclusiva da OSC, para fi ns do art. 62, da lei 13.019/2014; 
Em caso de irregularidade ou inexecução parcial apontados no relatório de monitoramento e avaliação, notifi car a OSC para, no prazo de 30 (trinta) dias, sanar a irregu-
laridade, cumprir a obrigação, ou justifi car a impossibilidade de saneamento da irregularidade ou cumprimento da obrigação; 
Realizar a conferência e a checagem do cumprimento das metas e suas respectivas fontes comprobatórias, bem como acompanhar e avaliar a adequada implementação 
da política pública, verifi cando a coerência e veracidade das informações apresentadas nos relatórios gerenciais 
6.2. O(A) Gestor(a) responsável pela fi scalização do presente Termo de Colaboração/Fomento será o(a) servidor(a) XXXXXXXXXXXX, Matrícula nº XXXXX, lotado(a) na 
Secretaria _______________________________. 
6.3. O(A) gestor(a) da parceria poderá ser alterado(a) a qualquer tempo pelo MUNICÍPIO, por meio de simples apostilamento. 
6.4. Em caso de ausência temporária do(a) gestor(a), o(a) Secretário(a) Municipal de ___________________ assumirá a gestão até o retorno daquele(a). 
6.5. Em caso de vacância da função de gestor(a), o(a) Secretário(a) Municipal de ______________________ assumirá interinamente a gestão da parceria, por meio de 
simples apostilamento, até a indicação de novo(a) gestor(a). 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
7.1 Os resultados alcançados com a execução do objeto da parceria serão monitorados e avaliados sistematicamente por meio de relatórios técnicos emitidos pela 
Comissão de Monitoramento e Avaliação – CMA. 
Parágrafo único: Compõe a CMA os(as) seguintes servidores(as), nomeados(as) pela PORTARIA ____________ XX, de XX de XX de ANO 
- XXXXXXXXX; 
- XXXXXXXXX; 
- XXXXXXXXX. 

7.2 Compete à CMA: 
Homologar, independentemente da obrigatoriedade de apresentação de prestação de contas pela OSC, o relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o 
artigo 59, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014; 
Avaliar os resultados alcançados na execução do objeto da parceria, de acordo com informações constantes do relatório técnico de monitoramento e avaliação, e fazer 
recomendações para o atingimento dos objetivos perseguidos; 
Analisar a vinculação dos gastos da OSC ao objeto da parceria celebrada, bem como a razoabilidade desses gastos; 
Solicitar, quando necessário, reuniões extraordinárias e realizar visitas técnicas na OSC e no local de realização do objeto da parceria com a fi nalidade de obter informa-
ções adicionais que auxiliem no desenvolvimento dos trabalhos;
Solicitar aos demais órgãos do MUNICÍPIO ou à OSC esclarecimentos que se fi zerem necessários para subsidiar sua avaliação; 
Emitir relatório conclusivo sobre os resultados alcançados no período, contendo a nota da parceria, avaliação das justifi cativas apresentadas no relatório técnico de 
monitoramento e avaliação, recomendações, críticas e sugestões; 
7.3 A periodicidade dos relatórios técnicos previstos na cláusula 7.1 serão estipuladas pela CMA, vedado prazo superior a 30 (trinta) dias entre um e outro. 

CLÁUSULA OITAVA – DOS BENS 
8.1 Durante o período de vigência desta parceria, os bens de propriedade da administração pública que venham a ser utilizados pela OSC deverão ser disponibilizados 
por meio de Termo de Permissão de Uso a ser elaborado em até 1 (uma) semana após a vigência do presente Termo de Colaboração/Fomento. 
8.2 Os bens adquiridos, produzidos ou transformados pela OSC com recursos da parceria não compõem o patrimônio desta e deverão ser utilizados em estrita confor-
midade com o objeto pactuado. 
8.3 Extinto o ajuste por realização integral de seu objeto, os bens adquiridos, produzidos ou transformados com recursos da parceria serão entregues ao MUNICÍPIO, 
para assegurar a continuidade do objeto pactuado, seja por meio da celebração de nova parceria, seja pela execução direta do objeto pela administração pública mu-
nicipal. 
8.4 A OSC deverá, a partir da data da apresentação da prestação de contas, disponibilizar os bens para o MUNICÍPIO, que deverá fi nalizar o Termo de Permissão de Uso, 
no prazo de até 90 (noventa) dias, após o qual a OSC não mais será responsável pelos bens. 
8.5 Na hipótese de dissolução da OSC durante a vigência da parceria, os bens remanescentes deverão ser retirados pelo MUNICÍPIO, no prazo de até 90 (noventa) dias, 
contado da data de notifi cação da dissolução. 
8.6 Caso a OSC adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos provenientes da celebração da parceria, estes serão gravados com cláusula de inalienabili-
dade, restando formalizada a promessa da transferência de sua propriedade para o MUNICÍPIO, em caso de extinção da OSC, conforme disposto no art. 35, § 5º, da Lei 
nº 13.019/2014. 

CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
9.1 A OSC elaborará e apresentará ao MUNICÍPIO prestação de contas na forma discriminada no Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, observando-se o 
Capítulo IV, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 e demais legislação e regulamentação aplicáveis. 
9.2 Os originais das faturas, recibos, notas fi scais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em nome da OSC, devidamente 
identifi cados com o número do Termo de Colaboração/Fomento XXX/ANO, e mantidos em sua sede, em arquivo e em boa ordem, à disposição dos órgãos de controle 
interno e externo, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a partir da aprovação da prestação de contas ou da tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas do 
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Estado, relativa ao exercício da gestão, separando-se os de origem pública daqueles da própria OSC. 
9.3 A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma eletrônica a ser disponibilizada no portal do MUNICÍPIO, permitindo a visualiza-
ção por qualquer interessado. 
9.4 Até que se institua a plataforma eletrônica de que trata o item anterior, referida prestação de contas e atos subsequentes serão realizados na forma indicada pela 
Controladoria Geral do Município, sendo utilizados, para tanto, os instrumentais disponíveis no sítio eletrônico da Prefeitura de Contagem. 
9.5 Para fi ns de comprovação dos gastos, não serão aceitas despesas efetuadas em data anterior ou posterior ao período de vigência da parceria. 
9.6 Não poderão ser pagas com recursos da parceria, despesas em desacordo com o plano de trabalho, bem como aquelas decorrentes de multas, juros, taxas ou mora, 
referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo e a título de taxa de administração. 
9.7 A falta de prestação de contas nas condições estabelecidas nesta cláusula e na legislação aplicável, ou a sua desaprovação pelos órgãos competentes do MUNICÍPIO, 
implicará a suspensão da liberação das parcelas subsequentes, até a correção das impropriedades ocorridas. 
9.8. A responsabilidade da OSC pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fi scais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e à execução 
do objeto da parceria é exclusiva, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do 
objeto da parceria ou restrição à sua execução. 
9.9 A prestação de contas parcial será feita mensalmente, em até 15 (quinze) dias corridos do mês subsequente ao mês de recebimento da parcela do recurso. 
9.10 A prestação de contas fi nal de execução do objeto e de execução fi nanceira, da aplicação dos recursos recebidos em transferência, dos de contrapartida oferecidos 
e dos de rendimentos apurados em aplicações no mercado fi nanceiro será feita em 20 (vinte) dias úteis a partir do fi m da vigência do presente Termo de Colaboração/
Fomento, podendo ser prorrogável por mais 10 (dez) dias úteis, mediante solicitação e justifi cativa da OSC, para apresentação da Prestação de Contas fi nal 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA AÇÃO PROMOCIONAL 
10.1 Em qualquer ação promocional relacionada à parceria serão, obrigatoriamente, seguidas as orientações do MUNICÍPIO. 
10.2 É vedada à OSC a realização de qualquer ação promocional relativa ao objeto da parceria sem o consentimento prévio e formal do MUNICÍPIO. 
10.3 Caso a OSC realize ação promocional sem a aprovação do MUNICÍPIO e com recursos da parceria, o valor gasto deverá ser restituído à conta dos recursos dis-
ponibilizados e o material produzido deverá ser imediatamente recolhido. 
10.4 A divulgação de resultados técnicos, bem como todo e qualquer ato promocional relacionado ao desenvolvimento ou inovação tecnológica e/ou metodológica, 
decorrentes de trabalhos realizados no âmbito da presente parceria, deverá apresentar o brasão ofi cial de Contagem, sendo vedada a sua divulgação total ou parcial 
sem o consentimento prévio e formal do MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 
11.1 A presente parceria poderá, a qualquer tempo, ser denunciada por qualquer dos partícipes, mediante notifi cação escrita com antecedência de 60 (sessenta) dias, 
e será rescindido por infração legal ou descumprimento das obrigações assumidas, ou pela superveniência de norma legal ou fato que o torne jurídica, material ou 
formalmente inexequível. 
11.2 Ocorrendo a rescisão ou a denúncia do presente ajuste, MUNICÍPIO e OSC responderão pelas obrigações assumidas até a data de assinatura do respectivo termo 
de encerramento, devendo a OSC apresentar ao MUNICÍPIO, no prazo de até 30 (trinta) dias, a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações assumi-
das até aquela data. 
11.3 Os saldos fi nanceiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações fi nanceiras realizadas, serão devolvidos ao MUNICÍPIO por meio 
de Documento de Arrecadação, à conta-corrente nº. 018-9, Agência 0893, Caixa Econômica Federal – CEF, Titular Prefeitura Municipal de Contagem. 
11.4 Havendo indícios fundados de malversação do recurso público, o MUNICÍPIO deverá instaurar Tomada de Contas Especial, para apurar irregularidades que tenham 
motivado a rescisão da parceria. 
11.5 Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente ajuste, não tendo ocorrido a utilização total dos recursos fi nanceiros recebidos do MUNICÍPIO, 
fi ca a OSC obrigada a restituir, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da data do evento, os saldos fi nanceiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das receitas obtidas das aplicações fi nanceiras, acrescidos de correção monetária e de juros de mora, devendo encaminhar o respectivo comprovante de depósito 
bancário ao MUNICÍPIO. 
11.6 A inobservância do disposto no item anterior ensejará a imediata instauração da tomada de contas especial, sem prejuízo da inscrição de demais sanções e medi-
das cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 
12.1 Este termo poderá ser alterado, mediante termo aditivo, em qualquer de suas cláusulas e condições, exceto no que tange ao seu objeto, de comum acordo, desde 
que tal interesse seja manifestado por qualquer dos partícipes, previamente e por escrito, observado o disposto neste termo e na legislação aplicável. 
Parágrafo único: Dispensam a elaboração de Termo Aditivo, podendo ser utilizada a certidão de apostilamento, as seguintes alterações: 
I – Utilização de rendimentos de aplicações fi nanceiras ou de saldos porventura existentes antes do término da execução da parceria; 
II – remanejamento de recursos sem a alteração do valor global; 
III – prorrogação da vigência, antes de seu término, quando o MUNICÍPIO tiver dado causa ao atraso na liberação de recursos fi nanceiros; fi cando a prorrogação lim-
itada ao exato período do atraso verifi cado; ou 
IV – indicação dos créditos orçamentários de exercícios futuros. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES 
13.1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei Federal nº 13.019/2014, da Lei Municipal nº 4.910/2017, do Decreto 
Municipal nº 30/2017 e da legislação específi ca relacionada à política de ___________________, o MUNICÍPIO poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à OSC as sanções 
previstas no artigo 73 da Lei Federal n. 13.019, de 2014. 
Parágrafo único: Aplicadas às sanções previstas nesta cláusula, deverão ser as mesmas registradas no sítio eletrônico do MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1 Acordam as partes, ainda, em estabelecer as condições seguintes: 
I – Os trabalhadores contratados pela OSC não guardam qualquer vínculo empregatício com o MUNICÍPIO, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse 
último em relação às obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela OSC. 
II – O MUNICÍPIO não responde, subsidiária ou solidariamente, pela ausência de cumprimento das obrigações fi scais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais assumi-
das pela OSC, não se responsabilizando, ainda, por eventuais demandas judiciais. 
III – Todas as comunicações relativas a esta parceria serão consideradas como regularmente efetuadas quando realizadas por meio eletrônico. 
IV – As exigências que não puderem ser cumpridas por meio eletrônico deverão ser supridas através da regular instrução processual, em meio físico. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Contagem para dirimir quaisquer questões resultantes da execução ou da interpretação deste instrumento e que não puderem 
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ser resolvidas administrativamente. 
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, fi rmam o presente termo, em 2 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assina-
das, para que produza os efeitos legais. 

Contagem, ____ de ______________ de _____.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretário(a) Municipal de _________________

XXXXXXXXXXXXXXXX
OSC

Testemunhas:

_________________________________
Nome:
RG:
CPF:

_________________________________
Nome:
RG:
CPF:

ANEXO X
MODELO PLANO DE TRABALHO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Direitos Humanos
e Cidadania PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS 

1.1 PMC

SECRETARIA GESTORA DA POLÍTICA PÚBLICA

ENDEREÇO BAIRRO

CIDADE
U.F C.E.P

DDD/FONE

1.1.1 GESTOR DA PARCERIA

NOME
LOTAÇÃO

CARGO
MATRÍCULA

E-MAIL GESTOR DA PARCERIA

1.2 OSC

NOME CNPJ

ENDEREÇO BAIRRO
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CIDADE U.F C.E.P DDD/FONE LEI DE UTILIDADE PÚBLICA

BANCO AG CC NOME DA AGÊNCIA

E-MAIL

1.2 DIRIGENTE

NOME DO RESPONSÁVEL C.P.F 

R.G./ORGÃO EXPEDIDOR CARGO
FUNÇÃO

PERÍODO DE MANDATO

ENDEREÇO CIDADE

CEP U.F TELEFONE E-MAIL

ASSINATURA DO DIRIGENTE VALIDANDO O CONTEÚDO DO PLANO

2 - DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

2.1 PROGRAMA DE GOVERNO: 

2.2 Identifi cação do Objeto: 

2.3 Período de execução :

2.4 Justifi cativa da proposição: 

3 – METAS 

Nº Meta Quantidade Prazo

01

02

...

3.1 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META AÇÃO

INDICADOR Início Término Responsável

Und. Qtd

01

02
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...

3.2 – INDICADORES, DOCUMENTOS E OUTROS MEIOS A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

* Matrícula dos Benefi ciários
* Folha de frequência mensal com no mínimo 70% de frequência de cada benefi ciário;
* Relatórios de equipe;
* Cronograma de atendimentos (Planilha de grupos de atendimentos), de acordo com Planos Terapêuticos desenvolvidos e matrículas efetivadas;
* Planos terapêuticos.

4 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

4. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DESCRIÇÃO DA DESPESA QTDE VALOR MENSAL VALOR TOTAL DA DESPESA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1

2

...

TOTAL - PESSOAL E ENCAR-
GOS SOCIAIS

MATERIAL DE CONSUMO

1

2

...

TOTAL – MATERIAL DE 
CONSUMO

CUSTOS INDIRETOS

1

2

...

TOTAL – CUSTOS INDIRETOS

SUB TOTAL

VALOR GLOBAL

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Os valores a serem repassados, mediante cronograma de desembolso compatível com os gastos das etapas vinculadas às metas do cronograma físico.

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

META MARÇO - 2019 ABRIL - 2019 MAIO – 2019 JUNHO - 2019

1
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2

...

TOTAL 

Continuação ...

META JULHO – 2019 AGOSTO – 2019 SETEMBRO – 2019 OUTUBRO - 2019

1

2

...

TOTAL 

Continuação ...

META NOVEMBRO - 2019 DEZEMBRO - 2019 JANEIRO – 2020 FEVEREIRO - 2020

1

2

...

TOTAL 

6 – CONTRAPARTIDA

7 – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

A prestação de contas parcial deverá ser apresentada na periodicidade defi nida pelo Plano de Trabalho da parceria, de forma condizente com o seu objeto e com o 
cronograma de desembolso de recursos, quando houver.

8 - PREVISÃO DE RECEITAS E A ESTIMATIVA DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES, INCLUINDO OS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS E A 
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO;

A previsão de receitas e despesas deverá incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mer-
cado ou com outras parcerias da mesma natureza, tais como cotações, tabelas de preços de associações profi ssionais, publicações especializadas ou quaisquer outras 
fontes de informação disponíveis ao público.

9 – APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PELA PMC
11.1 - DECLARAMOS que foi analisado o conteúdo do PLANO DE TRABALHO, aprovamos e autorizamos a execução dos procedimentos operacionais detalhados no 
mesmo, que será vinculado ao PROCESSO Nº ...................... de ...... / ...... / ......, proposto pela (OSC) ..................................... 

Contagem., ....... de .................. de ...........

-------------------------------------------------     ----------------------------------------------      
GESTOR DA PARCERIA                         SECRETÁRIO DA PASTA
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Comic

Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC 

Resolução 001/2019

Dispõe sobre a utilização de recursos do 
Fundo Municipal do Idoso de Contagem

O Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC, no uso de suas atribuições legais dispostas na Lei Federal 10.741 de 01 de Outubro de 2003 e pela Lei Municipal 
4.839 de 11 de Julho de 2016 e Resoluções do Conselho.

RESOLVE:
Art. 1º – Conforme aprovado em plenária será confeccionado 10.000 (dez mil) Cartilhas Estatutos do Idoso 15x21 fechado, 50 páginas no miolo – capa e miolo em 
papel couché, capa e miolo 4x4 cores, para a seguinte distribuição: 5ª Conferência Municipal do Idoso, Grupos de Convivência da Terceira Idade, Organizações da Socie-
dade Civil que possui registro no Comic e para quem dele precisar.

Art. 2º – Conforme aprovado em plenária será confeccionado 5.000 (cinco mil) Panfl etos 4x4 cor 2 dobras, tamanho 15x21papel couché, para divulgação das atividades 
do Comic e da política pública da pessoa idosa, para a seguinte distribuição: 5ª Conferência Municipal do Idoso, Grupos de Convivência da Terceira Idade, Organizações 
da Sociedade Civil que possui registro no Comic e para quem dele precisar.

Art. 2º – Autorizar a liberação de recursos no valor de R$22.050,00 (vinte e dois mil e cinquenta reais), para pagamento da empresa selecionada conforme orçamento 
apresentado.

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação.

Contagem, 28 de Janeiro de 2019.

Marcos Wellerson Pereira
Vice – Presidente do COMIC 

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano e Habitação 

A Comissão Especial de Seleção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação 
vem através deste apresentar retifi cação ao resultado fi nal classifi catório do EDITAL 01/2018 SMDU 
SELEÇÃO PÚBLICA PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NA FEIRA DE ARTES, ARTESANATO, 
COMIDAS, FLORES NATURAIS E PRODUTOS DE VARIEDADES DO ELDORADO NO MUNICÍPIO 
DE CONTAGEM – MINAS GERAIS. Os candidatos deverão comparecer à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação, do dia 29 de janeiro à 01 de março do presente ano, para 
realizar a LICENÇA DO FEIRANTE munido dos documentos presente no item 12 do referido Edital. 
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ORDEM COD. Nº.    
PROCESSO NOME DO INTERESSADO

1º CL 09571/2018-03A TEREZINHA FERREIRA DA SILVA
2º CL 08412/2018-03A IGNES LOPESDA SILVA
3º CL 10403/2018-03A MYRIAM JACYNTHA NASCIMENTO SILVA
4º CL 09277/2018-03A WALDIR DIONIZIO BAPTISTA
5º CL 08683/2018-03A MARIA MADALENA REIS
6º CL 11260/2018-03A IRACEMA VENUTO DUARTE
7º CL 10157/2018-03A MADALENA VIEIRA BRAGA
8º CL 09275/2018-03A DALVA SANTANA BATISTA
9º CL 10734/2018-03A MARIA LUCIA DE JESUS BATISTA
10º CL 09407/2018-03A ROMILDA MARIA AUGUSTA
11º CL 10630/2018-03A EVA DE LOURDES MARTINS ASSIS
12º CL 10893/2018-03A MARIA DAS GRACAS ROBERTO OLIVEIRA
13º CL 08689/2018-03A HELENA DE REZENDE DA SILVA
14º CL 12017/2018-03A ANA MARIA SILVA NIEMANN
15º CL 10320/2018-03A CARMEM LOPES DE ARAUJO
16º CL 10200/2018-03A MARIA BATISTA VIEIRA
17º CL 10981/2018-03A MARTA MARIA MENDONCA
18º CL 11718/2018-03A MARIA LUCIA DE CASTRO LOYOLA
19º CL 11063/2018-03A CELIA DUARTE ROSA
20º CL 10164/2018-03A EUNICE FERREIRA GUIMARAES
21º CL 10948/2018-03A GERALDO VICENTE DOS SANTOS
22º CL 07594/2018-03A LIRIA MARQUES MARTINS
23º CL 11288/2018-03A FRANCISCO SIEBRA DO NASCIMENTO
24º CL 10290/2018-03A IZABEL QUARESMA CUNHA
25º CL 11027/2018-03A JOSE FERREIRA DA SILVA
26º CL 10414/2018-03A LACIR AUXILIADOR DE LIMA
27º CL 11026/2018-03A MARIA DA CONCEICAO SILVA
28º CL 09320/2018-03A MARLI DAS GRACAS ALVES
29º CL 10031/2018-03A ALDA GONCALVES BRAGA
30º CL 11231/2018-03A ANA LUCIA DUARTE ALVES
31º CL 09598/2018-03A IZETE PEREIRA BRANDAO
32º CL 08126/2018-03A MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA SARDINHA
33º CL 11876/2018-03A MARIA DE LOURDES AFONSO
34º CL 10799/2018-03A RUTE DA SILVA RIBEIRO PIRES
35º CL 10040/2018-03A TERESINHA LEOPOLDINO MARQUES
36º CL 11025/2018-03A CELIA MALAQUIAS
37º CL 08066/2018-03A DILMA TEREZINHA MELOLIBRELON
38º CL 10889/2018-03A IVONE MARTINS DA SILVA BRAGA
39º CL 11255/2018-03A MARIA ALVES DE MOURA
40º CL 08719/2018-03A MARIA ALVES OLIVEIRA DE SOUSA
41º CL 11731/2018-03A MARIA LUCIA DE AQUINO
42º CL 10356/2018-03A NILZA DE OLIVEIRA REIS
43º CL 09266/2018-03A VALDEIR GUILHERME DOS SANTOS
44º CL 09263/2018-03A VANDA MARIA DE CASTRO
45º CL 08934/2018-03A DEOSDELIA CORREA GURGEL
46º CL 11402/2018-03A MARIA HELENA DOS SANTOS FARIA
47º CL 07452/2018-03A NEUZA  ALVES DA SILVA
48º CL 08745/2018-03A NEUZA DAS GRACAS SILVA
49º CL 09874/2018-03A ANTONIO CARLOS ALVES RODRIGUES
50º CL 08625/2018-03A LUCIA DE FATIMA FERNANDES
51º CL 10943/2018-03A LUCIA FAUSTA DE ANDRADE
52º CL 09844/2018-03A MARIA IRACY GUEDES GUIMARAES
53º CL 09434/2018-03A MARLI DA TRINDADE NICOLI
54º CL 08309/2018-03A NATALINA DE FATIMA CALDAS
55º CL 09158/2018-03A LUCIA ELENA TANAKA

EDITAL Nº. 001/2018 - (FEIRA DE ELDORADO)
SETOR: VESTUÁRIO ADULTO

(CL) - CLASSIFICADO / (CR) - CADASTRO RESERVA

28/01/2019
Preparado por: Renato Barros
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56º CL 08674/2018-03A MATEUS DA SILVA
57º CL 09902/2018-03A MARIA DE FATIMA DE JESUS TEIXEIRA
58º CL 10856/2018-03A MARIA DAS GRACAS DE MIRANDA
59º CL 07995/2018-03A MARIA MADALENA CALIXTO
60º CL 09254/2018-03A CONCEICAO FATIMA DE ALMEIDA
61º CL 08912/2018-03A MARIA DA GLORIA DA COSTA VASCONCELOS
62º CL 09245/2018-03A MARLENE ANTUNES PAIVA
63º CL 09136/2018-03A ADILCA DA SILVA MAIA  SANTOS
64º CL 10537/2018-03A HELENA PAIVA MENDES
65º CL 09425/2018-03A IVONICE PEREIRA DO NASCIMENTO
66º CL 10613/2018-03A LENIE MARIA MORENO DE FREITAS
67º CL 07780/2018-03A MARISA COELHO FERREIRA
68º CL 10620/2018-03A NEUZA BATISTA LAMIM FERNANDES
69º CL 07448/2018-03A SILVANIA DE FATIMA SOUZA GONCALVES
70º CL 08111/2018-03A MARIA ANGELA SOUZA PEREIRA
71º CL 11125/2018-03A MARIA APARECIDA ROMAO
72º CL 09278/2018-03A TEREZINHA MARIA DOS SANTOS MADRUGA
73º CL 10736/2018-03A DORACI GOMES VIEIRA
74º CL 09149/2018-03A ECYLEZIA DA SILVA MAXIMO
75º CL 08743/2018-03A TEREZINHA FERREIRA DO AMARAL
76º CL 10569/2018-03A VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA SANTOS
77º CL 09456/2018-03A MARIA EUNICE RAMOS DOS SANTOS
78º CL 10735/2018-03A WALDETE DA CONCEICAO BARROS SANTOS
79º CL 11511/2018-03A PAULO ROBERTO DOS SANTOS
80º CL 08736/2018-03A JANUARIO JOSE MARTINS
81º CL 10186/2018-03A ZELITA PEREIRA DE OLIVEIRA
82º CL 09302/2018-03A VALQUIRIA EUNICE GARRO DA SILVA
83º CL 09082/2018-03A IRACI MARTINS GAZETA
84º CL 10213/2018-03A TEREZINHA GONCALVES GOMES
85º CL 11049/2018-03A ANA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO
86º CL 09847/2018-03A NEUZA JESUS DE ALMEIDA SILVA
87º CL 10502/2018-03A DALVA MARIA DE JESUS SANTOS
88º CL 09704/2018-03A VANIA MARIA DE SOUZA
89º CL 09682/2018-03A MARIA DAS GRACAS GABRIEL
90º CL 11276/2018-03A MARIA EUGENIA JACINTA  NUNES PEREIRA
91º CL 09897/2018-03A TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA
92º CL 08004/2018-03A IVONE SANTANA REIS SILVA
93º CL 09639/2018-03A GENY SILVA DE OLIVEIRA
94º CL 12120/2018-03A MARIA DAS GRACAS FERREIRA GERALDO
95º CL 11308/2018-03A MARIO LUCIO VIGNOLI
96º CL 11277/2018-03A WILSON NUNES PEREIRA
97º CL 09449/2018-03A ANGELA MARIA PEREIRA BRANDAO
98º CL 10411/2018-03A MARIA PAULA COSTA
99º CL 11420/2018-03A ANITA SOARES DE ALMEIDA SOUZA
100º CL 11002/2018-03A GIDALVA SANTOS E SANTOS
101º CL 08675/2018-03A JULCELEM ANTONIA FARIA
102º CL 11960/2018-03A MARIA DE FATIMA RIBEIRO NEPOMUCENO 
103º CL 09246/2018-03A RITA NUNES SILVA
104º CL 09732/2018-03A SHIRLEY APARECIDA SILVA
105º CL 09279/2018-03A VANILDA SOARES SILVA
106º CL 08701/2018-03A ADNAMERICA GONCALVES PEREIRA
107º CL 09311/2018-03A GERALDA MARIA COSTA DE CARVALHO
108º CL 09945/2018-03A GUTTEMBERG MARQUES COSTA
109º CL 10119/2018-03A NILCE DE FREITAS
110º CL 09255/2018-03A ELENICE IMACULADA CAMPOS DAS DORES
111º CL 09763/2018-03A MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES
112º CL 11751/2018-03A MARIA APARECIDA DE SOUZA MIRANDA
113º CL 11841/2018-03A MARIA DE FATIMA BAIAO
114º CL 10082/2018-03A NEUSA MARIA DE FARIA
115º CL 10318/2018-03A TEREZINHA SILVERIO PEREIRA DE SOUZA
116º CL 08901/2018-03A ANTONIA DE LOURDES MARTINS
117º CL 09863/2018-03A CLERIA NEIDE FERREIRA DUARTE
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118º CL 09180/2018-03A EVA TIMOTIO DO CARMO
119º CL 08823/2018-03A JAIDES SILVA SOUSA
120º CL 09971/2018-03A MARIA CELIA DE SOUZA AGUIAR
121º CL 09296/2018-03A MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA
122º CL 09497/2018-03A MARIA JULIA CONCEICAO TELES
123º CL 08932/2018-03A ROSANGELA MARIA MOSELLI
124º CL 10741/2018-03A SELMA FERREIRA LOPES VIGNOLI
125º CL 08116/2018-03A ADEMAR PARADELLAS SILVA
126º CL 10309/2018-03A AMELIA APARECIDA PACHECO DRUMOND
127º CL 08815/2018-03A LOURDES ANTONIA DE FARIA
128º CL 07812/2018-03A MARIA APARECIDA DIAS SILVA
129º CL 08725/2018-03A MARIA JOSE DUARTE SIMAN
130º CL 10301/2018-03A MARIA JOSE RODRIGUES VIEIRA
131º CL 10446/2018-03A MARIA VALDETE SANTOS
132º CL 09511/2018-03A NELY DA SILVA MACHADO
133º CL 11628/2018-03A SORAIA DIAMANTIS PAPASTAMATIU
134º CL 09962/2018-03A APARECIDA LOPES DA SILVA CARDOSO
135º CL 10374/2018-03A CLEIDE LINO DE ANDRADE
136º CL 10434/2018-03A EDILA ALMEIDA DE JESUS
137º CL 08980/2018-03A HILARINA ROSA DE SOUZA
138º CL 09877/2018-03A IZABEL CERDEIRA PEREIRA
139º CL 08093/2018-03A MARIA BEATRIZ SANTOS
140º CL 10832/2018-03A MARIA DA GLORIA
141º CL 09238/2018-03A IONE DE FREITAS MARTINS
142º CL 09230/2018-03A JARBAS RODRIGUES DA SILVA
143º CL 10297/2018-03A LUZIRENE CIRINO DE CASTRO GUIMARAES
144º CL 11490/2018-03A MARIA ELZA CORGOZINHO
145º CL 09531/2018-03A AMARILDO SILVA AMARAL
146º CL 09948/2018-03A ANA REGINA DE SOUZA
147º CL 09243/2018-03A ELIANE GONCALVES PAIVA
148º CL 09685/2018-03A GILMAR ALVES PEREIRA
149º CL 09652/2018-03A MARIA ENEIAS GUIMARAES DE CASTRO
150º CL 09866/2018-03A MARIA LUCIA DA SILVA MOREIRA
151º CL 09495/2018-03A MARINES EULINDA SANTOS
152º CL 10274/2018-03A MAURA DA PAZ NUNES
153º CL 09438/2018-03A MIRTES DE OLIVEIRA TEIXEIRA
154º CL 09907/2018-03A RITA DE CASSIA MOREIRA
155º CL 07998/2018-03A ANGELA VANENCIA GONZAGA MOURA JOTA
156º CL 08933/2018-03A CELI GONCALVES DE PAULA FERREIRA
157º CL 09789/2018-03A DIVA APARECIDA ANTUNES AMORIM
158º CL 09947/2018-03A JUSSARA REGINA PINTO COELHO DE SOUZA
159º CL 08877/2018-03A MARIA IZABEL DOS SANTOS SALES
160º CL 11880/2018-03A MARIA LUIZA DAS NEVES
161º CL 10143/2018-03A SANDRA REGINA SANTOS
162º CL 07695/2018-03A SEBASTIAO CARLOS MARTINS
163º CL 08670/2018-03A SILVANA DE FATIMA ARAUJO SILVA
164º CL 10279/2018-03A TEREZA ROSA GONCALVES PEREIRA
165º CL 11444/2018-03A CELIA APARECIDA DE SOUZA
166º CL 09901/2018-03A ICLEIA DEGASPERI DE FREITAS ESCOLASTICO
167º CL 09371/2018-03A LUCELIA COSTA
168º CL 08954/2018-03A MAGNA PEREIRA DE SOUZA
169º CL 09684/2018-03A MARGARIDA DONATO DE OLIVEIRA
170º CL 09473/2018-03A MIRIA PEREIRA DOS SANTOS SILVEIRA
171º CL 09290/2018-03A SONIA MARIA BORGES
172º CL 11743/2018-03A ALCI GUIMARAES VIANA
173º CL 09503/2018-03A ANA LUCIA SOARES
174º CL 10191/2018-03A BEATRIZ ROSARIA GUIMARAES
175º CL 11987/2018-03A CLAUDIA DE CASSIA CANEIRO DO CARMO
176º CL 09119/2018-03A ELISABETH  MOTA
177º CL 09092/2018-03A LUZIA DA RESUREICAO PEREIRA C DE FIGUEIREDO
178º CL 10085/2018-03A MARIA DA PENHA DE JESUS SANTOS
179º CL 11473/2018-03A MARTA HELENA ANDRADE SOUZA
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180º CL 09952/2018-03A NEIDE DA CONCEICAO FARIA
181º CL 11756/2018-03A JOSE HELIO DE MIRANDA
182º CL 09655/2018-03A ESTER LINA VIEIRA RODRIGUES
183º CL 11662/2018-03A IVONE DA SILVA
184º CL 08187/2018-03A MARIA DO CARMO TEIXEIRA BRAGA
185º CL 11335/2018-03A MARLETE MARTINS DOS SANTOS 
186º CL 09599/2018-03A NILCE PEREIRA DE SOUZA
187º CL 11586/2018-03A SORAIA MARIA DE MORAIS ROMERO
188º CL 09154/2018-03A ZENILDA GERMANA CEZARIO
189º CL 08867/2018-03A CARMELITA GONCALVES VIANA
190º CL 08421/2018-03A ELANE DA MOTA MENEZES OLIVEIRA
191º CL 10221/2018-03A JUSSARA APARECDA AMARAL PEREIRA
192º CL 12031/2018-03A MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
193º CL 10504/2018-03A CRISTINA APARECIDA DA SILVA
194º CL 11541/2018-03A ANDREA RINCO CORREA
195º CL 08534/2018-03A CLEOCIMAR PARREIRAS DE ABREU
196º CL 10501/2018-03A CONSUELITA MARIA DE JESUS SILVA
197º CL 10477/2018-03A IVONICE PEREIRA LIMA
198º CL 09608/2018-03A MARIA LUCIA DA CRUZ
199º CL 08342/2018-03A JAQUELINE COSTA
200º CL 09924/2018-03A ELIENE GUIMARAES CAMPOS
201º CL 08774/2018-03A HELIANE SILVA CEZARIO
202º CL 08141/2018-03A IRENE MENDES MACHADO
203º CL 08687/2018-03A ADALIA DE SOUZA AMORIM
204º CL 09336/2018-03A APARECIDA SOUZA DOS SANTOS FERNANDES
205º CL 10345/2018-03A GIOVANA RIBERO DE MORAIS
206º CL 09782/2018-03A NAIR CONCEICAO SOARES VELOSO
207º CL 11555/2018-03A VANETE HELENA DE BORBA
208º CL 08806/2018-03A ANILDA MORAIS ARCANJO
209º CL 08860/2018-03A JACQUELINE MORAES  DA SILVA
210º CL 09316/2018-03A LEILA PEREIRA SALGADO
211º CL 11758/2018-03A REGINA CELIA DA SILVA
212º CL 10327/2018-03A ALAIR DE FATIMA NEUNES DOS SANTOS
213º CL 10582/2018-03A LOYDE LUCIA LINO CUNHA
214º CL 11179/2018-03A LUCIENE ANTUNES DE OLIVEIRA
215º CL 09188/2018-03A ROBENILTON DE SOUSA MENEZES
216º CL 10288/2018-03A APARECIDA MARIA AURELINO DOS SANTOS
217º CL 09267/2018-03A MARILENE APARECIDA DA SILVA
218º CL 10722/2018-03A SIMONE BISPO DA SILVA RODRIGUES
219º CL 11449/2018-03A KELLEN CRISTINA AMARAL PEREIRA
220º CL 11472/2018-03A ERICA REGINA DE ARAUJO PEREIRA
221º CL 10795/2018-03A MARCOS DA SILVA RODRIGUES
222º CL 11398/2018-03A RENATA APARECIDA DE SOUZA
223º CL 08885/2018-03A ANGELA DA SILVA ALVES
224º CL 11133/2018-03A GRACE DANIELA DIAS MELO
225º CL 09343/2018-03A MARIA ESTER DO CARMO
226º CL 07417/2018-03A GRACILDA NEVES MAGELA
227º CL 09900/2018-03A IZABEL DEGASPERI DE FREITAS
228º CL 11575/2018-03A MARIA NUZIA SILVA
229º CL 11124/2018-03A NEUZA MARIA CORDEIRO MATOS
230º CL 09768/2018-03A MARIA JOSE DAS GRACAS RIBEIRO
231º CL 11944/2018-03A WANDERLEY ANTONIO MONTEIRO
232º CL 08101/2018-03A MARIA CLARA DE JESUS OLIVEIRA
233º CL 12193/2018-03A JOSE GERALDO PAIXAO
234º CL 11135/2018-03A VANDA MARINA DE ARAUJO
235º CL 10306/2018-03A NEUZA LIBERAL TEIXEIRA
236º CL 10308/2018-03A EDI SILVA MACHADO
237º CL 09340/2018-03A MARIA AUGUSTA FERNANDES
238º CL 11651/2018-03A SUELY LARANJO
239º CL 11539/2018-03A SILMA COSTA TARGINO
240º CL 10450/2018-03A BERNADETE ROLLA DE SALES
241º CL 11872/2018-03A NILDA CARVALHO MUNIZ
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242º CL 10340/2018-03A MARIA DAS GRACAS DA CUNHA
243º CL 09718/2018-03A OLGA REGINA LIO ROCHA
244º CL 09859/2018-03A MARIA DAS DORES VIERA TEIXEIRA
245º CL 11818/2018-03A MARIA MADALENA RODRIGUES
246º CL 10015/2018-03A VILMA BARBOSA DE ANDRADE
247º CL 09821/2018-03A MARIA APARECIDA PINHEIRO REIS
248º CL 10890/2018-03A CLEUZIMAR TRISTAO DAMAS MENDES
249º CL 09482/2018-03A MARIA DOS ANJOS ARAUJO RIBEIRO
250º CL 10089/2018-03A JUSCILENE GONCALVES MOREIRA
251º CL 10529/2018-03A ANA LUCIA DIAS SALAZAR
252º CL 09567/2018-03A GENILTON NONATO MARTINS
253º CL 10528/2018-03A RAFAEL SALAZAR DA SILVA
254º CL 10346/2018-03A JAQUELINE APOLIANA DA CUNHA
255º CL 12112/2018-03A ANA MARTA SILVA
256º CL 11061/2018-03A ZAIRA LUCIANA DUARTE VAZ
257º CL 09772/2018-03A ESTELA MARIS DE MOURA VASCONCELOS
258º CL 09861/2018-03A DORALICE CANDIDA SILVERIO
259º CL 08733/2018-03A RAQUEL SOUSA COELHO
260º CL 09778/2018-03A VITORIA DE FATIMA DOS SANTOS
261º CL 09904/2018-03A JOSE SANTANA DE SOUZA
262º CL 08623/2018-03A LUCIMEIRE GERALDA FERNANDES CAIXETA
263º CL 11053/2018-03A ANDREIA APARECIDA DE AQUINO SATIL
264º CL 11954/2018-03A CAROLINA DE MORAIS TOCAFUNDO
265º CL 11951/2018-03A GABRIELA BIANCA MORAIS RIBEIRO
266º CL 11585/2018-03A LUCI DE SOUZA MORAIS
267º CL 11389/2018-03A ANITA GARIBALDE NORTE
268º CL 11705/2018-03A LEILA GONCALVES DE OLIVEIRA
269º CL 10973/2018-03A ZILDA MARIA DA SILVA
270º CL 10888/2018-03A ANGELA MARIA  OLIVEIRA DAMAS
271º CL 09444/2018-03A MARIA ELIETE BATISTA OLIVEIRA
272º CL 10068/2018-03A HENRIQUE LUIS DE CARVALHO
273º CL 10281/2018-03A JURANDI REZENDE DE OLIVEIRA
274º CL 11602/2018-03A MARIA DE FATIMA DE ASSIS
275º CL 10937/2018-03A MARILDA SOARES PINHEIRO
276º CL 11225/2018-03A MARLENE RODRIGUES CAMPOS
277º CL 11572/2018-03A LIDIA ALVES GUEDES PEREIRA
278º CL 08139/2018-03A FERNANDO BATISTA DO NASCIMENTO
279º CL 09466/2018-03A JOSINETE FONSECA ARAGAO
280º CL 08986/2018-03A VANIA REGINA DE ALMEIDA SANTOS
281º CL 11406/2018-03A ELIZETE BARBOSA CALIXTO
282º CL 09197/2018-03A HELENOILDES FEITOSA DA SILVA DE SOUZA
283º CL 10351/2018-03A SILVANIA DE ANDRADE
284º CL 12124/2018-03A TEREZINHA DA SILVA SOUZA
285º CL 09658/2018-03A TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS
286º CL 08085/2018-03A IRENE SANTANA AMARAL PEREIRA
287º CL 10154/2018-03A JOANETE BRITO LIMA
288º CL 08346/2018-03A MARIA D APARECIDA DA SILVA QUEIROZ
289º CL 08555/2018-03A DULCINEIA ALVES AZEVEDO CAMARGOS
290º CL 11765/2018-03A CLARA AMELIA FERNANDES
291º CL 11727/2018-03A DORISLENE DO ESPIRITO SANTO MARTINS
292º CL 12001/2018-03A EDSON SANTOS MELLO
293º CL 11894/2018-03A SANDRA KATIA DOS SANTOS
294º CL 09604/2018-03A ADRIANA DE SOUZA FONTES
295º CL 11938/2018-03A CREUZA MARIA FERNANDES DA SILVA
296º CL 11883/2018-03A KELLY CRISTINA ROSA GUSTAVO
297º CL 09664/2018-03A MAGNA ALVES PEREIRA
298º CL 11714/2018-03A ROZIMAR SATIRO DE ALMEIDA
299º CL 11029/2018-03A VALQUIRIA FIDELIS SILVA
300º CL 11280/2018-03A SEBASTIANA PEREIRA SALGADO SILVA
301º CL 11287/2018-03A CHARLY LOPES DO NASCIMENTO
302º CL 10326/2018-03A VERA LUCIA NUNES
303º CL 11028/2018-03A LUCIENE SILVA MAGALHAES
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304º CL 11884/2018-03A ADALGISA FAUSTA MARTINS
305º CL 11936/2018-03A MARCOS RODRIGUES DOS REIS
306º CL 11116/2018-03A NILVA APARECIDA SOARES LIMA
307º CL 09305/2018-03A ELISETE DA COSTA REIS
308º CL 10764/2018-03A NAIR MORAIS PARREIRAS
309º CL 10344/2018-03A IVAN PEICHOTO MACIEL
310º CL 10886/2018-03A PATRICIA MARTINS BRAGA
311º CL 09612/2018-03A VANILDA FERREIRA VIEIRA
312º CL 11744/2018-03A GABRIELA CRISTINA LIMA ANGELO
313º CL 10955/2018-03A LUANA ODETE DE OLIVEIRA ARAUJO
314º CL 12016/2018-03A LUDMILA GOMES FERREIRA
315º CL 10487/2018-03A MARIANA CAROLINE RODRIGUES
316º CL 10831/2018-03A MICHELLE GUEDES DA CRUZ
317º CL 07483/2018-03A NATALIA ROCHA TEOBALDO
318º CL 11742/2018-03A MARINA PAULA DE OLIVEIRA LIMA RODRIGUES
319º CL 11972/2018-03A KELLY DOS REIS SILVA
320º CL 10486/2018-03A MARCELO DE OLIVEIRA CAMILO
321º CL 08334/2018-03A DANIELE DA SILVA COELHO
322º CL 11713/2018-03A THIAGO UBIRATAN JOSE TRINDADE
323º CL 12165/2018-03A ELIZENE FERNANDES DE BRITO
324º CL 11973/2018-03A FERNANDO QUIRINO FERREIRA
325º CL 12044/2018-03A VALDIRENE APARECIDA DA SILVA
326º CL 11272/2018-03A KARINA ALVES DE ANDRADE
327º CL 11275/2018-03A KERTELIN DOS SANTOS NORONHA
328º CL 12119/2018-03A LEONARDO JUNIOR FERREIRA
329º CL 11405/2018-03A PRISCILA DONATO DE OLIVEIRA
330º CL 11676/2018-03A LILIAN APARECIDA DA SILVA
331º CL 11915/2018-03A PAULA HELENA DO NASCIMENTO
332º CL 10046/2018-03A JOYCE APARECIDA PEREIRA DE JESUS RODRIGUES
333º CL 11800/2018-03A SAMANTHA LUCILLE ROSSI DA SILVA SOARES
334º CL 10162/2018-03A DANIELA FLAVIA TRINDADE PRAZERES
335º CL 09442/2018-03A JESSICA CAROLINE LIMA DE OLIVEIRA
336º CL 11712/2018-03A MAYRA SATIRO FERNANDES
337º CL 12242/2018-03A MARIA DAS GRACAS COURA ROCHA
338º CL 10187/2018-03A ADALBERTO FERREIRA DE SENA
339º CL 11704/2018-03A ANA ERMI ALVES DA SILVA
340º CL 07453/2018-03A AGLAER GOMES DE MOURA
341º CL 07759/2018-03A EMERENCIANA BORGES DA COSTA
342º CL 11245/2018-03A JULIA NASCIMENTO RODRIGUES
343º CL 11616/2018-03A LUZIA ROSALIA RIBEIRO DE SOUSA
344º CL 09713/2018-03A MARIA MERCES DA COSTA
345º CL 11702/2018-03A SUELY RIBEIRO DE FREITAS
346º CL 11958/2018-03A CLEUSA DE JESUS BARBOSA
347º CL 10026/2018-03A DORIA MARTINS DA SILVA
348º CL 11871/2018-03A MARIA HELENA RODRIGUES AMARAL
349º CL 09378/2018-03A IRENE ALVES DE OLIVEIRA
350º CL 11869/2018-03A JOSE ROCHA LIMA
351º CL 11667/2018-03A VILMA RODRIGUES SOARES
352º CR 09443/2018-03A ARNILDO ANTONIO OLIVEIRA
353º CR 11610/2018-03A COSMA DAMIAO DE ABREU
354º CR 10116/2018-03A ELENITA PEREIRA DOS SANTOS
355º CR 09293/2018-03A SALETE RIBEIRO AGUIAR DE OLIVEIRA
356º CR 07540/2018-03A MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA
357º CR 09448/2018-03A EDITE FERREIRA DA SILVA
358º CR 10160/2018-03A IVANILDA EMILIO
359º CR 10153/2018-03A MARIA DAS GRACAS PEREIRA SANTOS
360º CR 11098/2018-03A MARISA MARILIA NUNES FERREIRA
361º CR 09943/2018-03A DELZITA GOMES NASCIMENTO
362º CR 10159/2018-03A NEIZA FERREIRA CARVALHO
363º CR 11957/2018-03A MIRIAM ELIZABETH FIGUEIREDO BOSCHI
364º CR 11567/2018-03A ERONILDES ALEXANDRINO SANTANA MACEDO
365º CR 11844/2018-03A MARIA APARECIDA BRANGIONI
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366º CR 11679/2018-03A DALVA GOMES DA SILVA
367º CR 10218/2018-03A NADIA SILVA BOTELHO MELO
368º CR 08361/2018-03A ROSANA MATHIAS DA SILVA
369º CR 11419/2018-03A MARCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA
370º CR 12026/2018-03A EVANDRO RIBEIRO DA ROCHA
371º CR 10219/2018-03A LIGIA SILVA BOTELHO NOVAIS
372º CR 11753/2018-03A ANA MARIA DE SOUZA GEMAQUE
373º CR 07946/2018-03A TEREZA CRISTINA GOMES DOS SANTOS
374º CR 11833/2018-03A ANIBALDINA TEIXERA RAMALHO
375º CR 11985/2018-03A CLEITON RODRIGUES SANTOS
376º CR 12025/2018-03A FABIO CAMARGOS RAMALHO
377º CR 12014/2018-03A FREDERICO ANTONIO NIEMANN
378º CR 09876/2018-03A VALDIR EVANGELISTA LIRA
379º CR 09881/2018-03A AIRAM MAGALI DE MEDEIROS
380º CR 10072/2018-03A DENISE MARLA CARVALHO SIQUEIRA
381º CR 11745/2018-03A AQUILENE CHAVES RODRIGUES
382º CR 12201/2018-03A EDMAR GONCALVES QUEIROZ
383º CR 11709/2018-03A NOEUMA MOREIRA RODRIGUES
384º CR 11199/2018-03A DANIELLE SILVA MAGALHAES PERES
385º CR 10653/2018-03A ADELAINE CRISTINA RODRIGUES CARDOSO DOS SANTOS QUARESMA
386º CR 11829/2018-03A NEURILENE CORGOSINHO SOARES R NORONHA
387º CR 10102/2018-03A DANIELA GOMES DE OLIVEIRA DO CARMO
388º CR 07402/2018-03A SANDRA CESAR BARROS
389º CR 08665/2018-03A KAROLINE PEREIRA
390º CR 11976/2018-03A VANESSA DANIEL FAUSTINO
391º CR 11881/2018-03A ARTUR DE JESUS NEVES
392º CR 10063/2018-03A JESSICA VIRGINIA DE SOUZA
393º CR 11302/2018-03A LADYANE RAQUEL CANDIDO DOS SANTOS
394º CR 07541/2018-03A JOANA STHEFANE GOMES DE OLIVEIRA
395º CR 11269/2018-03A LORRANE CANDIDO LIMA
396º CR 12252/2018-03A ROBSON GULART PEREIRA
397º CR 11986/2018-03A GABRIELA DA SILVA SANTOS
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ORDEM COD. Nº.    
PROCESSO NOME DO INTERESSADO

1º CL 11771/2018-03A FRANCISCO SALVADOR PEREIRA DE OLIVEIRA
2º CL 11107/2018-03A LUCIA FERNNANDES
3º CL 10810/2018-03A MARIA DO CARMO ALMEIDA FARIAS
4º CL 10150/2018-03A VALTER ANTONIO DA SILVA
5º CL 08576/2018-03A ALCIDINE ALVES DIAS
6º CL 09558/2018-03A MARIA DO CARMO DE SOUZA
7º CL 09963/2018-03A NILTON JORGE BARBOSA
8º CL 09220/2018-03A MAGNA APARECIDA DE MIRANDA
9º CL 11089/2018-03A SONIA ALMEIDA DE BARROS 
10º CL 09377/2018-03A ERENI SANTOS DE OLIVEIRA
11º CL 12118/2018-03A ANA MARIA SILVA DO BONFIM
12º CL 11408/2018-03A MARIA ENY PEREIRA DA SILVA
13º CL 09221/2018-03A MARIA SUELI DA SILVA DUARTE COSTA
14º CL 09788/2018-03A VALDILENE DE LOURDES REIS FREITAS
15º CL 09304/2018-03A ROSIMAR AUGUSTA DA SILVA
16º CL 11167/2018-03A ERINEIA DA SILVA ALVES
17º CL 09801/2018-03A MARIA APARECIDA ALVES
18º CL 11947/2018-03A DENISE APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
19º CL 09352/2018-03A ATANAGILDO ERANY HORTELAN
20º CL 11088/2018-03A CLEUZENI MARIANA DA SILVA
21º CL 09824/2018-03A MARIA ELISETE FERREIRA EVANGELISTA
22º CL 10016/2018-03A FERNANDO LUIZ FIGUEIREDO
23º CL 09512/2018-03A SEBASTIÃO SANTANA DE CARVALHO
24º CL 10455/2018-03A VERA LUCIA RIBEIRO LOPES
25º CR 11924/2018-03A ROSALINA MARIA DAS GRAÇAS COSTA
26º CR 10180/2018-03A RITA DE CASSIA AMBROSIO COELHO
27º CR 11085/2018-03A MARIA DE LOURDES SOARES CALISTO
28º CR 11930/2018-03A AGNELLE VASCONCELOS SALES
29º CR 11303/2018-03A IVANILDE BARBOSA LIMA
30º CR 11681/2018-03A MARCELLA ALMEIDA FARIAS
31º CR 11417/2018-03A KALUCHA SATSIKO SHIMIZU
32º CR 09862/2018-03A ANDREIA DELFINO DA SILVA
33º CR 11416/2018-03A MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA
34º CR 11614/2018-03A MARIA JOSÉ FERREIRA ALVES
35º CR 12000/2018-03A WANDERSON DE OLIVEIRA DUARTE
36º CR 11609/2018-03A MARIA APARECIDA ALVES FERREIRA
37º CR 11114/2018-03A REGINALDO ALPINO LOPES
38º CR 11715/2018-03A SANDRA REGINA XAVIER MOREIRA
39º CR 11820/2018-03A CLEYDES ROCHA DA COSTA
40º CR 11342/2018-03A JOSE HERMELINDO GOMES
41º CR 11261/2018-03A ANDREIA PATRÍCIA SOARES DINIZ
42º CR 11607/2018-03A MARIA IVANA ALVES FERREIRA
43º CR 11769/2018-03A VANESSA GOMES MOREIRA
44º CR 10987/2018-03A MARCELO REGIS FIGUEIREDO
45º CR 11734/2018-03A WAGNER RANGEL DA SILVA
46º CR 10984/2018-03A AUREA LUIZA OLIVEIRA
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ORDEM COD. Nº.    
PROCESSO NOME DO INTERESSADO

1º CL 11759/2018-03A OSWALDO BERNADINO DE SOUSA
2º CL 09400/2018-03A EDMUNDO PINTO
3º CL 08252/2018-03A MARIA DAS GRAÇAS SOCORRO REIS
4º CL 09738/2018-03A FLORENTINO TIAGO DIAS
5º CL 09309/2018-03A MAIZA LUCIA DA SILVA
6º CL 08978/2018-03A REGINALDO DOS REIS
7º CL 10533/2018-03A LUCIENE RESENDE DE FREITAS
8º CL 11492/2018-03A ATANAEL FRANCISCO NASCIMENTO
9º CL 10166/2018-03A SUELY DAS GRACAS ASSUNCAO AIRES
10º CL 11961/2018-03A MARIA ELENA CARVALHO E SILVA
11º CL 09459/2018-03A INEZ GUALBERTO DE OLIVEIRA
12º CL 11340/2018-03A EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO
15º CL 09550/2018-03A MARIA FLORENTINA BARBOSA ABREU
13º CL 09299/2018-03A ADRIANA SANTOS
14º CL 10454/2018-03A MARIA ELISETE QUEIROZ DE ARAÚJO
16º CL 09026/2018-03A MADALENA FERNANDES
17º CL 09475/2018-03A EDIMAR JANUARIO DE JESUS CANDIDO
18º CL 09019/2018-03A ISABEL DE SOUZA ABREU OLIVEIRA
19º CL 08906/2018-03A KEILA DE FREITAS VIANA
20º CL 12151/2018-03A MARIA DE FATIMA BARBOSA DO AMARAL
21º CL 09839/2018-03A ROSIMERE MARIA DOS SANTOS
22º CL 09022/2018-03A LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
23º CL 11522/2018-03A BRAULIA GOMES FILHA
24º CL 09983/2018-03A SANDRA MARIA MARIANA
25º CL 09457/2018-03A MARIA APARECIDA DOS SANTOS
26º CL 08799/2018-03A ANDREA APARECIDA GONÇALVES
27º CL 10677/2018-03A MARIA APARECIDA PIMENTA DE MORAES
28º CL 11386/2018-03A MARIA APARECIDA SIQUEIRA DIAS
29º CL 11144/2018-03A MARIA APARECIDA PEREIRA SILVA DIAS
30º CL 12021/2018-03A VALÉRIA BORGES FERREIRA
31º CR 11404/2018-03A ELIANA CANDIDA BATISTA COELHO
32º CR 09259/2018-03A ADRIANA CONCEIÇAO NEVES DOS SANTOS
33º CR 09291/2018-03A RONALDO MUNIZ BARBOSA
34º CR 11154/2018-03A ELIDA DIVINO DA CRUZ
35º CR 10017/2018-03A MICHELLE FERNANDES DE SOUZA
36º CR 12024/2018-03A ANDRÉ LUIZ DE SOUZA
37º CR 11971/2018-03A JEANNE MICHELLE LUCAS DA SILVA
38º CR 11330/2018-03A FLÁVIA LUIZA ANDRADE e SILVA
39º CR 09836/2018-03A CARLOS ROBERTO DE JESUS
40º CR 12015/2018-03A ANA MARIA PEIXOTE LEITE
41º CR 12326/2018-03A ANGELA MARIA ROLDÃO LOPES
42º CR 07623/2018-03A ORLANDA DIAS GOMES
43º CR 10694/2018-03A NILZA DE REZENDE
44º CR 11902/2018-03A DILZA SILVA DE OLIVIVEIRA
45º CR 11895/2018-03A JOÃO CARLOS LUZ DOS SANTOS
46º CR 11571/2018-03A ROSANA INACIO DA SILVA
47º CR 08108/2018-03A APARECIDA DE FATIMA HEMETRIO NEPOMUCENO
48º CR 09832/2018-03A ANA LÚCIA NASCIMENTO
49º CR 09663/2018-03A MARCILEA FERREIRA MACHADO
50º CR 09736/2018-03A ISMENIA ARAUJO DA SILVA
51º CR 10942/2018-03A MARIA DOS ANJOS DE OLIVEIRA
52º CR 08603/2018-03A ABRAHAO NUNES PEREIRA
53º CR 09644/2018-03A GERALDO MAGELA DOS SANTOS JÚNIOR
54º CR 11910/2018-03A JANE SARAH SOARES AGUIAR SILVA
55º CR 11488/2018-03A ROSILENE VIEIRA DE AZEVEDO ALVES
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56º CR 09730/2018-03A PAULO HENRIQUE PEREIRA
57º CR 12028/2018-03A RICARDO DA COSTA DIAS
58º CR 11726/2018-03A CLEUNITA DA SILVA COSTA
59º CR 10513/2018-03A LUCIMEIA PINTO DA SILVA SOUZA
60º CR 08278/2018-03A ANA FERNANDA ROCHA DE OLIVEIRA
61º CR 10830/2018-03A RENATA GONÇALVES MARTINS
62º CR 09284/2018-03A ELLEN CRISTINA NIZIA MARIANO MATIUZZI
63º CR 09701/2018-03A CARLA ELOÍSA SANTANA CAMPOS
64º CR 11992/2018-03A POLIANE LOPES DE SOUZA
65º CR 11772/2018-03A ANDRE HENRIQUE ALVES DE SOUZA
66º CR 12309/2018-03A MICHELLE GREGORIO DA CRUZ
67º CR 11988/2018-03A ADRIANA ALVES DE SOUZA SIQUEIRA
68º CR 11991/2018-03A BRENDA ROBERTHOS ANDRADE E SILVA
69º CR 08710/2018-03A THIAGO PAZ RODRIGUES DE SOUSA
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ORDEM COD. Nº.    
PROCESSO NOME DO INTERESSADO

1º CL 11580/2018-03A BEATRIZ MARIA DE JESUS LINO
2º CL 10270/2018-03A MARIA DAS DORES PIMENTA CAMPOS
3º CL 10428/2018-03A TEREZINHA CAMPOS DE SOUZA
4º CL 12197/2018-03A ONEIDE DE FREITAS
5º CL 10821/2018-03A MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE ANDRADE
6º CL 09100/2018-03A MARTA MARIA DE PINHO SANTOS
7º CL 11165/2018-03A MARIA DA GLORIA MALAQUIAS DE OLIVEIRA
8º CL 11806/2018-03A OSMIRA TEIXEIRA DE JESUS
9º CL 09851/2018-03A MARIA LOURDES XAVIER SILVA
10º CL 11634/2018-03A MARIA DE FATIMA SILVA FERREIRA
11º CL 07650/2018-03A MARILIA DO CARMO FERREIRA AMORIM
12º CL 10422/2018-03A DIVA SARAIVA SILVA
13º CL 10412/2018-03A WANDA CERQUEIRA LUCIO
14º CL 09324/2018-03A ANA ALICE LIMA DE ASSIS
15º CL 09979/2018-03A MARIA ILDA G. DE FREITAS
16º CL 09853/2018-03A MARIA SOLANGE RODRIGUES SANTOS
17º CL 08828/2018-03A FERNANDO SERAFIM DOS ANJOS
18º CL 11979/2018-03A ELCIONE SILVA DAMASCENO
19º CL 10275/2018-03A MARIA ALICE ROCHA DO CARMO
20º CL 11143/2018-03A CLAUDIO COSTA
21º CL 11816/2018-03A ROSANGELA APARECIDA DE SOUSA CARVALHO
22º CL 09893/2018-03A VALMIR VEIGA DOS SANTOS
23º CL 11813/2018-03A BRENDA LUIZA DE SOUZA
24º CL 10472/2018-03A MARIA ISABEL BATISTA PRIMA
25º CL 08007/2018-03A SILVANA MARIA BARROS NUNES
26º CL 09101/2018-03A MARLENE MARIA SILVA
27º CL 11589/2018-03A ROSIVAL DE SOUSA
28º CL 10578/2018-03A MARIA ROSA BATISTA
29º CL 12196/2018-03A SOLANGE FREITAS CAMPOS
30º CL 10003/2018-03A ALVINA NETA DE JESUS OLIVEIRA
31º CL 10390/2018-03A MARIA APARECIDA NUNES DE SOUSA
32º CL 11082/2018-03A SIRLENE ELIZABETH DE JESUS
33º CL 10543/2018-03A BEATRIZ APARECIDA LINO MEIRELLES
34º CL 11382/2018-03A MARCILENE REGINA LUCAS DOS SANTOS
35º CL 09537/2018-03A MARLENE OLIVEIRA SILVA
36º CL 09103/2018-03A WALKIRIA FERREIRA DE OLIVEIRA
37º CL 11229/2018-03A EDLENE DA SILVA
38º CL 10498/2018-03A GISLENE SILVA REIS
39º CL 10042/2018-03A LUZ MARINA ALVES PAREDES
40º CL 10400/2018-03A ALEXANDER CAMPOS ALVARENGA DE SOUZA
41º CL 11633/2018-03A ELIANE DE CASSIA FERREIRA
42º CL 08975/2018-03A EULÁRIA FERNANDES DE OLIVEIRA
43º CL 11877/2018-03A JEAN FARLEY GONÇALVES DE FREITAS
44º CL 10586/2018-03A WILLIAM DE OLIVERA MEDEIROS
45º CL 11337/2018-03A SHIRLEY REGINA AZEVEDO DE JESUS
46º CL 08905/2018-03A ANA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA
47º CL 11290/2018-03A CAROLINA SILVA PEREIRA
48º CL 11206/2018-03A MARIA EMILY NAHASS DA SILVEIRA
49º CL 11640/2018-03A MARIA LUIZA COSTA NUNES
50º CL 11797/2018-03A LUCIANA CONCEIÇAO MARIANO
51º CL 11690/2018-03A CLAUDIA HELENA GOLÇASVES DAMASCO
52º CL 11558/2018-03A ELAINE DE FATIMA TEIXEIRA
53º CL 11140/2018-03A MARLEIDE AUGUSTO DOS SANTOS
54º CL 11227/2018-03A EDVÂNIA SILVA RODRIGUES
55º CL 11228/2018-03A EDILANE DA SILVA
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56º CL 10473/2018-03A CIRLENE APARECIDA DA SILVA
57º CL 09012/2018-03A RAQUEL ADELIA ALMEIDA VIANA
58º CL 10337/2018-03A ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS
59º CL 11878/2018-03A JANAINA FERRARI FERNANDES FREITAS
60º CL 08816/2018-03A ALEXANDRA ARLINDA NUNES
61º CL 11512/2018-03A ROBERTA JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO
62º CL 11592/2018-03A CINTIA ROBERTA DA SILVA
63º CL 11415/2018-03A CAMILA LUANA DE ANDRADE
64º CL 11949/2018-03A MARCIO ANTONIO DA SILVA
65º CL 11645/2018-03A ELIZÂNGELA HELENA DE ALMEIDA
66º CL 11777/2018-03A REJIANE FERREIRA DOS SANTOS
67º CL 11967/2018-03A LUCAS FELIPE JADIM DA MATTA
68º CL 11513/2018-03A BRENDA SOARES COSTA
69º CL 12057/2018-03A RITA DE FÁTIMA MOREIRA MENDES
70º CL 11706/2018-03A TATIANA DOS SANTOS OLIVEIRA CABRAL
71º CR 11937/2018-03A MIRNA ARAUJO CARVALHO
72º CR 10239/2018-03A ANDRE LUIS FERREIRA CAETANO
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ORDEM COD. Nº.    
PROCESSO NOME DO INTERESSADO

1º PCD 11835/2018-03A CARLOS NILTON ANTUNES DE CARVALHO
2º CL 09506/2018-03A MARIA JOSÉ DA FONSECA SALLES
3º CL 12160/2018-03A MARIA LUCIA DE OLIVEIRA
4º CL 09611/2018-03A MIRTES MARIA DIAS
5º CL 11804/2018-03A MARIA GERALDA DA CONCEIÇÃO MOREIRA
6º CL 10360/2018-03A MARIZA ELIZABETH DE SOUZA
7º CL 08846/2018-03A MADALENA ALVES DE FREITAS
8º CL 10092/2018-03A NIVERCINA LAURENCO GOMES
9º CL 10740/2018-03A SEBASTIANA ANICETO DE SOUZA
10º CL 09344/2018-03A TARCISIO FIRMINO DA SILVA
11º CL 09797/2018-03A JOSE GERALDO DOS SANTOS
12º CL 08001/2018-03A VANDIR SILVEIRA DO CARMO
13º CL 10495/2018-03A ESTANISLAU VÉRGIOS DA SILVA
14º CL 10362/2018-03A WILMA DE OLIVEIRA LOPES
15º CL 09752/2018-03A MARLI GOMES PRAXEDES SILVA
16º CL 09919/2018-03A JOSE ORLANDO COELHO
17º CL 11177/2018-03A ILZA DICARES PATRICIO
18º CL 09731/2018-03A MARIA RAIMUNDA DA SILVA
19º CL 08408/2018-03A EDNA VASCONCELLOS NEVES
20º CL 09830/2018-03A MARIA DAS GRACAS CASTRO SILVA
21º CL 08857/2018-03A ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA
22º CL 09555/2018-03A NEUZA MARIA DE JESUS SILVA
23º CL 10940/2018-03A ANTÔNIO DA SILVA NETO
24º CL 07851/2018-03A CARMELITA DA COSTA FERREIRA
25º CL 10371/2018-03A CONCEICAO DE MARIA UCHÔA RODRIGUES
26º CL 09401/2018-03A REGINA CELIA SILVA LEONARDO
27º CL 09987/2018-03A ROSANGELA ROSALIA DA SILVA
28º CL 10503/2018-03A WAGNER ANGELO DA SILVA
29º CL 08702/2018-03A DANIELLE BARBOSA DA SILVA
30º CL 09232/2018-03A JOANE MARISE XAVIER COSTA
31º CL 10109/2018-03A NILZA FRANCISCA DUTRA
32º CL 09569/2018-03A MARLENE RIBEIRO FERREIRA
33º CL 11901/2018-03A LUIZ ANTONIO DE MELO
34º CL 11067/2018-03A CLAUDIO ANGELO DA SILVA
35º CL 11384/2018-03A JEFFERSON ANTUNES DIAS
36º CL 08486/2018-03A ROSILDA DE FATIMA RIBEIRO ALVES
37º CL 10416/2018-03A SONIA APARECIDA NASCIMENTO DOS PRAZERES
38º CL 09597/2018-03A ILSAMAR AMANCIO FIGUEIREDO
39º CL 11775/2018-03A LEILA JUSTINA DA SILVA COELHO
40º CL 08397/2018-03A DUCILENE CLARA EURIPEDES
41º CL 08305/2018-03A WELLINGTON SILVA
42º CL 12048/2018-03A WILSILENE A. DE OLIVEIRA
43º CL 11791/2018-03A ANABEL FERREIRA TRAJANO
44º CL 11509/2018-03A HUGO ROSA LOPES
45º CL 11299/2018-03A LADIO MARQUES DA SILVA
46º CL 09583/2018-03A GEORGE AMORIM FIGUEIREDO
47º CL 08012/2018-03A WILSON SANTANA
48º CL 11830/2018-03A MILTON ANTONIO INACIO
49º CL 10408/2018-03A NELITO PEREIRA LACERDA
50º CL 11882/2018-03A JAQUELINE DUTRA INOCÊNCIO
51º CL 09978/2018-03A WILSON CREPALDE
52º CL 11890/2018-03A ROSANA MARIA ALVES BRAGA
53º CL 10286/2018-03A ROBSON ANTUNES DIAS
54º CL 12312/2018-03A HERNANE FERREIRA BARBOSA
55º CL 12045/2018-03A SEDECIR ISTAEL RAMOS
56º CL 11635/2018-03A STELA MATUTINA GARCIA PINHEIRO DE ANDRADE
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57º CL 11636/2018-03A PEDRO PINHEIRO DE ANDRADE
58º CL 11479/2018-03A LUCIA HELENA RIBEIRO DA SILVA
59º CL 09722/2018-03A OSCAR CESARIO SCIO DOS SANTOS
60º CL 11033/2018-03A ROSANGELA LUCIA DOS SANTOS
61º CL 12040/2018-03A CLEUNICE DE SOUZA NUNES
62º CL 10333/2018-03A VIRGINIA LEILA CAETANO MIRANDA
63º CL 11470/2018-03A LUZIA APARECIDA BORGES
64º CL 11478/2018-03A JENNIFER RIBEIRO D SILVA
65º CL 12055/2018-03A JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA
66º CL 10110/2018-03A NATHALIA STEPHANE DUTRA LOPES
67º CL 11475/2018-03A NILCE ANTUNES PEREIRA
68º CL 08125/2018-03A MARIO SERGIO ANDRADE
69º CL 11378/2018-03A NILTON ALMEIDA GUSMAO
70º CL 10494/2018-03A MARIA DAS GRACAS CUNHA
71º CL 10248/2018-03A WALDIR EUSTAQUIO EVANGELISTA
72º CL 11627/2018-03A KATIA MARIA BITTENCOURT CASTELANO
73º CL 11055/2018-03A FERNANDA DE JESUS FERREIRA CERUTTI
74º CL 11667/2018-03A VILMA RODRIGUES SOARES
75º CL 12022/2018-03A WILLIAM DOS SANTOS PINTO
76º CL 11098/2018-03A MARISA MARILIA NUNES FERREIRA
77º CL 09178/2018-03A OSMAR FERREIRA DE SOUZA
78º CL 09413/2018-03A ROBERTO DESMOTS DA SILVA
79º CL 11476/2018-03A FLAVIO ROBERTO MARTINS DE MEDEIROS
80º CL 11885/2018-03A ADRIANE APARECIDA DE SOUSA
81º CL 11668/2018-03A CLAUDIA RODRIGUES
82º CL 11748/2018-03A WANDERSON ANTUNES PIMENTA
83º CL 10466/2018-03A ROSENI FERREIRA DE ANDRADE
84º CL 09481/2018-03A MANOEL MESSIAS PEREIRA GOMES
85º CL 11854/2018-03A THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO
86º CL 07903/2018-03A ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS
87º CL 12046/2018-03A PAULO RICARDO DE OLIVEIRA
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ORDEM COD. Nº.    
PROCESSO CPF NOME DO INTERESSADO

1º CL 10404/2018-03A 568.444.256-00 TEREZINHA DE JESUS ALMEIDA
2º CL 09319/2018-03A 583.703.156-15 LAURINHA SOARES DE BEM PRATA
3º CL 09233/2018-03A 124.903.006-44 ADAO EUSTAQUIO GOMES
4º CL 11750/2018-03A 051.491.616-83 GENI AGRIPINA DE PAULA GREGORIO
5º CL 09653/2018-03A 097.987.496-34 JOSE FERREIRA PIRES
6º CL 12005/2018-03A 082.767.656-53 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
7º CL 09346/2018-03A 399.484.126-72 JESU CUSTÓDIO SABIDO
8º CL 10726/2018-03A 032.956.256-89 MARIA LUIZA DA CUNHA
9º CL 08206/2018-03A 319.517.836-20 ANITA DA SILVA MELO
10º CL 09745/2018-03A 202.395.486-04 VILMA FIRMINA DE SOUZA
11º CL 10243/2018-03A 195.042.416-20 MARIA MADALENA FERREIRA RODRIGUES
12º CL 08132/2018-03A 055.259.966-26 SUELI SALES BONCONPAGNI
13º CL 08697/2018-03A 176.402.456-72 SEBASTIAO CARLOS
14º CL 11414/2018-03A 255.549.726-91 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
15º CL 09469/2018-03A 842.623.036-91 LEIR DE FATIMA DA MOTA
16º CL 09892/2018-03A 065.719.888-95 JOVITA TERESINHA DA SILVA
17º CL 08803/2018-03A 294.005.386-34 MARLENE CLARO DE ÁVILA
18º CL 09252/2018-03A 399.041.726-68 MARIA DO CARMO DE SOUZA
19º CL 08755/2018-03A 754.218.017-72 DILA FONSECA BERNARDES
20º CL 09387/2018-03A 735.771.546-91 IVONILDA SALAZAR RODRIGUES DA SILVA LOUZADA
21º CL 10155/2018-03A 559.695.856-53 ELIANE APARECIDA DUARTE LUCIANO
22º CL 08925/2018-03A 051.489.026-63 ESTER MARÇAL DOS SANTOS LIMA
23º CL 11343/2018-03A 737.602.506-53 RUTE DAMASCENO GRIFO TAVEIRA
24º CL 09522/2018-03A 498.819.906-10 CONCEICAO SOARES SIMOES
25º CL 09380/2018-03A 952.384.846-15 TEREZINHA CONCEIÇAO DA CUNHA COELHO
26º CL 08489/2018-03A 518.383.116-53 NEUSA MARIA MADALENA MARÇAL
27º CL 09432/2018-03A 842.140.666-34 HELENA DALVA SILVA
28º CL 09626/2018-03A 957.609.386-49 MARIA DAS GRACAS SOUZA VIERA
29º CL 10592/2018-03A 708.860.086-20 SANDRA DE FATIMA DA SILVA
30º CL 08751/2018-03A 175.798.486-00 CLEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA
31º CL 07999/2018-03A 084.519.856-45 MARIA LUIZA SILVA CRUZ
32º CL 09631/2018-03A 000.699.396-67 MARIA DAS GRACAS MAGALHÃES
33º CL 11989/2018-03A 255.634.676-00 GETULIO NAZARENO DE SOUZA
34º CL 11448/2018-03A 438.550.326-53 MARLETE MENDES DA SILVEIRA
35º CL 11108/2018-03A 407.577.496-15 MARILENE ELIANA GOMES
36º CL 08490/2018-03A 977.213.956-15 DILMEIA CORDEIRO SILVA
37º CL 12053/2018-03A 823.847.206-78 ANA AMERICA DA SILVA FERNANDES
38º CL 11739/2018-03A 960.332.906-15 MARILENE NUNES DE OLIVEIRA
39º CL 09055/2018-03A 835.180.106-20 RAIMUNDA DE FÁTIMA SOARES
40º CL 07465/2018-03A 034.200.846-33 MARIA DA CONCEICAO AMARAL RIBEIRO
41º CL 09679/2018-03A 504.531.066-68 WILLIAM ANDRADE
42º CL 08964/2018-03A 747.040.796-00 MARIA APARECIDA REZENDE DE ASSIS
43º CL 11120/2018-03A 001.185.126-09 CELIA REGINA DE SOUZA
44º CL 09086/2018-03A 359.256.636-91 ANTONIO CARLOS SOUZA
45º CL 08435/2018-03A 005.056.676-81 RITA CASSIA LINCES GOMES
46º CL 08671/2018-03A 032.819.048-90 JOSE AMILTON  DOS SANTOS
47º CL 11970/2018-03A 016.709.276-60 ANA LUCIA GOMES DE OLIVEIRA
48º CL 09052/2018-03A 857.066.716-72 SILVANA DE OLIVEIRA GIANI RIBEIRO
49º CL 08812/2018-03A 604.268.106-00 ANTONIO AMARAL GUIMARÃES
50º CL 08854/2018-03A 660.286.396-72 MARIA DA GLORIA MACEDO DOS SANTOS
51º CL 10659/2018-03A 494.008.786-72 INEZ MARIZETE BRAGA
52º CL 11519/2018-03A 624.235.336-91 IRIS DELMON GONÇALVES
53º CL 08987/2018-03A 700.154.816-20 ELMA ALVES CRISANTE
54º CL 08804/2018-03A 660.297.246-49 ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA NETO
55º CL 08813/2018-03A 533.898.836-49 ANA FLAVIA PEREIRA AMARAL
56º CL 10739/2018-03A 597.338.106-49 PATRICIA REZENDE LOPES DE MIRANDA
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57º CL 10505/2018-03A 562.793.106-04 ANGELA MARIA DE SOUZA
58º CL 09831/2018-03A 700.543.126-04 JACQUELINE APARECIDA PEDRO
59º CL 10300/2018-03A 800.893.996-68 GILBERTINA DOS SANTOS EVANGELISTA
60º CL 08030/2018-03A 005.120.166-66 CONCEICAO  MARIA ALEIXO
61º CL 09585/2018-03A 930.536.226-53 LUCIA MARIA DO ROSARIO MALTA
62º CL 08855/2018-03A 971.227.776-34 MARIA EFIGENIA BARROSO
63º CL 10044/2018-03A 005.056.556-75 ELIZABETE ALVES PEREIRA
64º CL 11785/2018-03A 000.632.936-50 SANDRA VANESSA GARCIA MIRANDA
65º CL 07592/2018-03A 978.569.676-68 CARMEM ANCELMA DA SILVA ANDRADE
66º CL 09484/2018-03A 876.575.386-00 MARLY MARLEY SOARES DE SOUZA
67º CL 11637/2018-03A 011.825.586-07 NEIDE APARECIDA FELIX
68º CL 10312/2018-03A 028.978.246-54 MARIA EMILIA RODRIGUES FERREIRA
69º CL 10604/2018-03A 037.847.736-64 REGIANE DEODATO ANGÉLICO
70º CL 11297/2018-03A 061.007.106-84 VANESSA DA SILVA ARAUJO
71º CL 10508/2018-03A 012.465.316-23 HELEN MOURA PRESOTTI BARCELOS
72º CL 10803/2018-03A 102.621.366-51 POLIANA ALVES DIONIZIO
73º CL 11208/2018-03A 660.558.486.87 GERALDA EVA MURCA DA COSTA
74º CL 09515/2018-03A 002.300.086-40 HELOIZA HELENA VEIGA MACHADO
75º CL 08484/2018-03A 232.077.446-72 JOSE ONOFRE DE AREDES
76º CL 11121/2018-03A 278.333.306-63 ELISA MARIA
77º CL 11969/2018-03A 001.198.396-52 MARIA JOSE ALVES DA SILVA
78º CL 11672/2018-03A 186.756.116-68 LUIZ CARLOS DE SOUZA
79º CL 11738/2018-03A 277.185.816-91 MARILIA NUNES DE OLIVEIRA
80º CL 11568/2018-03A 892.374.716-53 INEZ TELES RAMOS COBO
81º CL 09265/2018-03A 231.262.136-34 MARIA GOMES DE OLIVEIRA
82º CL 11267/2018-03A 862.218.906-00 MARIA RAIMUNDA ANDRADE SILVA
83º CL 11974/2018-03A 555.813.236-15 ALZIRA NEVES DA SILVA REIS
84º CL 11409/2018-03A 968.395.546-00 MARIA DAS NEVES PEREIRA MAGALHÃES
85º CL 09256/2018-03A 540.223.556-20 ADEMIR PRESOTTI
86º CL 09317/2018-03A 426.421.086-00 MARIA DA CONCEIÇÃO LOUREGIAN OLIVEIRA
87º CL 11770/2018-03A 533.799.186-87 REGINA CELIA DA PAIXÃO
88º CL 09397/2018-03A 660.312.576-53 MARIA APARECIDA DA SILVA
89º CL 07753/2018-03A 451.985.786-49 MAIZA DE PAULA OLIVEIRA
90º CL 11295/2018-03A 062.939.876- 32 APARECIDA MARIA DA SILVA ARAUJO
91º CL 11000/2018-03A 436.176.976-15 MARIA JOSE GONÇALVES MOTA PACHECO
92º CL 09557/2018-03A 670.403.306-87 ELIANE RAFAEL NAVARRO
93º CL 09786/2018-03A 541.707.616-34 ANTONIO ARAÚJO SALES
94º CL 09161/2018-03A 962.089.617-34 LUCIA DE CASSIA SOUZA DUARTE
95º CL 10425/2018-03A 573.559.596-20 SIDNEY CORREIRA SILVA
96º CL 10700/2018-03A 583.927.266-34 PAULO ANATÓRIO DE SOUSA
97º CL 09842/2018-03A 630.271.516-49 MARIA DO CARMO DA SILVA
98º CL 08416/2018-03A 031.273.216-35 ROSILENE GRECO PACHECO
99º CL 11483/2018-03A 041.092.396-64 TATIANA PINHEIRO SOTÉRIO DE SOUSA
100º CL 09260/2018-03A 556.722.306-44 RITA AUGUSTA TEIXEIRA
101º CL 11024/2018-03A 770.516.296-20 GILENA NASCIMENTO DOS SANTOS
102º CL 11105/2018-03A 204.630.906-59 MONICA DE MIRANDA C. S. TEIXEIRA
103º CL 11502/2018-03A 485.950.556-53 EUGENIA VIEIRA CABRAL
104º CL 08103/2018-03A 275.944.916-53 EMILIANE MENDES BRAZ
105º CL 09524/2018-03A 033.583.926-60 SELMA SOARES SILVA LEITE
106º CL 09950/2018-03A 820.345.836-04 LOURDES APARECIDA MOREIRA
107º CL 08889/2018-03A 624.208.016-87 RENILDE SILVA MATHIAS
108º CL 11995/2018-03A 008.255.716-00 GLORIA AMERICA DA SILVA
109º CL 08086/2018-03A 660.192.816-04 IRANI APARECIDA AMARAL
110º CL 11917/2018-03A 664.213.146-00 MONICA DA CONSOLAÇÃO RIBEIRO
111º CL 11145/2018-03A 835.892.446-15 EMIRSE JOSE CORREIA DOS SANTOS
112º CL 11553/2018-03A 008.764.586-65 MARCIA SALGADO DA SILVA
113º CL 09021/2018-03A 936.992.986-04 JOELMA LOPES MAGALHÃES
114º CL 10100/2018-03A 005.406.786-35 SOLANGE SOARES SOUZA OLIVEIRA
115º CL 12039/2018-03A 977.783.896-49 ADRIANA DE JESUS VITOR
116º CL 10947/2018-03A 032.035.046-00 JEANE DA SILVA EVANGELISTA
117º CL 11501/2018-03A 858.224.125-99 CLAUDIA BARBOSA DA SILVA
118º CL 08070/2018-03A 050.705.506-32 JANILDA COELHO ANDRADE LARA
119º CL 07586/2018-03A 050.205.416-64 DANIEL BRAGA DOS SANTOS
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120º CL 11898/2018-03A 014.785.646-95 PHREDERICO AUGUSTO BORGES WICHMANN JUSTINO
121º CL 12049/2018-03A 083.951.636-30 VANESSA DA CONCEICAO SILVA
122º CL 11897/2018-03A 015.257.226-03 RAPHAELLA MARX
123º CL 11935/2018-03A 116.975.256-01 NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA
124º CL 11570/2018-03A 112.930.576-73 WEVERTON GEOVANI SALGADO DA SILVA
125º CL 11617/2018-03A 143.144.166-02 FELIPE AUGUSTO CARMO DE ALMEIDA
126º CL 09099/2018-03A 371.381.116-49 GERALDA MARIA PEREIRA
127º CL 11434/2018-03A 662.665.646-53 MARIA DE LOURDES PEREIRA
128º CL 10456/2018-03A 202.358.796-49 ADILSON ALVES GONÇALVES
129º CL 07876/2018-03A 325.841.646-04 LISMAR FATIMA SILVA FELIX
130º CL 11392/2018-03A 420.903.856-34 NANCY DE CASSIA TOCAFUNDO DE MELO
131º CL 11781/2018-03A 274.180.226-20 VALDIR DE SOUZA SILVA
132º CL 11811/2018-03A 298.502.236-34 WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS
133º CL 10247/2018-03A 355.624.396-20 CELESTE AIDA DE MEIRA
134º CL 09634/2018-03A 619.251.286-87 ROSILEIA SOVIOTTI STANGHERLIN OLIVEIRA
135º CL 12042/2018-03A 477.241.616-15 MARIA ANGELA ROSA DA SILVA
136º CL 10388/2018-03A 614.784.666-34 MARLI DA CONCEIÇÃO PINTO
137º CL 10355/2018-03A 481.401.396-53 MAURO JOSE INACIO
138º CL 11720/2018-03A 741.953.956-15 VALERIA DOS REIS ROLAND
139º CL 10834/2018-03A 632.741.246-72 RUTH FERREIRA VELOZO
140º CL 11736/2018-03A 660.258.506-15 NEUSA APARECIDA DE ASSIS
141º CL 10267/2018-03A 757.860.366-34 ANGELA APARECIDA MENDES DA SILVA
142º CL 07607/2018-03A 814.828.336-20 SONIA MARIA CATIZANE DE SOUSA
143º CL 10968/2018-03A 715.484.596-15 SEZAR GEOVANI MACHADO DA SILVA
144º CL 08958/2018-03A 861.404.696-00 EDER GRAVITO DE CARVALHO
145º CL 09249/2018-03A 779.783.076-20 CARLOS JOSE DA SILVEIRA
146º CL 09755/2018-03A 859.136.266-72 ANA PATRICIA ISABEL VALGAS DIAS
147º CL 11594/2018-03A 992.067.576-87 SHIRLEY DA CONCEICAO OLIVEIRA DE SOUZA
148º CL 11151/2018-03A 936.439.426-72 ROSILAINE APARECIDA PEREIRA GONÇALVES
149º CL 11241/2018-03A 026.520.016-47 GERALDA ELZA SILVA ALVES
150º CL 11933/2018-03A 901.925.596-72 EVA MARCIA DIAS
151º CR 11701/2018-03A 979.066.386-20 ELIZABETE TAISE MUNIZ INACIO
152º CR 11922/2018-03A 854.141.406-00 JOSILENE MARQUES CARVALHO AGUIAR
153º CR 12023/2018-03A 959.956.256-91 CHISLENE APARECIDA FEITOSA
154º CR 10101/2018-03A 005.148.216-98 ALESSANDRA BETTI QUIRINO
155º CR 10220/2018-03A 977.214.096-91 VALÉRIA DE ARAUJO SOUZA ASSIS
156º CR 10329/2018-03A 027.066.056-93 ALEXANDRE DE OLIVEIRA FREITAS
157º CR 08186/2018-03A 030.500.036-50 VIVIANE DIAS FERREIRA
158º CR 08107/2018-03A 028.804.016-31 MARILIA CONSUELO NOVAES RIBEIRO DA SILVA
159º CR 08920/2018-03A 000.043.686-06 MARIA APARECIDA NARCIZO QUEIROZ
160º CR 09816/2018-03A 126.538.986.-16 ANA PAULA LOUREÇO GUIMARÃES
161º CR 09762/2018-03A 043.327.206-39 ROSANGELA MENDES DA CRUZ
162º CR 09751/2018-03A 049.756.846-24 ROBERT MOURA PRESENTTI
163º CR 09616/2018-03A 013.978.196-00 CLAUDIA SOARES DA COSTA
164º CR 10104/2018-03A 061.546.446-71 AGDA AMARAL FERREIRA BRAZ
165º CR 11428/2018-03A 058.641.396-02 PRISCILA KELLY DOS ANJOS DE OLIVEIRA
166º CR 09940/2018-03A 062.648.826-58 GISELE MOREIRA CASSIMIRO RIBEIRO ROCHA
167º CR 09560/2018-03A 082.083.406-85 GRAZIELA SILVA JUSTINO
168º CR 11056/2018-03A 074.083.246-82 RAFAEL SANTOS DA COSTA
169º CR 11223/2018-03A 089.080.296-30 FABIO VIEIRA BARROS
170º CR 12004/2018-03A 117.187.336-07 PATRÍCIA SILVA RIBEIRO
171º CR 11461/2018-03A 136.495.696-98 NATHALIA MARTINS DE CARVALHO
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ORDEM COD. Nº.    
PROCESSO NOME DO INTERESSADO

1º CL 08818/2018-03A CATARINA TAKENAKA SONOBRE
2º CL 11463/2018-03A ROSANI DE CARVALHO RAMOS
3º CL 09818/2018-03A AGNALDO MENDES DOS SANTOS
4º CL 09991/2018-03A MARIA JOSE PINHEIRO
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ORDEM COD. Nº.    
PROCESSO NOME DO INTERESSADO

1º CL 09301/2018-03A JOSÉ DA PAIXÃO DE JESUS
2º CL 09282/2018-03A AFONSO NORBERTO OSCAR
3º CL 09272/2018-03A MARLY PINHEIRO SILVA
4º CL 09065/2018-03A ISOLINA DE FÁTIMA PIMENTA GONÇALVES
5º CL 11740/2018-03A JOSETE PEREIRA DE JESUS CARVALHO
6º CL 09989/2018-03A ZENILIA SERAFIM RAFAEL
7º CL 11030/2018-03A CARLOS OLIVEIRA DE CARVALHO
8º CL 11550/2018-03A MARIA SUSANA FERNANDES AFONSO DE CARVALHO
9º CL 09334/2018-03A JOSÉ LAÉRCIO LEITE
10º CL 10353/2018-03A MARIA LUCIA GOMES FONSECA
11º CL 11374/2018-03A HELIO GERALDO DA SILVEIRA
12º CL 11372/2018-03A MARIA CRISTINA GOMES SILVEIRA
13º CL 10806/2018-03A NIVIA LUIZA DE SOUZA FREITAS
14º CL 10280/2018-03A ANTERO SOARES
15º CL 10807/2018-03A RENATO JOSE DE SOUZA
16º CL 11373/2018-03A ROSANGELA PEREIRA MACHADO
17º CL 07481/2018-03A CLAUDIA HELENA RASPANTE
18º CL 11608/2018-03A JOSE CARLOS DA SILVEIRA
19º CL 12237/2018-03A SUELI TEIXEIRA CHAVES
20º CL 11611/2018-03A FERNANDO TADEU DA SILVEIRA
21º CL 11379/2018-03A FABIO GONCALVES MELGAÇO
22º CL 10217/2018-03A ZULMA MARIA VALADARES
23º CL 11375/2018-03A LEONARDO PEREIRA MACHADO
24º CL 11503/2018-03A EMERSON REIS RICARDO
25º CL 12033/2018-03A ARNETO PEREIRA DA COSTA
26º CL 10928/2018-03A JOSÉ APARECIDO DE CARVALHO
27º CR 10196/2018-03A ISAAC GONÇALVES FERREIRA
28º CR 11209/2018-03A AILTON DO COUTO PACHECO
29º CR 10967/2018-03A JUNIO MELO RIBEIRO SILVA
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ORDEM COD. Nº.    
PROCESSO NOME DO INTERESSADO

1º PCD 08479/2018-03A MARIA FELÍCIA DUTRA
2º CL 11233/2018-03A MARIA DE LOURDES ROSA
3º CL 09544/2018-03A MARIA FONSECA
4º CL 08807/2018-03A INEZ XAVIER DE ALMEIDA
5º CL 11111/2018-03A EMILDE VICENSI DE OLIVEIRA
6º CL 08957/2018-03A MERE MARIA VEIGA BARBOSA
7º CL 07732/2018-03A LUZIA LEITE GOMES
8º CL 11394/2018-03A MAGALI FERNANDES RIBEIRO
9º CL 10023/2018-03A DECELIA BERNARDES RODRIGUES
10º CL 08394/2018-03A GESSI GONÇALVES SENA DA MATA
11º CL 07395/2018-03A LUZIA MOREIRA
12º CL 08865/2018-03A DIVINA ALVES DA ROCHA
13º CL 11669/2018-03A MARIA DE LOURDES SILVA FRAGA
14º CL 09462/2018-03A MARIA VIEIRA DOS SANTOS
15º CL 09796/2018-03A JOANA CELESTINA BARROS SOARES
16º CL 09089/2018-03A AZELI MARIA DA SILVA SOARES
17º CL 07682/2018-03A MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA
18º CL 09312/2018-03A MARIA DA GLORIA DE SOUZA
19º CL 09846/2018-03A VERA LUCIA DA SILVA SANTOS
20º CL 08682/2018-03A ANTONIO CARLOS OLIVEIRA
21º CL 09984/2018-03A EDNA MOREIRA ZANETTI
22º CL 09268/2018-03A FAUSTA ALVES DE CASTRO
23º CL 09834/2018-03A ANA ALICE CARDOSO DA SILVA
24º CL 09982/2018-03A IVETE DORNELAS REIS
25º CL 09005/2018-03A EDILA RODRIGUES MOREIRA SANTOS
26º CL 09288/2018-03A MARCILENE MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA
27º CL 08677/2018-03A TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA
28º CL 08705/2018-03A SELMA DE FATIMA MOREIRA
29º CL 09591/2018-03A MARIA DOS ANJOS SANTOS PERUCCI
30º CL 09825/2018-03A GERCILENE ALVES DE OLIVEIRA
31º CL 10881/2018-03A ELIETE JUSTINA DE ARAUJO
32º CL 07463/2018-03A KATYA MARIA CARREGAL DA CUNHA
33º CL 10680/2018-03A ZILDA MARTINS DE SOUZA
34º CL 10879/2018-03A JANDIRA FERREIRA DA TRINDADE
35º CL 11213/2018-03A TEREZINHA DO CARMO FONSECA
36º CL 11149/2018-03A MARILENE ROCHA DA SILVA PIMENTEL
37º CL 10033/2018-03A NELY NUNES FRANCO
38º CL 09741/2018-03A JOANA DA MATA GABRIEL COSTA
39º CL 09386/2018-03A MARIA MADALENA DUARTE
40º CL 08810/2018-03A SEBASTIÃO OLICIO DE CASTRO
41º CL 09568/2018-03A GERALDA ANGELA DE CASTRO MASSESSINI
42º CL 10721/2018-03A MARIA DA JUDA RIBEIRO TELES
43º CL 11377/2018-03A MARICELDA DA SILVA PEREIRA
44º CL 08679/2018-03A VERA LUCIA MARQUES
45º CL 09927/2018-03A CELIA CANDIDA DA FONSECA
46º CL 09912/2018-03A MARINALDA RODRIGUES DOS SANTOS
47º CL 08185/2018-03A ROSA MIRIAN SANTANA
48º CL 11249/2018-03A IDELMA SIMOES DE SALDANHA
49º CL 08808/2018-03A RAIMUNDA IMACULADA CUNHA PEREIRA
50º CL 09944/2018-03A VANDA SUELI DE JESUS REZENDE
51º CL 09925/2018-03A SUELI LUCIANA FONSECA DE FREITAS
52º CL 08643/2018-03A MARIA APARECIDA FIGUEREDO JANUARIO CARDOSO
53º CL 11202/2018-03A APARECIDA RODRIGUES BRITO DOS SANTOS
54º CL 09545/2018-03A DELZI DO CARMO SOUZA FERREIRA
55º CL 09016/2018-03A IRANI DO CARMO SILVA
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56º CL 11964/2018-03A LAILSON COSTA FREDERICO
57º CL 09579/2018-03A MARIA APARECIDA DE SOUZA MONTEIRO
58º CL 11102/2018-03A MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAZ
59º CL 11578/2018-03A ROSANA SANTOS BRANDÃO
60º CL 11079/2018-03A NEUZA LOPES DE JESUS
61º CL 09610/2018-03A WATT MOREIRA SCHWENCK
62º CL 09047/2018-03A GILSENE LEITE DE CARVALHO PERES
63º CL 09513/2018-03A MARIA ANANIAS SALGUEIRO
64º CL 12047/2018-03A MARIA CONCEIÇÃO SILVA TEOFILO
65º CL 11597/2018-03A MAUREEN CRISTINE RIOS
66º CL 09850/2018-03A REGINA MARIA DO ESPIRITO SANTO SOUSA
67º CL 11632/2018-03A TANIA MARA FERREIRA OLIVEIRA
68º CL 11200/2018-03A VANIA FRASCAROLI BENEVENUTO DE BARROS
69º CL 09496/2018-03A REGINA ANTONIA SILVA ROCHA BALBINO
70º CL 11092/2018-03A VALQUÍRIA GARRO LOURENÇO
71º CL 11678/2018-03A MARILENE FÁTIMA DA PAIXÃO
72º CL 08936/2018-03A ANGELA MARIA DE OLIVEIRA
73º CL 11344/2018-03A EDNÁLIA MARIA ALVES BERNARDES
74º CL 09593/2018-03A ELIZABETH MATIAS BENEDITO
75º CL 08898/2018-03A ROSENILDA MARTINS DA SILVA MOREIRA
76º CL 11009/2018-03A MARIA DO SOCORRO FREITAS ROSA
77º CL 11943/2018-03A LUCIMAR MARTINS
78º CL 10178/2018-03A MAGDA ALVARES GADONI COSTA
79º CL 08809/2018-03A MARLI CLAUDIA DA ROCHA
80º CL 09287/2018-03A ZENAIDE NONATO MARTINS
81º CL 11345/2018-03A JANE RODRIGUES BONFIM
82º CL 10728/2018-03A MARIA CARLENE DE OLIVEIRA
83º CL 08715/2018-03A WASHINGTON MORAES MOREIRA
84º CL 10289/2018-03A MARIA HELENA DE JESUS RODRIGUES
85º CL 11729/2018-03A ANA PAULA AZALIM SANTOS
86º CL 09918/2018-03A MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
87º CL 09420/2018-03A ALDEIDES LOPES MARGARIDA
88º CL 09500/2018-03A ELIZAMARA DUARTE ANSELMO
89º CL 11625/2018-03A PATRÍCIA LEANDRO DA SILVA
90º CL 08700/2018-03A ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA
91º CL 08777/2018-03A CARINA SOARES DE ARRUDA
92º CL 09603/2018-03A REGIANE FRANCIELLE COSTA FERREIRA
93º CL 08956/2018-03A CONCEIÇAO CANDIDA DE OLIVEIRA
94º CL 10424/2018-03A HERMELINO TAVARES ALMEIDA
95º CL 10036/2018-03A CLAUDETE MERE LUNA GOMES
96º CL 11659/2018-03A MARIA DOS REIS
97º CL 09240/2018-03A ZEILZA ALVES DA SILVA NISO
98º CL 11810/2018-03A ANDREIA MARIA PIRES DUMONT TRINDADE
99º CL 12142/2018-03A NELSINA COSTA HORTA
100º CL 10202/2018-03A MERCIA TONI MARRA OTATI
101º CL 11313/2018-03A WENDIOLINA MARIA FERREIRA
102º CL 11407/2018-03A NELMA BATISTA DE CARVALHO MOREIRA
103º CL 11278/2018-03A VERA LUCIA PEREIRA OLIVEIRA
104º CL 09934/2018-03A GLEIDS CAMARGOS
105º CL 11977/2018-03A SORAYA DOS SANTOS
106º CL 10959/2018-03A MARCELO CAMILO DE ARRUDA
107º CL 10077/2018-03A MICHELLE CRISTINE ALVES DE OLIVEIRA BRAGA
108º CL 08668/2018-03A MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA
109º CL 11311/2018-03A MARLENE TERESA DA SILVA ARAUJO
110º CL 09920/2018-03A VILMA FONSECA DOS SANTOS
111º CL 11450/2018-03A MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA
112º CL 08974/2018-03A VERA LÚCIA DE JESUS LOPES
113º CL 10957/2018-03A IVETE DAS GRACAS DE ARRUDA
114º CL 11271/2018-03A VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA
115º CL 10688/2018-03A MARIA PEREIRA DA LAPA
116º CR 11435/2018-03A MARIA JOSÉ DE SOUZA MEIRELES
117º CR 11624/2018-03A SELMA LEANDRO DA SILVA
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118º CR 10093/2018-03A VALERIA GERALDA CARDOSO FAUSTINO
119º CR 11347/2018-03A ILDA BRAGA DA SILVA
120º CR 09349/2018-03A CLEUDIONICE GONÇALVES PEREIRA
121º CR 11747/2018-03A MARCELA DE FATIMA NAVES OLIVEIRA
122º CR 10453/2018-03A MARIA EDITE GOMES PEREIRA
123º CR 11279/2018-03A MARIA DO CARMO PEREIRA SALGADO
124º CR 11268/2018-03A MARLENE DE SOUZA
125º CR 11707/2018-03A ROMILDA FELICIO DE SOUZA SILVA
126º CR 11410/2018-03A IVONETE MOREIRA DE SALES
127º CR 11643/2018-03A MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
128º CR 11396/2018-03A DALVA JESUS OLIVEIRA
129º CR 11855/2018-03A SHIRLEY GONÇALVES BARCELOS
130º CR 11045/2018-03A MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS
131º CR 09338/2018-03A LUCIENE FRAGA
132º CR 11908/2018-03A ALESSANDRA DO CARMO AMORIM
133º CR 10022/2018-03A TERESINHA DE JESUS DA SILVA MIRANDA
134º CR 11848/2018-03A WANDERSON DE FREITAS
135º CR 11968/2018-03A LILIANE DO CARMO SOUZA FERREIRA
136º CR 11843/2018-03A SABRINA PEREIRA DA SILVA
137º CR 10382/2018-03A GRAZIELA DA SILVA PERDIGÃO DE OLIVEIRA
138º CR 07543/2018-03A RAQUEL DE SOUZA MOREIRA
139º CR 11069/2018-03A ARTHUR HENRIQUE BRAGA PALHEIROS GOUVEA
140º CR 07397/2018-03A CRISTIANE MENDES DA SILVA SATURNINO
141º CR 10086/2018-03A CRISTINA DE SOUZA MAIA SILVA
142º CR 11832/2018-03A LUCILDA APARECIDA DAS CHAGAS
143º CR 10383/2018-03A JULIANA DA SILVA PERDIGÃOALVES BRANDÃO
144º CR 11886/2018-03A TATIANA FERREIRA DE LIMA PIRES
145º CR 11507/2018-03A JOSIANE SANTOS SOARES
146º CR 12227/2018-03A ROSIANE SANTOS BRANDAO
147º CR 11506/2018-03A ANA PAULA SANTOS SOARES
148º CR 10024/2018-03A SYLVIA MARA DA SILVA MIRANDA
149º CR 09031/2018-03A MARIA AUGUSTA VELOSO
150º CR 08125/2018-03A MARIO SERGIO ANDRADE
151º CR 12211/2018-03A CRISTINA MARIA DOS SANTOS
152º CR 12020/2018-03A ILMA RODRIGUES FERREIRA
153º CR 11948/2018-03A JORDANIA PATRICIA COSTA
154º CR 07403/2018-03A SONIA FONSECA NAPOLES
155º CR 09355/2018-03A MARIA GERALDA PEREIRA
156º CR 11852/2018-03A JANICE ARAUJO GOMES SANTANA FERNANDES
157º CR 10305/2018-03A FRANCISCO LUCIO BRITO
158º CR 09724/2018-03A MARIA APARECIDA RABELO
159º CR 11521/2018-03A MARIA AUGUSTA SILVA
160º CR 11984/2018-03A CELESTE LUCIA PEREIRA
161º CR 11887/2018-03A LÚCIA IVETE PEREIRA MÁXIMO
162º CR 10910/2018-03A MARIA ILCA SILVA DE PAULA
163º CR 11620/2018-03A SILVANA MAIA DA SILVA
164º CR 12035/2018-03A EMILIA GORETHE FERREIRA
165º CR 09029/2018-03A FATIMA CLARETE ALVES FARIAS
166º CR 09465/2018-03A ANGELINA JORGE NASSER NETA
167º CR 10184/2018-03A LINDAURA EVANGELISTA PIRES
168º CR 12306/2018-03A MARIA LUCIA LOPES DA SILVA
169º CR 12158/2018-03A MARCILIA DE MELO FERREIRA OLIVEIRA
170º CR 10080/2018-03A MARIA DO ROSÁRIO SILVA SALGADO
171º CR 11505/2018-03A SINVAL BATISTA DO NASCIMENTO
172º CR 10039/2018-03A ANA CRISTINA GOLLNER DE MORAIS
173º CR 10977/2018-03A EDENILZE CRISTIANE DE OLIVEIRA ALVES
174º CR 11362/2018-03A JOSIANE FATIMA DE OLIVEIRA
175º CR 11664/2018-03A RENATO ROGÉRIO DE OLIVEIRA
176º CR 09910/2018-03A ELIZANGELA SILVA BELFORT DE ANDRADE
177º CR 11059/2018-03A CRISTIANE PACHECO DIAS
178º CR 11050/2018-03A ELIZABETH AUGUSTA FERREIRA DOS SANTOS
179º CR 11395/2018-03A DANIELLE APARECIDA TOCAFUNDO DE MELO MENDES AMORA
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180º CR 11794/2018-03A IRIS RESENDE OLIVEIRA MIYAMOTO
181º CR 11368/2018-03A VIVIANE PAULA DE OLIVEIRA
182º CR 11873/2018-03A FABIANA SANTANA DE OLIVEIRA SILVA
183º CR 09986/2018-03A FERNANDA MARINHO AMORIM ALVES
184º CR 09514/2018-03A LUCIANA APARECIDA OLIVEIRA CAMPOS
185º CR 09125/2018-03A RENATA GORETE CORRÊA VERÍSSIMO
186º CR 07617/2018-03A VERIDIANA LETÍCIA LEITE SILVA
187º CR 09749/2018-03A DIANA CORDEIRO DOS SANTOS
188º CR 10793/2018-03A BÁRBARA MENEZES ALVES
189º CR 09577/2018-03A ROVENE DE SOUSA PEREIRA
190º CR 11975/2018-03A KÁTIA ELENE PEREIRA SANTOS
191º CR 11998/2018-03A ANA CAROLINA PIMENTA
192º CR 09915/2018-03A JUNIA CAMARGOS COSTA
193º CR 10049/2018-03A CAMILA MEIRELES TEOTONIO DE PAULA
194º CR 10265/2018-03A POLLYANA LETÍCIA SIQUEIRA
195º CR 10081/2018-03A DAYANE SABRINA SILVA SALGADO
196º CR 11837/2018-03A NATHALIA ESTER FONSECA DA SILVA
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ORDEM COD. Nº.    
PROCESSO NOME DO INTERESSADO

1º CL 09581/2018-03A MOYSES ANTONIO CALDEIRA
2º CL 11281/2018-03A SERGIO ALEIXO DA PAIXÃO
3º CL 10214/2018-03A DANIEL ALEXANDRE CAMPOS
4º CL 09090/2018-03A WARLEY BARBOSA PACELLI
5º CL 11929/2018-03A CÁSSIO FILIPE ANDRADE DA SILVA
6º CR 11224/2018-03A KARLA VALÉRIA MATTOS VIEIRA
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ORDEM COD. Nº.    
PROCESSO NOME DO INTERESSADO

1º CL 11657/2018-03A ALEXANDRE SILVA DO ROSÁRIO

EDITAL Nº. 001/2018 - (FEIRA DE ELDORADO)

(CL) - CLASSIFICADO / (CR) - CADASTRO RESERVA
SETOR: PEIXES ORNAMENTAIS

28/01/2019
Preparado por: Renato Barros
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ORDEM COD. Nº.    
PROCESSO NOME DO INTERESSADO

1º CL 11248/2018-03A JOSÉ NARCISO ALVES DA SILVA
2º CL 11204/2018-03A NIVIA CHAVES PRATES MARTINS
4º CL 11109/2018-03A PERCILIA DIAS FAGUNDES
3º CL 10808/2018-03A ANA PAULA DE SOUZA
5º CL 11185/2018-03A MARIA CECILIA SOUTO FRANCISCO
6º CL 09360/2018-03A MIRTES NUNES XAVIER
7º CL 11515/2018-03A ANGELICA PINHEIRO DOS REIS
8º CL 09293/2018-03A SALETE RIBEIRO AGUIAR DE OLIVEIRA
9º CL 10250/2018-03A ISRAEL ÉDEN COSTA
10º CL 11965/2018-03A WASHINGTON DOS SANTOS PEREIRA
11º CL 09345/2018-03A LINDERSON ALVES DA SILVA
12º CL 09940/2018-03A GISELE MOREIRA CASSIMIRO RIBEIRO ROCHA

EDITAL Nº. 001/2018 - (FEIRA DE ELDORADO)
SETOR: PINTURAS ARTISTICA E ESCULTURAS

(CL) - CLASSIFICADO / (CR) - CADASTRO RESERVA

28/01/2019
Preparado Por: Renato Barros
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Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – RATIFICAÇÃO – Dispensa nº 001/2019, Processo nº 001/2019. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 24, inc. 
II, da Lei 8.666/1993. Contratado: Laércio Souza Cardoso ME. Objeto: Limpeza completa do Plenário da Câmara Municipal de Contagem/MG. Dotação Orçamentária: 
010310058.2062.33.90.39 –  Outros Serviços de Terceiros PJ – ITEM 61 – Limpeza e Conservação. Valor: R$10.504,40. Ratifi cado em 28/01/2019 pelo Vereador Daniel 
Flávio de Moura Carvalho – Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – RATIFICAÇÃO – Dispensa nº 002/2019, Processo nº 002/2019. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 
24, inc. II, da Lei 8.666/1993. Contratado: DISMAT LTDA. Objeto: Fornecimento de materiais elétricos para este Legislativo Municipal. Dotação Orçamentária: 
010310058.2062.33.90.30 – ITEM 26 – Material elétrico e eletrônico. Valor: R$12.895,25. Ratifi cado em 28/01/2019 pelo Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – 
Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – RATIFICAÇÃO – Dispensa nº 004/2019, Processo nº 004/2019. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 24, inc. II, 
da Lei 8.666/1993. Contratado: Mercado do Papel Comércio Ltda - ME. Objeto: Contratação de empresa para recarga de cartuchos de tinta para impressoras desta Casa 
Legislativa. Dotação Orçamentária: 010310058.2062.33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ – ITEM 5 – Serviços técnicos profi ssionais. Valor: R$10.032,00. Ratifi cado 
em 28/01/2019 pelo Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – RATIFICAÇÃO – Dispensa nº 005/2019, Processo nº 005/2019. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 24, inc. 
II, da Lei 8.666/1993. Contratado: FC Atacadista Ltda - ME. Objeto: Fornecimento de aparelhos de ar condicionado para esta Casa Legislativa. Dotação Orçamentária: 
010310058.2062.44.90.52 – ITEM 6 – Aparelhos e utensílios domésticos. Valor: R$5.480,00. Ratifi cado em 28/01/2019 pelo Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – 
Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – RATIFICAÇÃO – Dispensa nº 007/2019, Processo nº 007/2019. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 24, inc. II, 
da Lei 8.666/1993. Contratado: Central Soluções e Serviços Ltda - ME. Objeto: Serviços de limpeza química de aparelhos de ar condicionado. Dotação Orçamentária: 
010310058.2062.33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ – ITEM 15 – Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos. Valor: R$10.080,00. Ratifi cado em 
28/01/2019 pelo Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

 

 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

3º QUADRIMESTRE DE 2018

JANEIRO a DEZEMBRO DE 2018

                                                                                   LRF.  Art. 55,  inciso I,  alínea “a”.
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DESPESA COM PESSOAL

DESPESA

LIQUIDADA

   Pessoal a� vo – Inclusive Agentes Polí� cos

   Ina� vos

   SOMA:

   Despesas não computadas (art.19, § 1º da LRF) :

(-) Indenização por demissão

(-) Sentenças Judiciárias Anteriores

(-) Ina� vos

37.307.966,41

0,00

37.307.966,41

578.877,79

0,00

0,00

Total Despesa Líquida com Pessoal 36.729.088,62

Receita Corrente Líquida - RCL * 1.515.789.184,51

% da Despesa Total Líquida com Pessoal sobre RCL 2,42%

Limite 90% (§ 1º, inciso II, art.59) 5,40% 81.852.615,96

Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art.22) 5,70% 86.399.983,52

Limite Permi� do (art. 20) 6% 90.947.351,07

* RCL fornecida pela Prefeitura Municipal

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DISPONÍVEL OBRIGAÇÕES

Banco: C.E.F............................R$        
2.985.213,37 Outros créditos a Receber C/P......
R$          1.000,00

Obrigações a recolher..........................R$      
61.104,72

Restos a Pagar......................................R$ 
2.778.646,70

SOMA...........................................R$   
2.986.213,37

SOMA..................................................R$ 
2.839.751,42

Défi cit...........................................R$                  
0,00

Superávit..............................................R$    
146.461,95

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
Restos a pagar processa-
dos.....................................

R$         41.969,27
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Restos a pagar não processa-
dos...............................

R$    2.736.677,43

TOTAL DE RESTOS A PAGAR............................ R$    2.778.646,70

Câmara Municipal em Contagem, aos 29 de janeiro de 2019

Presidente               :  DANIEL FLAVIO DE MOURA CARVALHO

                      Contadora               : SÔNIA MARIA DE FREITAS SOUZA-CRC�MG:57849

                      Controle Interno    : WELLINGTON DA SILVA MORAES
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