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Controladoria Geral 
do Município

Portaria COR/CGM nº 021, de 22 de abril de 2019.

Altera a Comissão Processante da Corregedoria Geral de Contagem

O Controlador Geral do Município, no uso de suas atribuições legais; nos termos dos artigos 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990; art. 
11, III da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017; e art. 15, I, do Decreto nº 437, de 20 de março de 2018; ainda, súmula 473 do STF.

Considerando:

As mudanças ocorridas no quadro de servidores lotados na Corregedoria Geral de Contagem.

Resolve:

I – Alterar os membros da Comissão Processante e outrora constituída para a apuração dos ilícitos funcionais relacionados ao Processo Administrativo Disciplinar nº 
02/039/17, fi cando a referida comissão integrada pelos seguintes membros:

Camila Garcia Ramos
Samuel Miranda Júnior;
Mayta Ferreira Machado.

II – Fica designada para a função de Presidente e Relatora do Processo Administrativo Disciplinar referenciado a servidora Camila Garcia Ramos.

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRA-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de abril de 2019 

WEBER DIAS OLIVEIRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
C.G.R

Secretaria Municipal 
de Administração

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 018/2019
PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 003/2019
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de natureza contínua de locação de mão de obra terceirizada de MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR 
para acompanhamento de alunos, que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de uniformes e crachás, conforme especifi cações e quantitativos estabe-
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lecidos no termo de referência do edital.
RECORRENTE: TOP SERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, CNPJ NÚMERO 08.913.064/0001-95.
RECORRIDA: EQUIPE DE PREGÕES.
DAS PRELIMINARES:
RECURSO ADMINISTRATIVO interposto, por meio da representante legal da LICITANTE TOP SERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, devidamente qualifi cado na peça recursal, 
acerca da inabilitação da mesma no certame.
DA TEMPESTIVIDADE:
Conforme estampado no item 11.1, do Instrumento Convocatório, declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03(três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, fi cando os outros licitantes intima-
dos para apresentar suas contrarrazões em igual número de dias, a contar do término do prazo recursal.
A RECORRENTE registrou a intenção de recorrer, conforme exige o edital, e protocolizou suas razões no prazo concedido.
DO MÉRITO:
A Equipe de Pregões, inicialmente, passa a analisar os termos do Recurso Administrativo apresentado, analisando os argumentos da RECORRENTE.
Relativamente à alegação da RECORRENTE de que o edital, em seu item 8.1.1, não traz nenhuma informação sobre a capacidade técnica específi ca ou habilidade espe-
cial a ser pretendida pelo órgão licitante, e que SIMILARIDADE e COMPATIBILIDADE não se confundem com IGUALDADE, entendemos que razão assiste a RECORRENTE, 
visto que, diante do que está previsto no edital, em especial do item 8.1.1, não foi inserida nenhuma exigência específi ca relativa à capacitação, ou mesmo, à instrução 
dos profi ssionais que exercerão a função de MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR.
Relativamente à alegação de que o edital do pregão eletrônico é impreciso e limitado na indicação dos requisitos de habilitação técnica, a Equipe de Pregões lembra 
que a RECORRENTE poderia ter solicitado esclarecimentos por parte da Administração, o que não fez.
Relativamente à alegação da  RECORRENTE referente aos atestados apresentados pela mesma, total de 03, comprovando o gerenciamento de 154 funcionários ao 
longo de 03 anos, onde o edital exige a comprovação de apenas 13 funcionários, e que a RECORRENTE comprovou que atua na área de prestação de serviços e que 
geriu cargos perfeitamente SIMILARES ou COMPATÍVEIS com o objeto licitado, e, ainda, que os atestados enviados estavam em total consonância com o item 8.1.1, pois 
trazem todas as informações necessárias; a Equipe de Pregões, amparada na informação prestada pela Secretaria de Educação, contida no OFÍCIO SEDUC GAB NÚMERO 
630/2019, de 23/04/2019, juntado aos autos às folhas 274, onde afi rma que “o requisito técnico para a execução dos serviços de MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 
é apenas o ensino médio completo, e, posteriormente, será feito um treinamento específi co com os mesmos”, entende que, novamente, razão assiste a RECORRENTE, 
devendo os atestados apresentados pela RECORRENTE serem aceitos.  

Relativamente à alegação da RECORRENTE de que o edital não versa sobre habilidades especiais para a função a ser exercida, ou ainda que ele não remete o objeto 
para mão de obra especializada, e que comprovação técnica não pode exigir atestados com cargos iguais aos do objeto da licitação, a Equipe de Pregões entende que 
razão assiste a RECORRENTE, visto que o objeto da licitação é amplo, ou seja, terceirização de mão de obra, devendo a Administração certifi car-se de que a contratada é 
capaz de recrutar e manter pessoal capacitado para exercer a função e honrar os compromissos trabalhistas, previdenciários e fi scais.
Por outro lado, relativamente à alegação da CONTRARECORRENTE, PRESTAR SERVICE SERVIÇOS LTDA., de que o recurso da empresa TOP SERVICE TERCEIRIZAÇÃO 
EIRELI é inócuo. Pois a mesma não deveria ter fi gurado como vencedora e nem apresentado documentação de habilitação, sendo que a mesma fi gura como 3ª ME/EPP 
na classifi cação e 5ª na classifi cação geral das empresas, razão não assiste a mesma, vez que os benefícios concedidos pela Lei Complementar número 123/2006, em 
especial ao artigo 44, assegura às ME/EPP, independente de sua classifi cação na certame, o direito de cobrir, pela ordem de classifi cação, os valores apresentados pelas 
empresas de grande porte vencedora da disputa de lances que ofertaram valores inferiores a 10% do valor vencedor.
Diante de todo o exposto, a Equipe de Pregões decide pela PROCEDÊNCIA do recurso administrativo apresentado pela RECORRENTE TOP SERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, 
CNPJ NÚMERO 08.913.064/0001-95, reconsiderando sua decisão, declarando a RECORRENTE habilitada e vencedora do Pregão Eletrônico número 003/2019, Processo 
Administrativo número 018/2019, destinado à contratação de empresa para prestação de serviços de natureza contínua de locação de mão de obra terceirizada de 
MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR para acompanhamento de alunos, que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de uniformes e crachás.
Submetemos a presente decisão à Autoridade Superior para ratifi cação. 
Contagem, 23 de abril de 2019.
Equipe de Pregões
DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR
Recebo o RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela LICITANTE TOP SERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, CNPJ NÚMERO 08.913.064/0001-95, vez que foi apresentada 
tempestivamente.
Ratifi co a decisão proferida pela Equipe de Pregões referente ao Pregão Eletrônico número 003/2019 – Processo Administrativo número 018/2019.
Contagem, 23 de abril de 2019.
Luis André Araújo Vasconcelos
Secretário de Administração
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TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO 009/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 030/2019.

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) para atender a nova sede da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude.

Dotação Orçamentária: 1201.27.122.0001.2152
Natureza da Despesa: 339030-99
Fonte: 0100

DESPACHO:
Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª., para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa ON LINE TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E INTER-
NET LTDA- CNPJ 07.520.800/0001-82 para AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) para atender a nova sede da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 
Juventude. Valor estimado de R$ 11.340,00 (onze mil, trezentos e quarenta reais).

Danielle Venâncio Magalhães
Diretora de Compras e Licitações

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei número 8.666/93 e autorizo a despesa com a empresa ON LINE TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA 
E INTERNET LTDA- CNPJ 07.520.800/0001-82 para AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) para atender a nova sede da Secretaria Municipal de Cultura, 
Esporte e Juventude. Valor estimado de R$ 11.340,00 (onze mil, trezentos e quarenta reais).

Publique-se.

Contagem, 23 de abril de 2019

Luis André de Araújo Vasconcelos
Secretário Municipal de Administração

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Contagem, 24 de abril de 2019.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 072/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 195/2018
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL DAS COOPERATIVAS DE COLETA SELETIVA DE CONTA-
GEM; COOPERCATA E ASMAC. CONFORME CONVÊNIO 769453/2012 COM A SECRETARIA NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA (SENAES).

Dotações Orçamentárias: 1192.11.334.0035.2040 – Fontes: 2242 e 3100 - Naturezas das despesas: 4490.5227, 4490.5230, 4490.5299 e 4490.5222.

A presente licitação foi processada e julgada com observância às exigências constantes da legislação aplicável, especialmente o disposto nas Leis número 10.520/2002, 
123/2006 e 8.666/1993 e suas alterações. 
Não houve recursos administrativos.
O Pregoeiro solicita a adjudicação do objeto à licitante vencedora, submetendo o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a homologação do resulta-
do do julgamento que reconhece como vencedoras do certame as empresas licitantes abaixo:

LOTE LICITANTE VENCEDORA VALOR TOTAL

01 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP – CNPJ 28.199.997/0001-70 R$ 37.991,52

02 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP – CNPJ 28.199.997/0001-70 R$ 28.749,60

03 TDF COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI – EPP – CNPJ 19.055.497/0001-73 R$ 5.319,90

04 TDF COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI – EPP – CNPJ 19.055.497/0001-73 R$ 5.248,80

05 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP – CNPJ 28.199.997/0001-70 R$ 2.869,99

06 PREMIUM DISTRIBUIDORA EIRELI – CNPJ 24.407.238/0001-02 R$ 5.206,66
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07 FRUSTRADO ---

08 AM MOREIRA GONÇALVES EIRELI – CNPJ 27.679.382/0001-88 R$ 1.899,99

TOTAL GERAL ===========================================================Đ R$ 87.286,46

O valor total e fi nal da presente licitação foi de R$ 87.286,46 (oitenta e sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos), estando os valores unitários 
de todos os itens descritos na proposta fi nal ajustada apresentada pelas LICITANTES VENCEDORAS, nos autos.

Luiz Adolfo Belém
Pregoeiro

DESPACHO:
Declaradas vencedoras as LICITANTES acima, na modalidade Pregão Eletrônico número 072/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO número 195/2018, homologo a presente 
licitação e adjudico o objeto da mesma às licitantes vencedoras para as respectivas aquisições.

Contagem, 24 de abril de 2019.

Luis André Araújo Vasconcelos
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano e Habitação 

PORTARIA SMDUH Nº 001, DE 22 DE ABRIL DE 2019.

Institui a Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público n°.001/2019/PMC/SMDUH – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - Processo 
Administrativo nº. 002/2019.
O Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no uso das atribuições que lhe confere o artigo Art.13, do Decreto nº 30, de 23 de fevereiro de 2017,  
e em consonância com o Edital de Chamamento Público n° 001/2019/PMC/SMDUH – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, para a seleção 
de Organização(ões) da Sociedade Civil de natureza privada sem fi ns lucrativos interessada(s) em celebrar(em) termo(s) de colaboração que tenha(m) por objeto(s) a 
“EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM PROJETOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, no âmbito do município de Contagem – MG – com transferência de 
recurso fi nanceiro Municipal, em conformidade com a Política de Habitação de Interesse Social.
RESOLVE:
Art. 1º   Instituir a Comissão de Seleção para realizar a avaliação técnica das propostas inscritas no Edital de Chamamento Público n°. 001/2019/SMDUH – Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Processo Administrativo nº. 002/2019, e demais procedimentos específi cos previstos no referido Edital.
Art. 2° Designar, para compor a referida Comissão, os servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro:
I –  Marcello Araceli Magalhães - Matrícula: 149720-7;
II – Emanuelle Ferreira da Silva Reis – Matrícula -  0001367079 e,
III – João Roberto Falcão - Matrícula: 35939-4.
Art. 3° Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Registrada, Publicada, Cumpra-se.

Contagem, 22 de abril de 2019.

Ivayr Nunes soalheiro
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação 

PORTARIA SMDUH Nº 002, DE 22 DE ABRIL DE 2019.

Institui a Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público n°.002/2019/PMC/SMDUH – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - Processo 
Administrativo nº. 003/2019.
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O Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no uso das atribuições que lhe confere o artigo Art.13, do Decreto nº 30, de 23 de fevereiro de 2017,  
e em consonância com o Edital de Chamamento Público n° 002/2019/PMC/SMDUH – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, para a seleção de 
Organização(ões) da Sociedade Civil de natureza privada sem fi ns lucrativos interessada(s) em celebrar(em) termo(s) de colaboração que tenha(m) por objeto(s) a “EXE-
CUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS CONTRATADOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PMCMV, 
NA MODALIDADE OPERACIONAL PMCMV-FAR/ FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL, no âmbito do município de Contagem – MG – com transferência de recurso 
fi nanceiro Federal, em conformidade com a Política de Habitação de Interesse Social”.
RESOLVE:
Art. 1º   Instituir a Comissão de Seleção para realizar a avaliação técnica das propostas inscritas no Edital de Chamamento Público n°. 002/2019/SMDUH – Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Processo Administrativo nº. 003/2019, e demais procedimentos específi cos previstos no referido Edital.
Art. 2° Designar, para compor a referida Comissão, os servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro:
I –  Marcello Araceli Magalhães - Matrícula: 149720-7;
II – Emanuelle Ferreira da Silva Reis – Matrícula -  0001367079 e,
III – João Roberto Falcão - Matrícula: 35939-4.
Art. 3° Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Registrada, Publicada, Cumpra-se.

Contagem, 22 de abril de 2019.

Ivayr Nunes soalheiro
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação 

AUTO DE FISCALIZAÇÃO Nº 002516/2018 – PROC. 22581/2018-03A

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação NOTIFICA Divino Neves Gomes, proprietário do lote 11 da quadra 229 do bairro Jardim Riacho das 
Pedras, por execução de obra sem licença concedida pelo Poder Executivo, com base no artigo 1º da Lei Complementar nº 082/2010 e artigo 8º da Lei Complementar 
055/2008. Pelo presente, fi ca o notifi cado obrigado a paralisar imediatamente a obra e providenciar a sua regularização. O não atendimento, aos termos desta notifi ca-
ção, sujeitará o notifi cado a demais sanções administrativas e judiciais.

Gerência de Fiscalização de Obras Particulares
Fiscal: Luciana Ribeiro Victorino – Mat. 448893

Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N.º 042/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR ELI HORTA COSTA – CNPJ: 15.178.564/0001-96 DA ESCOLA MUNICIPAL ELI 
HORTA COSTA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: R$ 70.816,01 (SETENTA MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E UM CENTAVO) 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.1.12.361.0029.2081  - NATUREZA:   33504100 E  NATUREZA:   44504100  –  FONTE: 0101
ASSINADO: 16/04/2019 - VIGÊNCIA ATÉ: 29/02/2020.

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N.º 007/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE – CNPJ: 01.047.143/0001-11 DA ESCO-
LA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: R$ 91.865,61 (NOVENTA E UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO) 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.1.12.361.0029.2081  - NATUREZA:   33504100 E  NATUREZA:   44504100  –  FONTE: 0101
1.12.1.12.365.0029.2080  - NATUREZA:   33504100  E  NATUREZA:   44504100  –  FONTE: 0101
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ASSINADO: 16/04/2019 - VIGÊNCIA ATÉ: 29/02/2020.

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N.º 035/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR DOMINGOS BELÉM – CNPJ: 11.182.373/0001-47 DA ESCOLA MUNICIPAL 
DOMINGOS BELÉM E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: R$ 46.667,00 (QUARENTA E SEIS MIL, SEISSENTOS E SESSENTA E SETE REAIS.) 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.1.12.361.0029.2081  - NATUREZA:   33504100 E  NATUREZA:   44504100  –  FONTE: 0101
ASSINADO: 17/04/2019 - VIGÊNCIA ATÉ: 29/02/2020.

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N.º 055/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR JOSEFINA DE SOUZA LIMA – CNPJ: 20.102.679/0001-37 DA ESCOLA MUNI-
CIPAL JOSEFINA DE SOUZA LIMA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: R$ 78.497,01 (SETENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO) 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.1.12.361.0029.2081  - NATUREZA:   33504100 E  NATUREZA:   44504100  –  FONTE: 0101
1.12.1.12.365.0029.2080  - NATUREZA:   33504100  E  NATUREZA:   44504100  –  FONTE: 0101
ASSINADO: 16/04/2019 - VIGÊNCIA ATÉ: 29/02/2020.

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N.º 070/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR PREFEITO SEBASTIÃO CAMARGOS – CNPJ: 14.322.032/0001-18 DA ESCOLA 
MUNICIPAL PREFEITO SEBASTIÃO CAMARGOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: R$ 54.213,30 (CINQUENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E TREZE MIL E TRINTA CENTAVOS) 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.1.12.361.0029.2081  - NATUREZA:   33504100 E  NATUREZA:   44504100  –  FONTE: 0101
1.12.1.12.365.0029.2080  - NATUREZA:   33504100  E  NATUREZA:   44504100  –  FONTE: 0101
ASSINADO: 16/04/2019 - VIGÊNCIA ATÉ: 29/02/2020.

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N.º 059/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR MARIA DO CARMO ORECHIO – CNPJ: 12.885.613/0001-32 DA ESCOLA 
MUNICIPAL MARIA DO CARMO ORECHIO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: R$ 64.239,00 (SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS) 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.1.12.361.0029.2081  - NATUREZA:   33504100 E  NATUREZA:   44504100  –  FONTE: 0101
ASSINADO: 17/04/2019 - VIGÊNCIA ATÉ: 29/02/2020.

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N.º 060/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR MARIA SILVA LUCAS – CNPJ: 01.273.582/0001-42 DA ESCOLA MUNICIPAL 
MARIA SILVA LUCAS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: R$ 90.804,00 (NOVENTA MIL, OITOCENTOS E QUATRO REIAS) 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.1.12.361.0029.2081  - NATUREZA:   33504100 E  NATUREZA:   44504100  –  FONTE: 0101
ASSINADO: 16/04/2019 - VIGÊNCIA ATÉ: 29/02/2020.

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N.º 031/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI SÃO JUDAS TADEU – CNPJ: 11.401.640/0001-20 DA UMEI SÃO JUDAS 
TADEU E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: R$ 25.005,60 (VINTE CINCO MIL, CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) 
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DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.1.12.365.0029.2080  - NATUREZA:   33504100  E  NATUREZA:   44504100  –  FONTE: 0101
ASSINADO: 16/04/2019 - VIGÊNCIA ATÉ: 29/02/2020.

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N.º 011/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI BELÉM – CNPJ: 11.866.012/0001-10 DA UMEI BELÉM E O MUNICÍPIO 
DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: R$ 21.859,20 (VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.1.12.365.0029.2080  - NATUREZA:   33504100  E  NATUREZA:   44504100  –  FONTE: 0101
ASSINADO: 16/04/2019 - VIGÊNCIA ATÉ: 29/02/2020.

Secretaria Municipal 
de Saúde

Retifi cação de Aviso de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, retifi ca o aviso de sessão do PE 138/2018, que tem como objeto 
o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO PREGÃO 58-2017 E DOS MEDICAMENTOS 
FRUSTRADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 60-2018, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DA REDE DE SAÚDE DE CONTAGEM, dessa maneira do onde se lê: Pregão 
Eletrônico Nº 105/2018 – PAC 215/2018 Leia-se Pregão Eletrônico Nº 138/2018 – PAC 308/18. Em 23 de abril de 2019.

RATIFICAÇÃO
PAC Nº. 018/2019  DISPENSA Nº. 003/2019
OBJETO: Locação do imóvel, pelo período de 26 (vinte e seis) meses, para instalação do Programa da Saúde da Família Darcy Ribeiro, localizada na Rua Dezesseis 166 – 
Santa Filomena – Contagem – MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1113.1 10.301.0040.2190.339036 14 CR 742 (PAB) Fonte: 2148
DESPACHO:
Ratifi co o procedimento e autorizo a despesa com o Sr. JOSE CARLOS DA SILVA inscrita no CPF 876.279.226-15, referente à locação do imóvel para do Programa da 
Saúde da Família Darcy Ribeiro, no período de 24/04/2019 a 24/06/2021 no valor R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais).
Publique-se
Contagem, 24 de abril de 2019
Sr. CLEBER DE FARIA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Extrato: A Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo Municipal de Saúde realizará o pagamento de indenização de desgaste do imóvel  no valor R$ 7.705,40 (sete mil 
setecentos e cinco e quarenta reais),  a credora  GISELLE MANSUR, decorrente imóvel que esteve locado para Secretaria de Saúde de Contagem , localizado na Av. José 
Faria da Rocha, 1840, Bairro Eldorado- Contagem/MG, que esteve locado para Secretaria de Saúde de Contagem. Contagem, 24 de abril de 2019.

Extrato: A Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo Municipal de Saúde realizará o pagamento de indenização de desgaste do imóvel  no valor  R$ 5.270,00 (cinco mil 
duzentos e setenta reais), o credor  RAIMUNDO SOUZA GOMES, decorrente imóvel que esteve locado para Secretaria de Saúde de Contagem localizado Rua Geremias 
Alves, 300, Bairro Durval de Barros. Contagem, 24 de abril de 2019
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Aviso de Nova data de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, informa data para a realização do 
Pregão Eletrônico nº 019/2019 - cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA: LOCAÇÃO E RECARGA 
DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, FORNECIMENTO DE CARRINHO PARA VASILHAMES DE CILINDROS E 01 M3, SUPORTE PARA CILINDRO, UMIDIFICADOR, 
CATETER NASAL, MÁSCARA FACIAL, MANGUEIRA OU MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA E MANGUEIRA DE 07M E FORNECIMENTO DE VÁLVULAS REDUTORES DE 
GASES PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO.  – Data: 08 de maio de 2019 às 09h00min – Site www.licitacoes-e.com.br. RETIRADA DE EDITAL: http://www.contagem.mg.gov.
br/?se=licitacoes ou www.licitacoes-e.com.br , informações através do e-mail: saude.licitacao@contagem.mg.gov.br - Comissão Permanente de Licitação – Cleber de 
Faria Silva, Secretário Municipal de Saúde. Em 24 de abril de 2019.

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE   PREÇOS n. 002/2018 

A Prefeitura do Município de Contagem, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOBS), torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar licitação na seguinte modalidade: 

TOMADA DE PREÇOS n. 002/2018 – PA 180/2018, tipo Técnica e Preço, para contratação de consultoria técnica, jurídica e econômico-fi nanceira, para a análise dos estu-
dos objeto do procedimento de manifestação de interesse de nº 001/2017 e consolidação da modelagem técnica, jurídica e econômico-fi nanceira, objetivando a formal-
ização do processo licitatório para contratação de Parceria Público Privada (PPP) dos serviços de coleta, tratamento e destinação dos resíduos sólidos no município de 
Contagem, incluindo, mas não se limitando, as etapas de consolidação da modelagem técnica de engenharia, estudo de viabilidade econômico-fi nanceira e modelagem 
jurídica, com entrega dos envelopes de documentação e propostas até às 08:30 (oito horas  e trinta minutos) do dia 04 (quatro) de junho de 2019 e com a abertura 
marcada para às 09:00 (nove horas), do dia 04 (quatro) de junho de 2019.

O aviso do presente Edital está sendo republicado em função de não ter acudido interessados em participar do certame quando da primeira publicação.

Os interessados poderão ler e obter o texto integral desse Edital e seus Anexos, inclusive projetos de engenharia, que estarão disponíveis a partir do dia 30 (trinta) de 
abril de 2019, na sala da Comissão Permanente de Licitação, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOBS), situada à rua Madre Margherita Fontanare-
sa, 432, 3º andar – Bairro Eldorado - Contagem/MG, tel.: (0**31) 3391.9352 e 99317 4636, de segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 
horas, por meio da obtenção do DVD correspondente. No ato de aquisição do DVD, os interessados deverão fornecer outro DVD, sem qualquer uso ou na opção por 
cópia reprográfi ca, com o recolhimento por meio de GEA (Guia Especial de Arrecadação) de taxa de R$50,00 (cinquenta reais) por edital e, ainda, OBRIGATORIAMENTE, 
informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão social ou denominação completa da empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e nome da pessoa para 
contato. O Edital completo também está disponibilizado no site www.contagem.mg.gov.br/licitações, devendo o interessado preencher seus dados para a retirada do 
mesmo.

Marta de Souza Freitas Cássio
Comissão Permanente de Licitação

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
Av. José Faria da Rocha, nº 1016 - 2º andar – Bairro Eldorado – Contagem /MG
CEP: 32.315-040 - Telefone: (31) 3391- 2551 ou (31) 3352 - 2847
e-mail: direitos.cidadania@contagem.mg.gov.br

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PSS EDITAL N° 05/2019
PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL
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O Prefeito do Município de Contagem (MG), Alexis José Ferreira de Freitas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, com fulcro na Lei 
Orgânica do Município de Contagem, atendendo à demanda da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, e:
CONSIDERANDO que o prazo de validade do Processo Seletivo Simplifi cado PMC nº 01/2017, homologado em 31 de agosto de 2017, conforme publicação no Diário 
Ofi cial Eletrônico de Contagem, Edição nº 4.180, tem validade somente até o dia 29 de agosto de 2019 e até o aditivo do convênio 789496/2016 (Programa Vida 
Saudável);
CONSIDERANDO que, atualmente, todas as vagas para as funções do Programa Vida Saudável estão preenchidas;
O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, através da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, nos termos do disposto na Lei Municipal e no uso de suas atribuições 
legais, torna pública a abertura das inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL, des-
tinado à contratação de COORDENADOR PEDAGÓGICO, COORDENADOR DE NÚCLEO e AGENTE SOCIAL DE LAZER E ESPORTE RECREATIVO, AGENTE SOCIAL DE DANÇA, 
AGENTE SOCIAL DE GINÁSTICA, AGENTE SOCIAL DE ARTES E AGENTE SOCIAL DE CULTURA para formação de cadastro reserva, conforme ANEXOS, pelo prazo determi-
nado conforme função abaixo, com o objetivo de exercer atividades vinculadas aos Núcleos do Programa Vida Saudável, através do Convênio n.º 789496/2013, fi rmado 
com o Ministério do Esporte, Lazer e Inclusão Social. Este processo seletivo reger-se-á observadas às seguintes disposições:

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1 - O Processo Seletivo Simplifi cado será executado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, em parceria com a Secretaria Municipal de Adminis-
tração e será organizado por Comissão Especial, a ser instituída, responsável por todo o Processo de Seletivo Simplifi cado.
1.2 - O Processo Seletivo Simplifi cado consistirá de etapa única, eliminatória e classifi catória.
1.3 - O Processo Seletivo Simplifi cado visa o recrutamento de pessoal para formação de cadastro de reserva, conforme descrito abaixo: 
a) Coordenador Pedagógico – por um período de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período;
b) Coordenador de Núcleo – por um período de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período;
c) Agente Social de Lazer e Esporte Recreativo, Agente Social de Dança, Agente Social de Ginástica, Agente Social de Artes e Agente Social de Cultura – por um período 
de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período;
1.4 - Os contratos fi rmados serão por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos moldes da Lei Municipal 
n.º4.288, de 30 de setembro de 2009.
1.5 - O Processo Seletivo Simplifi cado terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

2 – DAS VAGAS: 
2.1 - O Processo Seletivo Simplifi cado é para formação de cadastro reserva para as funções de Coordenador Pedagógico, Coordenador de Núcleo e para Agente Social, 
para posterior convocação de acordo com a necessidade da execução do Programa Vida Saudável.
2.2 - Os vencimentos, a carga horária e os requisitos mínimos do profi ssional estão especifi cados no Anexo II.

3 - DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA E NEGROS OU PARDOS
- Disposições gerais sobre as inscrições para pessoas com defi ciência.
3.1.1 - Em conformidade ao disposto no art. 8º, §2º da Lei Municipal nº 2.160/90, fi cam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas deste Processo Seletivo Simplifi cado 
para pessoas com defi ciência, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a defi ciência do candidato.
3.1.1.1 - Conforme o §2º do art. 37 do Decreto Federal nº. 3.298/1999, se na aplicação do percentu al de 5% (cinco por cento) do total de vagas reservadas a cada fun-
ção resultar número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subseqüente, respeitado o limite máximo de 20% (vinte por cento).
3.1.2 - Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo Simplifi cado, 5% (cinco por cento) delas serão, igualmente, destinadas a candi-
datos com defi ciência já aprovados neste Processo Seletivo Simplifi cado.
3.1.3 - Os candidatos com defi ciência, resguardadas as condições previstas no Decreto Federal n. 3.298/1999, particularmente em seu art. 40, participarão do Processo 
Seletivo Simplifi cado em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, 
horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para aprovação.
3.1.4 - O candidato com defi ciência, ao se inscrever no Processo Seletivo Simplifi cado, deverá observar a compatibilidade das atribuições da função ao qual pretende 
concorrer com a sua defi ciência.
3.1.5 - Poderá concorrer às vagas reservadas às pessoas com defi ciência o candidato, que se enquadrar nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, a seguir transcrito:
“Art. 4º É considerada pessoa portadora de defi ciência a que se enquadra nas seguintes categorias:
I – defi ciência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando 
se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam difi cul-
dades para o desempenho de funções;
II – defi ciência auditiva – perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz 
e 3.000Hz;
III – defi ciência visual – cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que signifi ca acui-
dade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;
IV – defi ciência mental – funcionamento intelectual signifi cativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou 
mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos recursos da comunidade;
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer; e
h) trabalho;
V – defi ciência múltipla – associação de duas ou mais defi ciências.”
3.1.5.1 - Enquadra-se, ainda, como defi ciente visual, o candidato com visão monocular, conforme a Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
3.1.6 - O candidato com defi ciência, durante o preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição, além de observar os procedimentos descritos no subitens 3.2 a 
3.2.8 deste Edital, deverá proceder da seguinte forma:
a) inscrever-se como defi ciente, manifestando, assim, interesse em concorrer às vagas destinadas aos candidatos com defi ciências;
b) selecionar o tipo de defi ciência.
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3.1.7 - O candidato com defi ciência que não preencher os campos específi cos do Requerimento Eletrônico de Inscrição e não cumprir o determinado neste Edital terá a 
sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.
3.1.8 - O candidato com defi ciência que desejar concorrer às vagas reservadas para ampla concorrência poderá fazê-lo por opção e responsabilidade pessoal, assinalan-
do a referida opção no Requerimento Eletrônico de Inscrição, não podendo, a partir de então, concorrer às vagas reservadas para pessoas com defi ciência, conforme 
disposição legal.
3.1.9 - O candidato com defi ciência classifi cado para as vagas destinadas às pessoas com defi ciência, quando convocado para contratação, será submetido a exame 
médico pré-admissional realizado pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou entidade contratada para este fi m, que avaliará a 
compatibilidade da sua defi ciência com as atribuições da função  para a qual prestou o Processo Seletivo Simplifi cado.
3.1.9.1 - Nos termos do subitem 3.1.9, o candidato deverá apresentar o laudo médico, original ou cópia autenticada em serviço notarial e de registros (Cartório de 
Notas), expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes da data do exame pré-admissional, assinado por médico especialista, que atestará a espécie e o grau ou 
nível de defi ciência, com expressa referência ao código correspondente da Classifi cação Internacional de Doença – CID – com a provável causa da defi ciência.
3.1.9.2 - O médico da Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou entidade contratada para este fi m emitirá atestado de saúde 
ocupacional, o qual deverá expressar, obrigatoriamente, a categoria em que se enquadra a pessoa com defi ciência, nos termos do artigo 4º do Decreto Federal n° 
3.298/1999 e suas alterações, conforme transcrito no subitem 3.1.5 deste Edital.
3.1.9.3 - O Laudo Médico citado no subitem 3.1.9.1 será considerado para análise do enquadramento previsto no artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298/1999 e suas 
alterações, conforme transcrito no subitem 3.1.5 deste Edital.
3.1.9.4 - O Laudo Médico mencionado nos subitens 3.1.9.1 e 3.1.9.3 terá validade somente para este Processo Seletivo Simplifi cado e não será devolvido, fi cando a sua 
guarda sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Contagem, que o guardará no prazo estabelecido na tabela de temporalidade documental.
3.1.9.5 - Na falta do laudo médico mencionados nos subitens 3.1.9.1 e 3.1.9.3 ou quando não contiver as informações indicadas no item 3 e seus subitens, o candidato 
perderá o direito de permanecer na lista de qualifi cado como pessoa com defi ciência e passará para a relação de ampla concorrência, obedecida rigorosamente a 
ordem de classifi cação.
3.1.9.6 - Os candidatos considerados com defi ciência, se classifi cados, além de fi gurarem na lista geral de classifi cação, terão seus nomes publicados em separado.
3.1.9.7 - Caso o candidato não tenha sido qualifi cado como pessoa com  defi ciência passará para a relação de ampla concorrência, obedecida rigorosamente a ordem 
de classifi cação.
3.1.9.8 - As vagas reservadas a pessoas com defi ciências não fi rmadas reverterão aos demais candidatos classifi cados, de ampla concorrência, observada a ordem classi-
fi catória dos quais foram subtraídas.
3.1.9.9 - A primeira contratação de candidato defi ciente, classifi cado no Processo Seletivo público, dar-se-á para preenchimento da 5ª (quinta) vaga relativa ao cargo 
de que trata o presente Edital e as demais ocorrerão na 21ª (vigésima primeira), 41ª (quadragésima primeira), 61ª (sexagésima primeira) vaga e assim sucessivamente, 
durante o prazo de validade do processo seletivo público, obedecido o disposto nos itens 3.1.1 e 3.1.2.

3.2 - CANDIDATOS NEGROS OU PARDOS (Lei Municipal nº 4.714, de 09 de janeiro de 2015)
3.2.1 - Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas aos negros nos termos da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, e dos termos dispostos neste 
Edital.
3.2.2 - Conforme o §2º do art. 1º da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a can-
didatos negros ou pardos, este será aumentado para o primeiro número inteiro subseqüente, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula cinco), ou diminuído 
para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco).
3.2.3 - Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros ou pardos aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no Requerimento Eletrônico de Inscrição 
do Processo Seletivo Simplifi cado, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografi a Estatística - IBGE.
3.2.4 - O candidato negro ou pardo, classifi cado para as vagas destinadas às pessoas negras ou pardos, quando contratado deverá entregar, documento ofi cial (certi-
dão de nascimento própria ou dos pais) – original ou cópia autenticada em cartório ou declaração registrada em cartório atestando quanto à cor negra ou parda.
3.2.4.1 - O documento mencionado no item 3.2.4, deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Contagem, situada no endereço: Praça Tancredo Neves, nº 200 – Bair-
ro: Camilo Alves, Contagem/MG, no horário de 8h às 17h, no horário de 8h às 17h, dentro do prazo previs to para a contratação.
3.2.5 - Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do Processo Seletivo Simplifi cado e, se houver sido contratado, fi cará sujeito à anu-
lação da sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis.
3.2.6 - Os candidatos negros ou pardos concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classifi -
cação no Processo Seletivo Simplifi cado. 
3.2.7 - Os candidatos considerados negros ou pardos, se classifi cados, além de fi gurarem na lista geral de classifi cação, terão seus nomes publicados em separado.
3.2.8 - A primeira contratação de candidato negro ou pardo, classifi cado no Processo Seletivo Simplifi cado, dar-se-á para preenchimento da 3ª (terceira) vaga relativa à 
função de que trata o presente Edital e as demais ocorrerão na 6ª (sexta), 11ª (décima primeira), 16ª (décima sexta), 21ª (vigésima primeira) vaga e assim sucessivamen-
te, durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplifi cado, obedecido o disposto nos itens 3.2.1 e 3.2.2.
3.2.9 - Os candidatos negros ou pardos aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento 
das vagas reservadas. 
3.2.10 - Em caso de desistência de candidato negro ou pardo aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro ou pardo posteriormente 
classifi cado. 
3.2.11 - Na hipótese de não haver número de candidatos negros ou pardos aprovados sufi ciente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão reverti-
das para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classifi cação.
3.2.12 - Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo Simplifi cado, 20% (vinte por cento) delas serão, igualmente, reservadas a candi-
datos negros ou pardos aprovados neste Processo Seletivo Simplifi cado.
3.2.13 - Os candidatos às vagas reservadas aos negros participarão deste Processo Seletivo Simplifi cado em igualdade de condições com os demais candidatos no que 
concerne às exigências estabelecidas neste Edital.

4 – DAS INSCRIÇÕES:
4.1 - As inscrições serão gratuitas e estarão abertas, para todas as funções, de 15 de maio de 2019 a 14 de junho de 2019 de segunda a sexta feira, das 09h00min às 
11h00min e das 14h00min às 16h00min e deverão ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, localizada na Av. José Faria da Rocha, nº 
1016 - 2º andar – Eldorado – CEP 32315-040 - Telefone: (031) 3391- 2551 ou (031) 3352 2847.
4.2 - A inscrição será realizada pessoalmente pelo(a) candidato(a), não sendo aceita procuração.
4.3 - Não serão aceitas inscrições por correspondência.
4.4 - A inscrição implica em compromisso tácito, por parte do candidato, em aceitar as condições estabelecidas no presente Edital.
4.5 - Para efetuar a inscrição o candidato deverá certifi car-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a participação no processo seletivo.
4.6 - São condições para a inscrição:
a) ser brasileiro(a) ou estrangeiro(a) nos termos da Constituição da República de 1988;
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b) ter na data da inscrição a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com as obrigações militares quando do sexo masculino;
e) estar em gozo dos direitos políticos e civis;
f) gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de necessidades incompatíveis com o exercício das funções atinentes à vaga a que concorre; 
g) ter disponibilidade de no mínimo 40h (quarenta) horas semanais de trabalho para os cargos de Coordenador Pedagógico e Coordenador de Núcleo e de 20h (vinte) 
horas semanais de trabalho para as funções de Agente Social de Lazer e Esporte Recreativo, Agente Social de Dança, Agente Social de Ginástica, Agente Social de Artes 
e Agente Social de Cultura;
h) preencher e assinar a fi cha de inscrição.
4.7 - São documentos necessários para o ato de inscrição:
a) Cédula de identidade (original e cópia);
b) CPF (original e cópia);
c) Comprovante de residência (original e cópia);
d) Uma foto 3x4 (recente);
e) Diploma ou certifi cado de conclusão de escolaridade exigida (original e cópia);
f) Inscrição no Conselho Competente, quando a função o exigir (original e cópia);
g) Comprovante de votação da última eleição (original e cópia) ou certifi cado de quitação eleitoral;
g) Certifi cado reservista ou de dispensa militar, quando for do sexo masculino (original e cópia);
i) Apresentar, em envelope lacrado e identifi cado, o currículo atualizado e comprovado (cópias dos respectivos certifi cados de escolaridade e experiências profi ssionais 
citadas);
I - A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na fi cha de inscrição, bem como a apresentação de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento 
imediato da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época, sujeitando-se o requerente à ação penal.
II - As inscrições que não satisfi zerem as exigências contidas neste Edital serão indeferidas de forma fundamentada, por ato da Comissão Organizadora do Processo 
Seletivo.
III - Após a data e horário de inscrição fi xado, com o término do prazo para o recebimento das inscrições, não serão admitidas quaisquer outras, sob qualquer condição 
ou pretexto.
4.8 - Do procedimento para a inscrição:
4.8.1 - No ato da inscrição os candidatos deverão:
a) Preencher a fi cha de inscrição (Anexo III);
b) Apresentar todos os documentos constantes no item 4.7 deste Edital.
4.9 - Serão reservadas vagas às pessoas com defi ciência física, para as funções cujas atribuições sejam compatíveis com a defi ciência, na proporção de 5% (cinco por 
cento) do total das contratações realizadas para a função a que concorrem, considerando os critérios adotados pelo Tribunal de Contas do Estado e a legislação munici-
pal onde a porcentagem é aplicada para as funções a partir de três vagas até chegar o limite mínimo de 5%.
4.10 - Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas aos negros nos termos da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, e dos termos dispostos neste 
Edital.
4.11 - Às pessoas com defi ciência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 37 
do Decreto Federal 3.298, de 20 dezembro de 1999, que regulamenta a Lei nº 7853/89, é assegurado o direito de inscrição para as funções, cujas atribuições sejam 
compatíveis com a defi ciência.
4.12 - O candidato com defi ciência que pretenda se prevalecer da faculdade que lhe é assegurada deverá se manifestar neste sentido no ato da inscrição (Anexo III).
4.13 - As pessoas com defi ciência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal 3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participarão do 
certame em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere à análise curricular e entrevista; local de inscrição e de entrevista; e aos critérios de 
aprovação exigidos para todos os demais candidatos. 
4.14 - O candidato com defi ciência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste item, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.

5 – DO PROCESSO SELETIVO:
5.1 - A seleção dos candidatos será feita por análise curricular, mediante análise e acompanhamento da COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA 
VIDA SAUDÁVEL, designada por portaria a ser publicada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, após publicação deste edital.
5.2 - Fase Única do Processo Seletivo Simplifi cado:
5.2.1 - Nesta primeira fase do Processo Seletivo Simplifi cado o candidato deverá entregar dentro do prazo determinado neste Edital, o Currículo padronizado na forma 
abaixo e cópia de todos os documentos comprobatórios com seus respectivos originais para verifi cação da autenticidade por um servidor técnico da administração 
municipal, que será avaliado e pontuado de acordo com o quadro de pontuação.
5.2.1.1 - Dados Pessoais:
5.2.1.1.1 - Nome (completo/sem abreviações);
5.2.1.1.2 - Endereço Completo (avenida/rua/estrada/rodovia, número, complemento, bairro, estado e CEP);
5.2.1.1.3 - Estado Civil;
5.2.1.1.4 - Contato (telefone residencial, telefone comercial, telefone celular e e-mail);
5.2.1.1.5 - Nacionalidade;
5.2.1.1.6 - Naturalidade;
5.2.1.2 - Formação Acadêmica:
5.2.1.2.1 – Ensino Fundamental (completo/incompleto, instituição de ensino e ano de conclusão);
5.2.1.2.2 - Ensino Médio (curso, instituição de ensino e ano de conclusão);
5.2.1.2.3 - Graduando (curso, período e instituição de ensino superior);
5.2.1.2.4 - Graduado (curso, instituição de ensino superior e ano de conclusão);
5.2.1.2.5 - Especialização (curso, instituição de ensino superior e ano de conclusão);
5.2.1.2.6 - Mestrado (curso, instituição de ensino superior e ano de conclusão);
5.1.1.2.7 - Doutorado.

5.2.1.3 - Experiência Profi ssional:
5.2.1.3.1- Experiências profi ssionais compatíveis com as atribuições/funções a qual o candidato está concorrendo;
5.2.1.4 - Curso de Aperfeiçoamento:
5.2.1.4.1- Cursos de Aperfeiçoamento compatíveis com a função a qual o candidato concorrerá, com no mínimo 20 (vinte) horas;
5.2.1.5 - Participação em Seminários, Eventos e Projetos compatíveis com as atribuições/funções a qual o candidato está concorrendo;
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5.2.1.5.1 - Participação em Seminários e Eventos, com no mínimo 20h (vinte) horas;
5.2.1.5.2 - Participação em Projetos no âmbito da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal e Entidades Privadas sem fi ns lucrativos (especifi car o Projeto e 
período de duração).
5.2.1.6 - Produção Científi ca (artigo científi co, publicados em anais, revistas e periódicos indexados).
5.2.2 - A fase única do Processo Seletivo Simplifi cado será pontuada, conforme a Tabela de Pontuação abaixo e de acordo com a função que o candidato concorrerá.
5.2.3 - Será considerado apenas o título de maior valor e única vez.
5.2.4 - Toda experiência profi ssional deverá ser comprovada através de:
a) registro na carteira profi ssional, com cópia das folhas de identifi cação, admissão e rescisão. Caso não haja rescisão, apresentar cópia dos contracheques dos meses 
de junho/julho/agosto; ou
b) contrato de trabalho; ou
c) certidão de contagem de tempo; ou
d) termo de posse;
e) o tempo de experiências profi ssionais similares em períodos concomitantes será contado apenas uma vez.
TABELA DE PONTUAÇÃO CURRICULAR

Para a função de Coordenador Pedagógico

Experiência Profi ssional
Quantidade de Anos
(Máximo) Valor Unitário (Pontos)

Ano de experiência na área de atuação da função pretendida

De 06 à 24 meses 1,0

De 24 à 60 meses 1,5

Ano de experiência em serviço público

De 06 à 24 meses 1,0

De 24 à 60 meses 1,5

Ano de experiência em projetos sociais, esportivos e culturais

De 06 à 24 meses 1,0

De 24 à 60 meses 1,5

Títulos Quantidade de Títulos (Máximo) Valor Unitário (Pontos)

Especialização na área de atuação da função pretendida 1 1

Especialização (outras áreas) 1 0,5

Mestrado 1 1,5

Doutorado 1 2

Cursos  de Aperfeiçoamento /Seminários/Eventos/Produção Científi ca
Quantidade de Horas/Publicações
(Máximo) Valor Unitário (Pontos)

Cursos de Aperfeiçoamento compatíveis com a função a qual o candidato 
concorrerá,  com no mínimo 20h (vinte) horas 80 (oitenta) horas

1,0 para cada 20 (vinte) 
horas

Participação em Seminários, Eventos  compatíveis com as atribuições/fun-
ções a qual o candidato  concorrerá,  com no mínimo 20h (vinte) horas 80 (oitenta) horas

1,0 para cada 20 (vinte) 
horas

Produção científi ca (artigo científi co, publicados em anais, revistas e perió-
dicos indexados) 4 publicações 1,0 para cada publicação

Para a função de Coordenador de Núcleo

Experiência Profi ssional
Quantidade de Anos
(Máximo) Valor Unitário (Pontos)

Ano de experiência na área de atuação da função pretendida

De 06 à 24 meses 1,0

De 24 à 60 meses 1,5

Ano de experiência em serviço público

De 06 à 24 meses 1,0

De 24 à 60 meses 1,5

Ano de experiência em projetos sociais e esportivos

De 06 à 24 meses 1,0

De 24 à 60 meses 1,5

Experiência profi ssional ou comunitária nas comunidades a serem atendi-
das.

De 06 à 24 meses 1,0

De 24 à 60 meses 1,5

Títulos Quantidade de Títulos (Máximo) Valor Unitário (Pontos)

Especialização na área de atuação da função pretendida 1 1

Especialização (outras áreas) 1 0,5

Mestrado 1 1,5
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Doutorado 1 2

Cursos  de Aperfeiçoamento /Seminários/Eventos/Produção Científi ca
Quantidade de Horas/Publicações
(Máximo) Valor Unitário (Pontos)

Cursos de Aperfeiçoamento compatíveis com a função a qual o candidato 
concorrerá,  com no mínimo 20h (vinte) horas 80 (oitenta) horas

1,0 para cada 20 (vinte) 
horas

Participação em Seminários, Eventos  compatíveis com as atribuições/fun-
ções a qual o candidato  concorrerá,  com no mínimo 20h (vinte) horas 80 (oitenta) horas

1,0 para cada 20 (vinte) 
horas

Produção científi ca (artigo científi co, publicados em anais, revistas e perió-
dicos indexados) 4 publicações 1,0 para cada publicação

Para a função de Agente Social 
( Lazer e Esporte Recreativo, Dança, Ginástica, Artes e Cultura)

Experiência Profi ssional
Quantidade de Anos
(Máximo) Valor Unitário (Pontos)

Ano de experiência na área de atuação da função pretendida

De 06 à 24 meses 1,0

De 24 à 60 meses 1,5

Ano de experiência em serviço público

De 06 à 24 meses 1,0

De 24 à 60 meses 1,5

Ano de experiência em projetos sociais e esportivos

De 06 à 24 meses 1,0

De 24 à 60 meses 1,5

Experiência profi ssional ou comunitária nas comunidades a serem atendi-
das.

De 06 à 24 meses 1,0

De 24 à 60 meses 1,5

Títulos Quantidade de Títulos (Máximo) Valor Unitário (Pontos)

Ensino médio incompleto 1 0,5

Ensino médio completo 1 1,0

Ensino superior incompleto 1 1,5

Ensino superior completo 1 2,0

Cursos  de Aperfeiçoamento /Seminários/Eventos/Produção Científi ca
Quantidade de Horas/Publicações
(Máximo) Valor Unitário (Pontos)

Cursos de Aperfeiçoamento compatíveis com a função a qual o candidato 
concorrerá,  com no mínimo 20h (vinte) horas 80 (oitenta) horas

1,0 para cada 20 (vinte) 
horas

Participação em Seminários, Eventos  compatíveis com as atribuições/fun-
ções a qual o candidato  concorrerá,  com no mínimo 20h (vinte) horas 80 (oitenta) horas

1,0 para cada 20 (vinte) 
horas

7- DA CLASSIFICAÇÃO:
7.1 - A classifi cação fi nal dos candidatos dar-se-á do resultado da etapa única.
7.2 - Os candidatos classifi cados serão chamados obedecendo a ordem decrescente de pontos.
7.3 - Na classifi cação fi nal, entre candidatos com igual número de pontuação, serão critérios de desempate:
1º) Comprovação de atuação na área de opção do candidato;
2º) Experiência profi ssional ou comunitária nas comunidades a serem atendidas;
3º) Maior idade.
7.4 - Na distribuição dos candidatos nos núcleos do Programa Vida Saudável, a cargo da Coordenação-Geral do Programa, serão considerados os seguintes critérios:
1º) Experiência profi ssional ou comunitária na comunidade a ser atendida; 
2º) Proximidade de residência na comunidade a ser atendida;
3º) Compatibilização entre a formação e a experiência do Coordenador de Núcleo e do Agente Social e as necessidades/perfi l do núcleo e do público atendido.
7.5 – A Coordenação-Geral do Programa Vida Saudável poderá decidir sobre alteração do local de trabalho (núcleos) dos coordenadores de núcleo e dos agentes sociais 
de acordo com interesses da execução do programa, a qualquer momento.

8 - DO RECURSO:
8.1 - O recurso poderá ser feito em até 02 (dois) dias úteis, após a publicação do resultado, conforme constante no Anexo I.
8.2 - O recurso deverá conter o nome do candidato recorrente, o número de inscrição, o endereço completo, telefone e assinatura do mesmo, sua fundamentação e 
será dirigido à Comissão Especial instalada no endereço da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, localizada na Av. José Faria da Rocha, nº 1.016 - 2º 
andar - Bairro Eldorado – Contagem /MG, conforme modelo constante do Anexo IV.
8.3 - A Comissão Especial decidirá sobre este no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.4 - Os recursos somente poderão ser apreciados se apresentados tempestivamente.
8.5 - Findo o prazo para o recurso, o processo seletivo será homologado pela Comissão Especial do Processo Seletivo Simplifi cado.

9 - RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO:
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9.1 - A divulgação do resultado fi nal do Processo Seletivo Simplifi cado, após a análise dos respectivos recursos apresentados, será publicada no Diário Ofi cial do Mu-
nicípio de Contagem.

10 - DA CONVOCAÇÃO:
10.1 - Os candidatos aprovados no processo seletivo simplifi cado serão convocados conforme necessidade do Programa Vida Saudável.
10.2 - Os candidatos serão convocados, sendo respeitada a ordem de classifi cação.

11 - DA CONTRATAÇÃO:
11.1 - No ato da contratação os candidatos habilitados dentro do número de vagas para início imediato deverão apresentar:
a) Cédula de identidade (original);
b) CPF (original);
c) Comprovante de residência (original);
d) Laudo médico, para as Pessoas com Defi ciência;
e) Diploma ou certifi cado de conclusão de escolaridade exigida (original);
f) Inscrição do conselho competente, a função exigir (original);
g) Comprovante de votação da última eleição (original);
h) Certifi cado reservista ou de dispensa militar, quando for do sexo masculino (original);
i) No caso de aprovado na lista para defi cientes, o candidato será avaliado pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou entidade 
contratada para este fi m, que avaliará a compatibilidade de sua defi ciência com a função para o qual prestou Processo Seletivo Simplifi cado; 
j) No caso de aprovado na lista para negros ou pardos, o candidato a nomeação deverá, entregar quando da convocação, documento ofi cial (certidão de nascimento 
própria ou dos pais) – original ou cópia autenticada em cartório e/ou declaração registrada em cartório atestando quanto à cor negra ou parda.
11.2 - O contrato terá a duração de até 12 (doze) meses de efetivo exercício da função de Coordenador Pedagógico no Projeto e, de até 20 (vinte) meses de efetivo 
exercício das funções de Coordenador de Núcleo e Agentes Sociais, podendo ser prorrogado por igual período (respectivamente), caso haja necessidade da Secretaria 
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e/ou renovação do Convênio com o Ministério da Cidadania/Secretaria Especial do Esporte;
11.3 - O candidato deverá participar obrigatoriamente em Cursos de Formação Inicial e Continuada, com carga horária mínima de 24 (vinte e quatro) horas e poderá ser 
convocado para cursos de formação e qualifi cação necessários para a satisfatória execução do Programa Vida Saudável, conforme exigências constantes nas Diretrizes 
do Programa.
11.4 - O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento unilateralmente pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, se os (as) candidatos (as) 
contratados (as) descumprirem as normas estabelecidas no mesmo.
11.5 - As diretrizes e as orientações sobre a execução do Programa Vida Saudável -  edital 2013 devem ser acessadas em: http://www.esporte.gov.br/arquivos/snelis/
esporteLazer/diretrizesVidaSaudavelEdital2013.pdf e também no site do Ministério do Esporte: http://www.esporte.gov.br.

12 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 - A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas neste Edital, pressupondo conhecimento integral de seus termos, não podendo alegar 
ignorância.
12.2 - O não atendimento, pelo candidato, à convocação efetuada, implicará em sua desistência do processo seletivo.
12.3 - O candidato deverá manter atualizado seu endereço, bem como o número do telefone para contato, comunicando previamente qualquer alteração à Secretaria 
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, não lhe cabendo qualquer reclamação, acaso, por sua omissão, não for possível convocá-lo.
12.4 - Todas as datas deste certame estão disponíveis no Anexo I – Cronograma;
12.5 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo Seletivo do Programa Vida Saudável e pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania.

Palácio do Registro em Contagem, aos 24 de abril de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito Municipal

Anexo I 

CRONOGRAMA

ETAPAS / FASES DATAS / PERÍODOS

Publicação do Edital 24/04/2019

Período de Inscrições 15/05/2019 a 14/06/2019
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Resultado da Avaliação Curricular 15/07/2019

Recebimento de Recursos 16/07/2019 e 17/07/2019

Resultado do Julgamento dos Recursos 23/07/2019

Resultado Final após Recursos 24/07/2019

Homologação 29/07/2019

Anexo II 
 TABELA DE REFERÊNCIA

Cód

Vagas

Função Atribuições
Requisitos 
Mínimos do Profi ssional

Carga 
Horária 
Semanal Venc. em R$

Ampla
Conc.

Pessoa com 
Defi c

Negros ou 
Pardos

Total 
de Vagas

301 - - -
Cadastro
Reserva

Coordenador 
Pedagógico

Apropriar-se do planejamento peda-
gógico encaminhado para solicitação 
do convênio celebrado com o Minis-
tério do Esporte, juntamente aos os 
demais profi ssionais envolvidos; 
Assessorar e apoiar o coordenador-
-geral na identifi cação e defi nição 
dos núcleos a serem atendidos na 
região para a qual foi destacado, bem 
como na articulação do projeto com a 
comunidade; 
Auxiliar o coordenador-geral, quanto 
às ações estruturantes do convênio 
(adequação do espaço físico, pessoal, 
materiais esportivos, uniformes, etc.) 
de acordo com o estabelecido no 
planejamento pedagógico. 
Coordenar todas as ações relaciona-
das ao monitoramento e avaliação das 
ações do programa a serem realizadas 
participativamente com apoio do 
grupo gestor; 
Manter o coordenador-geral, informa-
do quanto às distorções identifi cadas 
nos núcleos e apresentar, dentro do 
possível, soluções para a correção dos 
rumos; 
Orientar e supervisionar as atuações 
dos coordenadores de núcleos e dos 
agentes sociais, de forma regionaliza-
da, mantendo seus trabalhos padroni-
zados, harmônicos e coerentes com as 
diretrizes pedagógicas do programa; 
Identifi car, junto à comunidade, quais 
são os determinantes sociais de saúde 
que mais interferem nas condições de 
saúde da população benefi ciada; 
Encaminhar ao Coordenador Geral e 
ao Grupo Gestor as demandas advin-
das dos núcleos;
 Participar dos módulos de formação 
continuada previstos nas diretrizes, 
da formação em serviço e sempre que 
possível, de capacitações oferecidas 
pela SNELIS/MC.

Qualifi cação: Formação su-
perior na área de Pedagogia, 
Educação Física (Bachare-
lado), Psicologia ou Serviço 
Social, com experiência no 
desenvolvimento de ações 
comunitárias, planejamento 
e supervisão de projetos 
sociais. 40 Horas 

semanais 1.400,00
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302 - - -
Cadastro
Reserva

Coordenador 
de    Núcleo

Apropriar-se do planejamento peda-
gógico encaminhado para solicita-
ção do convênio celebrado com o 
Ministério do Esporte, estando em 
constante contato com o Coordena-
dor Pedagógico; 
Coordenar todas as atividades sis-
temáticas (ofi cinas) e assistemáticas 
(eventos) do núcleo sob sua responsa-
bilidade, planejando-as coletivamente; 
Desenvolver as atividades sistemáti-
cas (ofi cinas) com os benefi ciados, 
juntamente aos agentes sociais, de 
acordo com as diretrizes do Programa, 
seguindo o planejamento pedagógico 
proposto para o projeto e primando 
pela qualidade das ofi cinas. 
Organizar as inscrições, o controle de 
presença, analisando sistematicamen-
te o planejamento dos agentes sociais 
e os dados, adotando as medidas 
necessárias para os ajustes, quando 
necessário; 
Planejar a grade horária dos agentes 
sociais, prevendo aproximadamente: 
14 horas semanais de atividades 
sistemáticas; 04 horas para planeja-
mento, estudos e reuniões e 02 horas 
para outras atividades como eventos, 
mobilização comunitária, etc.
Monitorar o cumprimento da grade 
horária, bem como o banco de horas 
dos agentes sociais; 
Identifi car em conjunto com os 
agentes sociais e o coordenador pe-
dagógico e junto à comunidade, quais 
são os determinantes sociais de saúde 
que mais interferem nas condições de 
saúde da população benefi ciada; 
Promover e participar das reuniões 
semanais com os agentes sociais e 
outras lideranças do seu grupo, para 
estudo, planejamento e avaliação das 
ações; 
Encaminhar ao Coordenador Geral 
e Pedagógico e ao Grupo Gestor as 
demandas advindas do seu Núcleo; 
Participar de todas as reuniões 
agendadas pelo coordenador geral e 
pedagógico; 
Participar dos módulos de formação 
continuada previstos nas diretrizes, 
da formação em serviço e sempre que 
possível de capacitações oferecidas 
pela SNELIS/MC.

Formação superior na área 
de Pedagogia, Educação Físi-
ca (Bacharelado), Psicologia 
ou Serviço Social, com expe-
riência no desenvolvimento 
de ações comunitárias, 
planejamento e supervisão 
de projetos. 40 Horas 

semanais 1.300,00
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101 - - -
Cadastro
Reserva

Agente Social 
de Lazer e 
Esporte Recre-
ativo 

Participar das ações de planejamen-
to, monitoramento e avaliação das 
atividades sistemáticas e eventos do 
núcleo; 
Planejar e desenvolver suas ofi cinas de 
acordo com a proposta pedagógica 
do programa, grade horária e perfi l 
do público e da comunidade a ser 
atendida; 
Mobilizar a comunidade para a efetiva 
participação das atividades; 
Inscrever e monitorar a participação 
nas atividades sob sua responsabili-
dade; 
Participar dos módulos de formação 
continuada previstos nas diretrizes, 
da formação em serviço e sempre que 
possível de capacitações oferecidas 
pela SNELIS/MC. 
Entregar sistematicamente o levanta-
mento das atividades desenvolvidas 
no núcleo e os dados solicitados pelas 
Coordenações -Geral e Pedagógica. 

Os agentes sociais seleciona-
dos devem ter conhecimento 
e experiência sobre as ativi-
dades que desenvolverão. 
Sugere-se que aqueles que 
atuarão com atividades 
físicas, esportivas, recreativas 
e culturais sejam estudantes 
ou professores de educa-
ção física (bacharéis) ou 
orientados por um deles, 
lideranças comunitárias que 
já desenvolvem atividades 
(capoeiristas, bailarinos, 
artistas plásticos, músicos, 
atores, etc.) nas comuni-
dades a serem atendidas. 
Podem ser também agentes 
sociais: educadores popula-
res e comunitários, demais 
profi ssionais de áreas afi ns 
ao esporte e ao lazer. 
Habilidade em ministrar ofi -
cinas de handebol, basque-
tebol, caminhada, ginástica, 
recreação e outras atividades 
inerentes a função.

20 Horas 
semanais 600,00

102 - - -
Cadastro
Reserva

Agente Social 
de Dança 

Participar das ações de planejamen-
to, monitoramento e avaliação das 
atividades sistemáticas e eventos do 
núcleo; 
Planejar e desenvolver suas ofi cinas de 
acordo com a proposta pedagógica 
do programa, grade horária e perfi l 
do público e da comunidade a ser 
atendida; 
Mobilizar a comunidade para a efetiva 
participação das atividades; 
Inscrever e monitorar a participação 
nas atividades sob sua responsabili-
dade; 
Participar dos módulos de formação 
continuada previstos nas diretrizes, 
da formação em serviço e sempre que 
possível de capacitações oferecidas 
pela SNELIS/MC. 
Entregar sistematicamente o levanta-
mento das atividades desenvolvidas 
no núcleo e os dados solicitados pelas 
Coordenações -Geral e Pedagógica. 

Os agentes sociais seleciona-
dos devem ter conhecimento 
e experiência sobre as ativi-
dades que desenvolverão. 
Sugere-se que aqueles que 
atuarão com atividades 
físicas, esportivas, recreativas 
e culturais sejam estudantes 
ou professores de educa-
ção física (bacharéis) ou 
orientados por um deles, 
lideranças comunitárias que 
já desenvolvem atividades 
(capoeiristas, bailarinos, 
artistas plásticos, músicos, 
atores, etc.) nas comuni-
dades a serem atendidas. 
Podem ser também agentes 
sociais: educadores popula-
res e comunitários, demais 
profi ssionais de áreas afi ns 
ao esporte e ao lazer. 
Habilidade em ministrar 
ofi cinas de danças e cultura 
diversas, recreação e outras 
atividades inerentes a 
função.

20 Horas 
semanais 600,00
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103 - - -
Cadastro 
Reserva

Agente Social 
de Ginástica 

Participar das ações de planejamen-
to, monitoramento e avaliação das 
atividades sistemáticas e eventos do 
núcleo; 
Planejar e desenvolver suas ofi cinas de 
acordo com a proposta pedagógica 
do programa, grade horária e perfi l 
do público e da comunidade a ser 
atendida; 
Mobilizar a comunidade para a efetiva 
participação das atividades; 
Inscrever e monitorar a participação 
nas atividades sob sua responsabili-
dade; 
Participar dos módulos de formação 
continuada previstos nas diretrizes, 
da formação em serviço e sempre que 
possível de capacitações oferecidas 
pela SNELIS/MC. 
Entregar sistematicamente o levanta-
mento das atividades desenvolvidas 
no núcleo e os dados solicitados pelas 
Coordenações -Geral e Pedagógica. 

Os agentes sociais seleciona-
dos devem ter conhecimento 
e experiência sobre as ativi-
dades que desenvolverão. 
Sugere-se que aqueles que 
atuarão com atividades 
físicas, esportivas, recreativas 
e culturais sejam estudantes 
ou professores de educa-
ção física (bacharéis) ou 
orientados por um deles, 
lideranças comunitárias que 
já desenvolvem atividades 
(capoeiristas, bailarinos, 
artistas plásticos, músicos, 
atores, etc.) nas comuni-
dades a serem atendidas. 
Podem ser também agentes 
sociais: educadores popula-
res e comunitários, demais 
profi ssionais de áreas afi ns 
ao esporte e ao lazer. 
Habilidade em ministrar ofi -
cinas de ginástica variadas,  
recreação e outras atividades 
inerentes a função.

20 Horas 
semanais 600,00

104 - - -
Cadastro
Reserva

Agente Social 
de Artes 

Participar das ações de planejamen-
to, monitoramento e avaliação das 
atividades sistemáticas e eventos do 
núcleo; 
Planejar e desenvolver suas ofi cinas de 
acordo com a proposta pedagógica 
do programa, grade horária e perfi l 
do público e da comunidade a ser 
atendida; 
Mobilizar a comunidade para a efetiva 
participação das atividades; 
Inscrever e monitorar a participação 
nas atividades sob sua responsabili-
dade; 
Participar dos módulos de formação 
continuada previstos nas diretrizes, 
da formação em serviço e sempre que 
possível de capacitações oferecidas 
pela SNELIS/MC. 
Entregar sistematicamente o levanta-
mento das atividades desenvolvidas 
no núcleo e os dados solicitados pelas 
Coordenações -Geral e Pedagógica. 

Os agentes sociais seleciona-
dos devem ter conhecimento 
e experiência sobre as ativi-
dades que desenvolverão. 
Sugere-se que aqueles que 
atuarão com atividades 
físicas, esportivas, recreativas 
e culturais sejam estudantes 
ou professores de educa-
ção física (bacharéis) ou 
orientados por um deles, 
lideranças comunitárias que 
já desenvolvem atividades 
(capoeiristas, bailarinos, 
artistas plásticos, músicos, 
atores, etc.) nas comuni-
dades a serem atendidas. 
Podem ser também agentes 
sociais: educadores popula-
res e comunitários, demais 
profi ssionais de áreas afi ns 
ao esporte e ao lazer. 
Habilidade em ministrar 
ofi cinas de arte e cultu-
ra diversas, recreação e 
outras atividades inerentes 
a função.

20 Horas 
semanais 600,00
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105 - - -
Cadastro
Reserva

Agente Social 
Cultural 

Participar das ações de planejamen-
to, monitoramento e avaliação das 
atividades sistemáticas e eventos do 
núcleo; 
Planejar e desenvolver suas ofi cinas de 
acordo com a proposta pedagógica 
do programa, grade horária e perfi l 
do público e da comunidade a ser 
atendida; 
Mobilizar a comunidade para a efetiva 
participação das atividades; 
Inscrever e monitorar a participação 
nas atividades sob sua responsabili-
dade; 
Participar dos módulos de formação 
continuada previstos nas diretrizes, 
da formação em serviço e sempre que 
possível de capacitações oferecidas 
pela SNELIS/MC. 
Entregar sistematicamente o levanta-
mento das atividades desenvolvidas 
no núcleo e os dados solicitados pelas 
Coordenações -Geral e Pedagógica. 

Os agentes sociais seleciona-
dos devem ter conhecimento 
e experiência sobre as ativi-
dades que desenvolverão. 
Sugere-se que aqueles que 
atuarão com atividades 
físicas, esportivas, recreativas 
e culturais sejam estudantes 
ou professores de educa-
ção física (bacharéis) ou 
orientados por um deles, 
lideranças comunitárias que 
já desenvolvem atividades 
(capoeiristas, bailarinos, 
artistas plásticos, músicos, 
atores, etc.) nas comuni-
dades a serem atendidas. 
Podem ser também agentes 
sociais: educadores popula-
res e comunitários, demais 
profi ssionais de áreas afi ns 
ao esporte e ao lazer. 
Habilidade em ministrar 
ofi cinas de cultura diversas, 
recreação e outras atividades 
inerentes a função.

20 Horas 
semanais 600,00

Anexo III
FICHA DE INSCRIÇÃO
SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL, VENHO REQUERER INSCRIÇÃO PARA A FUNÇÃO DE: 
(   ) FUNÇÃO: COORDENADOR PEDAGÓGICO 
(   ) FUNÇÃO: COORDENADOR DE NÚCLEO   
(   ) FUNÇÃO: AGENTE SOCIAL DE LAZER E ESPORTE   
(   ) FUNÇÃO: AGENTE SOCIAL DE DANÇA  
(   ) FUNÇÃO: AGENTE SOCIAL DE GINÁSTICAS   
(   ) FUNÇÃO: AGENTE SOCIAL DE ARTES 
(   ) FUNÇÃO: AGENTE CULTURAL   
*Apenas 01 (uma) opção deve ser assinalada.
Inscrição Nº________________
Eu,____________________________________________________________________________ fi lho(a) de _____________________________________, e de ____________
_____________________________ natural de ___________________, nascido(a) em __/__ /____, portador (a) da cédula de identidade RG n°. ______________, expe-
dida por ______________, domiciliado(a) na _____________, Nº ___, Bairro _______________________, Cidade ___________________, Estado ________________, CEP 
_________________, telefone fi xo com DDD n°. (   )__________________ , telefone celular com DDD n° (   )______________ , e-mail ____________________________ , porta-
dor de defi ciência – sim (__)  não (___) - Qual: _____________________________________________________________, concorrendo a quota de negro ou pardo – sim (__) 
não (__) ,preenchendo os requisitos do Edital e juntando os documentos exigidos, venho requerer minha inscrição no Processo Seletivo para FORMAÇÃO DE CADASTRO 
RESERVA DAS FUNÇÕES PARA O PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA.

Pede deferimento.

Aos _______de ______________________ de 2019.

Assinatura do(a) Candidato(a)

Assinatura do Servidor

Inscrição Nº ___________________
Função: _______________________
Nome: ____________________________________________________

Via do candidato 
Assinatura do servidor:_____________________________
Data:___/____/_____.
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Anexo IV

FORMULÁRIO PARA RECURSO 

Nº de Inscrição: ______________
Nome do Candidato: ___________________________________________________
Endereço: ____________________________________________________________
Telefone: ____________

À Comissão Especial do Processo Seletivo do Programa Vida Saudável,

Como candidato ao processo seletivo para a função de ___________________________, solicito a revisão de minha Avaliação Curricular, sob os seguintes argumentos: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________

Contagem, _______ de __________ de 2019.

___________________________________
Assinatura do Candidato

Atenção:
1. Preencher o recurso com letra legível.
2. Apresentar argumentações claras e concisas.
3. Preencher o recurso em 02 (duas)  vias, das quais 01 (uma) será retida e outra permanecerá com o candidato, sendo atestada a entrega.

ANEXO V
FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS/EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Nº de Inscrição: _________________________________________________________

Nome do Candidato: _____________________________________________________

Função: _______________________________________________________________

TÍTULOS/EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 TOTAL

Legenda:

N1 Doutorado

N2 Mestrado

N3 Especialização na área de atuação da função pretendida

N4 Especialização em outras áreas

N5 Ensino superior completo

N6 Ensino superior incompleto

N7 Ensino médio completo

N8 Ensino médio incompleto

N9 Cursos de aperfeiçoamento compatíveis com  a função pretendida

N10 Participação em Seminários e Eventos compatíveis com a função pretendida

N11 Produção científi ca (artigo científi co, publicados em anais, revistas e periódicos indexados)

N12 Ano de experiência na área de atuação da função pretendida

N13 Ano de experiência em projetos sociais, esportivos e culturais.
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N14 Ano de experiência em serviço público

N15 Experiência profi ssional ou comunitária nas comunidades a serem atendidas.

OBSERVAÇÕES: _________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________
Assinatura da Comissão – Membro Avaliador
*Formulário para uso exclusivo da Comissão Especial do Processo Seletivo do Programa Vida Saudável

EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

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

Consórcio Regional de Promoção da Cidadania Mulheres das Gerais

CNPJ 10.393.006/0001-20

Valor total do repasse R$175.453,45 (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos )

Dotação Orçamentária

1182.14.422.0028.2220.31717000-0100
1182.14.422.0028.2220.33717000-0100
1182.14.422.0028.2220.44717000-0100

Objeto do contrato
Contrato de rateio para fornecer recursos fi nanceiros necessários à realização de despesas e manutenção do Consórcio Regional de Pro-
moção da Cidadania Mulheres das Gerais.

Fundamento legal Lei Federal 11.107/2005, Decreto 6.017/07 e o Anexo I da Resolução 006/2018.

Período de vigência O prazo de vigência deste contrato será a partir de sua assinatura até 31 de dezembro de 2019.

Assinatura 24/04/2019.

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

C.M.A.S.C.

CMASC

CONVOCATÓRIA

Contagem,  24  de  Abril de 2019.
O Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC, convoca os Conselheiros de Direitos, os cidadãos de Contagem e os demais interessados para par-
ticipar da sua 3ª Plenária Ordinária, que será realizada na próxima Quinta - feira, dia 25 de Abril de 2019, às 14:00 hs na Casa dos Conselhos, localizada à Avenida José 
Faria da Rocha, 1016, 5º andar, Bairro Eldorado, Contagem-MG.
Pauta:
1 - Aprovação da Ata da 2ª Plenária de 2019 (29/03/2019);
2 - Aprovação de Inscrição e Renovação de Atestado de Funcionamento – Entidades Socioassistenciais;
3 – Apresentação das Comissões de Trabalho;
4 – Informes Gerais.

Atenciosamente,
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Miralva Gonçalves Amaral Morais
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem - CMASC

Funec

EDITAL PÚBLICO 008/2019 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO PSS-001/2018
A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no uso de suas atribuições legais e considerando  o Processo Seletivo Simplifi cado – PSS 01/2018 e Edital de 
Homologação, datado de 29/06/2018, publicado no DOC Edição 4374,torna pública, a convocação para a contratação temporária para suprimento de vagas do quadro 
de pessoal da FUNEC, obedecendo-se a classifi cação entre os candidatos presentes de acordo com o cronograma abaixo:

CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA:

CARGO / FUNÇÃO VAGAS TURNO DATA HORÁRIO

AUXILIAR DE BIBLIOTECA ESCOLAR 01 TARDE / NOITE 26/04/2019 13H30MIN

PROFESSOR DE INGLÊS 01 MANHÃ 26/04/2019 14 HORAS

As vagas que surgirem até a data do atendimento poderão ser acrescidas. 
As chamadas ocorrerão impreterivelmente no horário, não havendo prazo de tolerância, sugerimos chegar com 20 minutos de antecedência.
Local da chamada:FUNEC INCONFIDENTES – Praça Marília de Dirceu, 20 – Inconfi dentes/Contagem-MG
Telefone  da FUNEC ADMINISTRAÇÃO: 3356-6695/3391-7669
O candidato deverá comparecer munido dos seguintes documentos:
a) 01 foto 3X4 recente
b)Fotocópia da Certidão de Casamento ou Nascimento
c)Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade do(s) fi lho(s) menor(es) de 14 anos e cartão de vacina atualizado
d)Fotocópia do Certifi cado de Reservista, se do sexo masculino
e)Fotocópia da Carteira de Identidade  e  CPF 
f)Certidão de Quitação Eleitoral ou Fotocópia do Título de Eleitor, bem como do(s) comprovante(s) de votação da última eleição)
g)Fotocópia do Cartão de PIS/PASEP ; OBS.: Se não foi cadastrado no PIS/PASEP anteriormente, dever  trazer a cópia da CARTEIRA DE TRABALHO, onde conste o número 
e a série, para que seja providenciado o cadastramento. Caso não tenha carteira de trabalho, deverá providenciá-la.
h)Atestado de Bons de Antecedentes da Polícia Civil
i)Fotocópia do Histórico Escolar e Diploma, Certifi cado ou Atestado de Conclusão do curso exigido para o cargo pretendido
j)01 Fotocópia do comprovante de endereço ( Água, Luz, Telefone, de órgãos ofi ciais: Extratos de Banco, Imposto de Renda e Intimação) recentes
k)Laudo Médico, subscrito por médico do setor de Medicina do Trabalho ( será encaminhado pelo RH-FUNEC no dia da chamada)
l)Declaração a ser preenchida no ato da contratação ( Declaração de Acúmulo)
m)Declaração de Bens ( A Declaração será necessária apenas no momento da assinatura de contrato)
As fotocópias deverão estar acompanhadas dos respectivos originais, para conferência.

Contagem,  23 de abril de 2019.

Sueli Maria Baliza Dias
Presidente da FUNEC

REPUBLICAÇÃO - Aviso de Licitação – Fundação de Ensino de Contagem – informa data para realização do Pregão Presencial 006/2019 – Objeto: AQUISIÇÃO de 60 
(sessenta) ARMÁRIOS DE AÇO GALVANIZADO com 16 compartimentos de aproximadamente 300x402 mm cada, para atender ao total de alunos das unidades Centec e 
Riacho da Fundação de Ensino de Contagem, conforme condições e especifi cações contidas neste Edital e seus anexos. - Data: 08 de maio de 2019 às 09h00min – Local: 
Rua Lino de Moro, 101 – 2º andar – Sala de Reuniões da Secretaria Municipal - Bairro Inconfi dentes – Contagem / MG – CEP 32260-090. Edital disponível no site: www.
contagem.mg.gov.br. Informações e-mail: funec.licitacoes@edu.contagem.mg.gov.br ALTAIR DE OLIVEIRA MARCELO - Pregoeiro.

EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO
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SOLICITAÇÃO DE COMPRAS nº 021/2019
MODALIDADE: CREDENCIAMENTO Nº 001/2019
Tipo: MENOR PREÇO 
Data: 24/04/2019
Objeto: CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS (PESSOA JURÍDICA), ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA, EXAME ADMISSIONAL Đ 
AVALIAÇÃO CLÍNICA, PARECER ESPECIALIZADO (LAUDOS), NA ÁREA DE PSIQUIATRIA E ORTOPEDIA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA ATENDER A FUNDAÇÃO DE 
ENSINO DE CONTAGEM.

SERVIÇO A SER PRESTADO VALOR UNITÁRIO A SER COBRADO

Parecer Especializado PSIQUIATRIA R$ 129,00

Parecer Especializado ORTOPEDIA R$ 96,183

Perícia Médica (Clínica) R$ 48,146

Exame Admissional R$ 39,776

Dotação Orçamentária - Projeto/Atividade:   1.1122.12.122.0001.2089 – 339039 - Fonte 1200
A presente licitação foi processada e julgada com observância às exigências constantes da legislação aplicável, especialmente o disposto na Lei 8.666/93.
O Presidente da CPL/FUNEC solicita a Adjudicação e Homologação do objeto à licitante FONOMED - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, CNPJ número 
04.281.459/0002-42.
ALTAIR DE OLIVEIRA MARCELO
Presidente da CPL/FUNEC

DESPACHO:

ADJUDICO e HOMOLOGO parte do objeto desta licitação a empresa FONOMED - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 
04.281.459/0002-42, para atender a Fundação de Ensino de Contagem, tudo conforme devidamente registrado no referido PROCESSO DE COMPRAS.

Contagem, 24 de abril de 2019.

Sueli Maria Baliza Dias
Presidente da FUNEC

EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS nº 021/2019
MODALIDADE: CREDENCIAMENTO Nº 001/2019
Tipo: MENOR PREÇO 
Data: 24/04/2019
Objeto: CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS (PESSOA JURÍDICA), ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA, EXAME ADMISSIONAL Đ 
AVALIAÇÃO CLÍNICA, PARECER ESPECIALIZADO (LAUDOS), NA ÁREA DE PSIQUIATRIA E ORTOPEDIA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA ATENDER A FUNDAÇÃO DE 
ENSINO DE CONTAGEM.

SERVIÇO A SER PRESTADO VALOR UNITÁRIO A SER COBRADO

Parecer Especializado PSIQUIATRIA R$ 129,00

Parecer Especializado ORTOPEDIA R$ 96,183

Perícia Médica (Clínica) R$ 48,146

Exame Admissional R$ 39,776

Dotação Orçamentária - Projeto/Atividade:   1.1122.12.122.0001.2089 – 339039 - Fonte 1200
A presente licitação foi processada e julgada com observância às exigências constantes da legislação aplicável, especialmente o disposto na Lei 8.666/93.
O Presidente da CPL/FUNEC solicita a Adjudicação e Homologação do objeto à licitante MEDWORK
SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS LTDA, CNPJ número 00.895.570/0001-97.
ALTAIR DE OLIVEIRA MARCELO
Presidente da CPL/FUNEC

DESPACHO:
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ADJUDICO e HOMOLOGO parte do objeto desta licitação a empresa MEDWORK SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS LTDA, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 
00.895.570/0001-97, para atender a Fundação de Ensino de Contagem, tudo conforme devidamente registrado no referido PROCESSO DE COMPRAS.

Contagem, 24 de abril de 2019.

Sueli Maria Baliza Dias
Presidente da FUNEC

Comic

RESULTADO FINAL DO EDITAL DA ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 
BIÊNIO 2019/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO – COMIC, através da Comissão Eleitoral instituída conforme resolução 004/19, torna público e homologa o RESULTADO FINAL do 
Edital da Eleição dos Representantes da Sociedade Civil Biênio 2019/2021.

CONSIDERANDO as disposições contidas no Edital da Eleição dos Representantes da Sociedade Civil Biênio 2019/2021, publicado no DOC 4540 de 15/03/2019, visando 
tornar público os procedimentos para o processo de escolha dos representantes da Sociedade Civil do Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC, de acordo 
com a Lei Federal 8842 de 04 de janeiro de 1994, Lei Municipal 4697/2014 alterada pela Lei 4839/2016, bem como com o Regimento Interno de 2006.

Resultado das Avaliações do Edital da Eleição dos Representantes da Sociedade Civil – Biênio 2019-2021
Por ordem de recebimento de protocolo – candidatos

Nº da 
Inscrição Instituição Candidata

Resultado
Final Segmento

001 Faculdade Única de Contagem Deferido Instituição de Ensino Superior

002 Instituto Ceasa Minas Deferido Instituição de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

003 Associação Diaconia da Pessoa Idosa – Lar Dom Paulo Deferido Instituição de Longa Permanência para Pessoa Idosa

004 Núcleo de Incentivo a Cidadania Deferido Instituição de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

005 Centro Social e Educacional Pequeno Príncipe Deferido Instituição de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

006 Sociedade São Vicente de Paulo – Conselho Particular São Caetano Deferido Instituição Religiosa de diversas denominações

007 Associação Comunitária de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas Deferido Instituição de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

008 Casa de Apoio a Criança Carente de Contagem
Deferido

Instituição de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

009 Associação Assistencial Lar Maria de Nazaré – Fonte de Vida
Deferido

Instituição de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

Nº da Inscrição Instituição
Resultado
Final Segmento

010
Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo hermann José – 
CEPA Deferido Instituição de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

Por ordem de recebimento de protocolo – eleitores

Nº da 
Inscrição Instituição Eleitora

Resultado
Preliminar

001 Lar Maria Clara Deferido

002 Sociedade São Vicente de Paulo – Conselho Particular Santo Antônio Deferido
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003 Espaço Bem Viver Luiz Palhares – Gente Nova Vida Nova Deferido

004 Pró Céu – Construindo em União Deferido

Contagem, 24 de Abril de 2019.

Joaquim Gomes de Fátima
Presidente do COMIC

Transcon

ERRATA
No item 5.1, do Edital de Concorrência Pública nº 001/2019 (pág. 3), ONDE SE LÊ:

Eventos Descrição do Evento Prazos

1. Prazo para solicitação de esclarecimentos ao EDITAL
Até 5 (cinco) dias antes da data
de abertura da PROPOSTA

LEIA-SE: 

Eventos Descrição do Evento Prazos

1. Prazo para solicitação de esclarecimentos ao EDITAL
Até 5 (cinco) dias antes da data
de abertura da HABILITAÇÃO

No item 7.2 do Edital de Concorrência Pública nº 001/2019 (pág. 5), ONDE SE LÊ:
7.2. Serão admitidas como CONCORRENTES pessoas jurídicas isoladamente ou reunidas em forma de CONSÓRCIO LICITANTE, obedecido ao disposto no inciso IV, do art. 
33 da Lei 8.666/93 
LEIA-SE:
7.2. Serão admitidas como CONCORRENTES pessoas jurídicas isoladamente ou reunidas em forma de CONSÓRCIO LICITANTE, obedecido ao disposto no inciso IV, do art. 
33 da Lei 8.666/93., que possuam em seu objeto social atividade que permita a operação de serviços de transporte coletivo de passageiros por ônibus.

No item 9.2.1 do Edital de Concorrência Pública nº 001/2019 (pág. 9), ONDE SE LÊ:
9.2.1. No envelope nº. 01, de acordo com o art. 31, III, da Lei Federal n.º 8.666/1993, juntamente com o credenciamento, os CONCORRENTES deverão oferecer GA-
RANTIA DE PROPOSTA, no valor de 1,00% (um por cento) do valor estimado do CONTRATO para o respectivo LOTE, previsto nas cláusulas Erro! Fonte de referência não 
encontrada. do ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO. 
LEIA-SE:
9.2.1. No envelope nº. 01, de acordo com o art. 31, III, da Lei Federal n.º 8.666/1993, juntamente com o credenciamento, os CONCORRENTES deverão oferecer GA-
RANTIA DE PROPOSTA, no valor de 1,00% (um por cento) do valor estimado do CONTRATO para o respectivo LOTE, previsto nas cláusulas 10.1 e 10.2 do ANEXO IV – 
MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO. 

No item 9.4.7 do Edital de Concorrência Pública nº 001/2019 (pág. 17), ONDE SE LÊ: 
9.4.7. É de 180 (cento e oitenta) dias o prazo de validade da PROPOSTA COMERCIAL, a contar de sua apresentação. 
LEIA-SE: 
9.4.7. É de 120 (cento e vinte) dias o prazo de validade da PROPOSTA COMERCIAL, a contar de sua apresentação.

No item 3.9 do Anexo I do Edital de Concorrência Pública nº 001/2019 (pág. 123), ONDE SE LÊ: 
3.9. [...] No caso de LINHA nova que interfi ra em mais de um LOTE, será atribuída, com exclusividade, como regra geral, ao operador do LOTE onde for o ponto fi nal 
da LINHA ou que detenha a maior porção de seu ITINERÁRIO. Em caso de confl itos entre os dois critérios, a LINHA pertencerá ao LOTE que detenha a maior porção do 
ITINERÁRIO. [...]
LEIA-SE:
3.9. [...] No caso de LINHA nova que interfi ra em mais de um LOTE, será atribuída, com exclusividade, como regra geral, à CONCESSIONÁRIA que operar na bacia de 
captação da LINHA.  [...]

No item 1 do Anexo II – DIRETRIZES PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DO PLANO DE NEGÓCIOS, do Edital de Concorrência Pública nº 001/2019 (pág. 
2), ONDE SE LÊ:
[...] O PLANO DE NEGÓCIOS, elaborado em atenção às premissas dispostas no ANEXO VI – PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA do EDITAL, nos termos do item Erro! 
Fonte de referência não encontrada. do EDITAL.
LEIA-SE: 
[...] O PLANO DE NEGÓCIOS, elaborado em atenção às premissas dispostas no ANEXO VI – PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA do EDITAL.

No item 11.1.2 do Anexo IV – MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS, do Edital de 
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Concorrência Pública nº 001/2019 (pág. 7), ONDE SE LÊ:
11.1.2. No decurso do CONTRATO, as regras de integração tarifária poderão ser alteradas pela TRANSCON, bem como poderão ser criadas novas integrações tarifárias, 
observado o Inciso ‘i’ da Cláusula 0. 
LEIA-SE: 
11.1.2. No decurso do CONTRATO, as regras de integração tarifária poderão ser alteradas pela TRANSCON, bem como poderão ser criadas novas integrações tarifárias, 
observado o Inciso ‘i’ da Cláusula 19.1.

No item 14.1 do Anexo IV – MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS, do Edital de Con-
corrência Pública nº 001/2019 (pág. 12), ONDE SE LÊ:
14.1 Conforme previsto na subcláusula 0, incisos (iii) e (x), cabe ao PODER CONCEDENTE em face das necessidades dos SERVIÇOS ou em decorrência de razões de inter-
esse público, determinar, mediante manifestação prévia técnica da TRANSCON, observado o inciso I da subcláusula 0: 
LEIA-SE:
14.1 Conforme previsto na subcláusula 13.1, incisos (iii) e (x), cabe ao PODER CONCEDENTE em face das necessidades dos SERVIÇOS ou em decorrência de razões de 
interesse público, determinar, mediante manifestação prévia técnica da TRANSCON, observado o inciso I da subcláusula 19.1:

No item 17.2 do Anexo IV – MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS, do Edital de Con-
corrência Pública nº 001/2019 (pág. 23), ONDE SE LÊ:
17.2. Na hipótese de execução parcial ou integral da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá promover sua imediata renovação nos 
valores estabelecidos na subcláusula 17. Erro! Fonte de referência não encontrada. 
LEIA-SE: 
17.2. Na hipótese de execução parcial ou integral da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá promover sua imediata renovação nos 
valores estabelecidos na subcláusula 17.

No item 17.78 do Anexo IV – MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS, do Edital de 
Concorrência Pública nº 001/2019 (pág. 24), ONDE SE LÊ:
17.8. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO deverá permanecer em vigor até, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias após o advento do termo contratual, observado 
o disposto na subcláusula Erro! Fonte de referência não encontrada 
LEIA-SE:
17.8. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO deverá permanecer em vigor até, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias após o advento do termo contratual.

No item 19.1.3 do Anexo IV – MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS, do Edital de 
Concorrência Pública nº 001/2019 (pág. 26), ONDE SE LÊ:
19.1.3. Para fi ns do item III da subcláusula 0, não serão consideradas eventos que provoquem variações ordinárias dos custos dos insumos necessários à prestação dos 
SERVIÇOS. 
LEIA-SE:
19.1.3. Para fi ns do item III da subcláusula 19.1, não serão consideradas eventos que provoquem variações ordinárias dos custos dos insumos necessários à prestação 
dos SERVIÇOS.

No item 19.4 do Anexo IV – MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS, do Edital de Con-
corrência Pública nº 001/2019 (pág. 27), ONDE SE LÊ:
a não obtenção do retorno econômico previsto na PROPOSTA COMERCIAL por força de fatores distintos dos previstos nas subclaúsulas 0 e 19.2;
[...]
III. a destruição, roubo, furto ou perda de BENS VINCULADOS À CONCESSÃO, observado o disposto nas subcláusulas Erro! Fonte de referência não encontrada. e Erro! 
Fonte de referência não encontrada. acima, e de suas receitas;

LEIA-SE:
I. a não obtenção do retorno econômico previsto na PROPOSTA COMERCIAL por força de fatores distintos dos previstos nas subclaúsulas 19.1 e 19.2
[...]
III. a destruição, roubo, furto ou perda de BENS VINCULADOS À CONCESSÃO, observado o disposto nas subcláusulas do item 19.1 acima, e de suas receitas;

No item 29.1 do Anexo IV – MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS, do Edital de Con-
corrência Pública nº 001/2019 (pág. 41), ONDE SE LÊ:
29.1. Ressalvado o disposto na subcláusula 0, o não exercício ou o exercício intempestivo ou parcial de qualquer direito que assista a qualquer das partes, ao abrigo do 
CONTRATO não importa a renúncia desse direito, não impede seu exercício posterior, nem constitui moratória ou novação da respectiva obrigação. 
LEIA-SE:
29.1. Ressalvado o disposto na subcláusula 19.7.1, o não exercício ou o exercício intempestivo ou parcial de qualquer direito que assista a qualquer das partes, ao 
abrigo do CONTRATO não importa a renúncia desse direito, não impede seu exercício posterior, nem constitui moratória ou novação da respectiva obrigação.

No item 10 do Anexo VII – REGRAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA, do Edital de Concorrência Pública nº 001/2019 (pág. 2), 
ONDE SE LÊ:
A partir da assinatura do CONTRATO, as CONCESSIONÁRIAS passarão a integrar a CCT, constituído por representantes da TRANSCON e de eventuais servidores indicados 
pelo PODER CONCEDENTES. 
LEIA-SE: 
A partir da assinatura do CONTRATO, as CONCESSIONÁRIAS passarão a integrar a CCT, que estará sujeita à supervisão da TRANSCON, entidade gestora do Sistema 
Integrado de Transporte Regular de Passageiros.

Contagem, 11 de abril de 2019.
Mara Pires Pena
Presidente da Comissão Especial de Licitação

Kênia Janaina de Souza Madureira Silveira
Comissão Especial de Licitação 
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Wíssila de Freitas Deotti Batista
Comissão Especial de Licitação 

ERRATA II

No item 1.2.4., do Anexo II do Edital de Concorrência Pública nº 001/2019 (pág. 4), ONDE SE LÊ:

1.2.4. O licitante poderá utilizar coefi cientes de consumo para cálculo dos itens de custos variáveis, percentual de custos com pessoal de manutenção, administrativo e 
diretoria, e coefi ciente de remuneração pela prestação de serviços diferentes
1.2.5. Dos valores usados no ANEXO VI.
LEIA-SE: 
1.2.4. O licitante poderá utilizar coefi cientes de consumo para cálculo dos itens de custos variáveis, percentual de custos com pessoal de manutenção, administrativo e 
diretoria, e coefi ciente de remuneração pela prestação de serviços diferentes dos valores usados no ANEXO VI.

Ficam renumerados os itens 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10 do Anexo II do Edital de Concorrência Pública nº 001/2019 (págs. 4, 5 e 6) para, respectivamente, 1.2.5, 
1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9,

No item 9.2.1.1, do Anexo I do Edital de Concorrência Pública nº 001/2019 (pág. 280), ONDE SE LÊ, na Tabela 9-4 – Índice de Cumprimento do Serviço:

Índice de Cumprimento do Serviço – Peso 3,0
LEIA-SE: 
Índice de Cumprimento do Serviço – Peso 5,0

Contagem, 23 de abril de 2019.
Mara Pires Pena
Presidente da Comissão Especial de Licitação

Kênia Janaina de Souza Madureira Silveira
Comissão Especial de Licitação 

Wíssila de Freitas Deotti Batista
Comissão Especial de Licitação 

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - TRANSCON, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei nº. 4.043, de 1º de novembro de 
2006, bem como pela Lei Complementar nº. 068/2009, edita o seguinte Ato:

Considerando a avaliação da Medicina do Trabalho deste Município que dispõe sobre a aptidão da servidora para exercer suas funções de Agente de Operação e Fiscali-
zação de Transporte e Trânsito, bem como o disposto no art. 90, Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, 
RESOLVE:
Ato nº. 11/04/2019 – CONVOCAR a servidora LUCIANA GONÇALVES DIAS, matriculada sob o nº. 23196-7, para retornar ao trabalho a partir da publicação deste ATO no 
Diário Ofi cial de Contagem, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de abril de 2019.

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem 

Portaria TransCon nº. 015, de 17 de abril de 2019.
Concede Gratifi cação de Auxiliar de Trânsito e Transporte instituída - FC – 15; a servidor que menciona.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais, no uso de 
suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, XII da Lei 4.043, de 1º de novembro de 2006:

CONSIDERANDO a Portaria TransCon nº 003/2007, que estabelece critérios para designação da função gratifi cada estabelecida na Lei 4.043, de 1º de novembro de 
2006;

RESOLVE

Art. 1° Fica concedida, a partir de 01 de abril de 2019, a Gratifi cação de Auxiliar de Trânsito e Transporte – FC – 15, instituída pelo art. 27 da Lei Complementar nº 4043, 
de 01 de novembro de 2006, à servidora:
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MAT.: NOME CARGO LOTAÇÃO

42236-3 Kênia Janaína De Sousa Madureira Silveira Assistente Administrativo/Gerente de Aquisições e Patrimônio Gerência de Aquisição e Patrimônio

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 17 de abril de 2019. 

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

Câmara Municipal

Ata da  10º Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e dezenove. Aos dezesseis dias do mês de abril, realizou-se, neste Legislativo, no 
Plenário “Vereador José Custódio”, a décima reunião ordinária com a presença de dezenove vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente Vereador Daniel 
Flávio de Moura Carvalho solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, quando se constatou a ausência dos vereadores Bruno Braga Batista (Bruno Barreiro) 
e Rogério Braz de Almeida (Marreco).    Em seguida, o vereador Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes) fez a leitura do Capítulo 13,  Versículos 21 a 38, narrado por São 
João, da Bíblia Sagrada. Logo após, foi votada e aprovada, sem ressalva, a ata da reunião anterior. Nesse instante, o vereador José Antônio solicitou a palavra para 
manifestar o seu apoio aos  trabalhadores do camelódromo, mais conhecido como feirinha do Paraguai,  no bairro Eldorado. José Antônio explicou que esses feirantes 
estariam ameaçados pela prefeitura de terem que mudar de local. De acordo com esse vereador,  a prefeitura estaria com um projeto de construir um “boulevar” no 
local onde funciona essa feira. Dizendo ser absurdo, José Antônio solicitou respeito a  esses trabalhadores que, segundo ele,  geram emprego, renda e trazem cultura 
para a nossa cidade. Aparteando, todos os vereadores presentes saíram em defesa desses feirantes e reconheceram a importância dessa feira como geradora de 
emprego e renda para o município. Após um longo debate, o vereador Daniel (do Irineu) aparteou e apresentou um requerimento à Mesa Diretora solicitando que o 
representante dos feirantes fi zesse  uso da Tribuna Livre. O presidente Daniel também manifestou o seu posicionamento  favorável à manifestação  desses feirantes e, 
mais uma vez, colocou-se à disposição, comprometendo-se a interceder junto ao executivo por esses trabalhadores.  Logo após, passou-se a palavra para o senhor 
Jeferson Ferreira dos Reis que discorreu sobre a Feira do Camelódromo, mais conhecida como a “Feirinha do Paraguai”. Iniciando o seu pronunciamento, esse cidadão 
solicitou que todos os presentes rezassem a oração do Pai-Nosso. Em seguida,  em nome de todos os feirantes, ele solicitou  apoio desta Casa Legislativa para interceder 
ao executivo no sentido de não deixar que acabem com essa feira naquele local. Logo após, o líder de governo vereador Teteco marcou  uma reunião para a data de 
hoje,  às quatorze horas na sala da presidência desta Casa, com a presença de vereadores, representantes dos feirantes e com o Secretário Municipal de Desenvolvimen-
to Urbano, Ivayr Soalheiro,que se encontrava presente no plenário. O líder de governo, vereador Teteco informou que entraria em contato com o Secretário Municipal 
de Obras, a fi m de que esse secretário também participasse dessa reunião. Na sequência, foi lido o Ofício nº 17/2019, de autoria da  equipe do vereador Alessandro 
Henrique, representado pelo Chefe de Gabinete Charles Alysson S. Santos que felicita esse vereador pela brilhante aprovação no Exame da Ordem dos Advogados do 
Brasil e pelo recebimento da Carteira de Advogado na solenidade do dia 15 de abril de 2019, na sede da Ordem dos Advogados de Minas Gerais – Subseção de 
Contagem/MG. Foi, ainda, lido o Requerimento S/Nº /2019, de autoria do vereador Dr: Wellington Moreira Lamy  (ortopedista)  – que requer a inclusão em pauta na 
Ordem do Dia da próxima Reunião Plenária prevista para o dia 23 de abril de 2019, de o Projeto de Lei nº 052/2018, que “Institui normas para o atendimento 
emergencial pelas Equipes de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU do município de Contagem, quanto à remoção dos pacientes para os hospitais privados do 
município”, de sua autoria. Logo após, foi lido e encaminhado ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, o Projeto de Lei nº 016/2019 – “que 
denomina logradouro público neste Município”, de autoria do vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho. Em seguida, foram votados e aprovados, por unanimidade, os 
Requerimentos nºs 263 a 299/2019; Indicações nºs 590 a 634/2019; Moções nºs 055 a 060/2019, apresentados pelos vereadores, inclusive as matérias destacadas, a 
saber:  Requerimento nº 294/2019 – “Requer à Mesa Diretora a realização de uma Audiência Pública com o objetivo de debater a atual situação da prestação de 
serviços ofertada pela COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais), referentes à manutenção, aos investimentos e à situação quanto ao repasse de receita 
direta para o Fundo Municipal de Saneamento de Contagem, bem como informações referentes ao Contrato de Concessão, de autoria do vereador Vinícius Faria; 
Requerimento nº 295/2019 – “Requer uma vistoria na iluminação pública na Avenida Coronel Jove Soares Nogueira do bairro Inconfi dentes, neste Município”, de 
autoria do vereador Vinícius Faria; Requerimento nº 296/2019 – “Requer uma unidade da base móvel da Guarda Municipal na passarela do bairro Amazonas, neste 
Município”, de autoria do vereador Vinícius Faria; Requerimento nº 299/2019 – “Solicito a manutenção da cerca de proteção do Parque Sapucaias I, entre a Rua das 
Rosas e a Rua Bem-Te-Vi no bairro Sapucaias I, neste Município”, de autoria do vereador Jair (Tropical); Indicação nº 605/2019 – “Implantação de atendimento até as 22 
horas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’S) no mínimo em uma UBS de cada região, neste Município”, de autoria da vereadora 2ª Vice-Presidente Glória (da 
aposentadoria); Indicação nº 629/2019 – “Indico a construção de uma UBS no bairro Colonial nas proximidades da Rua Paineiras, neste Município”, de autoria do 
vereador Rubens Campos; Indicação nº 630/2019 – “Indico a disponibilização de um ginecologista na UBS do bairro Praia, neste Município”, de autoria do vereador 
Rubens Campos; Indicação nº 631/2019 – “Indico a realização de obras e melhorias na Feira de Nova Contagem, neste Município”, de autoria do vereador Rubens 
Campos; Indicação nº 634/2019 – “Solicito extensão de rede elétrica para a Rua Bem-Te-Vi e Rua das Andorinhas, bairro Beija Flor, neste Município”, de autoria do 
vereador Jair (Tropical); Indicação nº 635/2019 – “Solicito extensão de rede elétrica para a Rua das Rosas, bairro Sapucaias I, neste Município”, de autoria do vereador 
Jair (Tropical); Moção de Repúdio nº 055/2019 – “Repúdio à Proposta de Emenda à Constituição Federal- PEC 049/2019, que prorroga os mandatos dos atuais prefeitos, 
vice-prefeitos e vereadores, unifi cando as eleições gerais e municipais”, de autoria do vereador Daniel (do Irineu), também assinada pelos vereadores José Carlos Gomes 
e Rubens Campos. Nesse instante, os vereadores autores das matérias destacadas discorreram sobre elas, conforme consta nas notas taquigráfi cas. Na sequência,  foi 
executado o hino da cidade de Contagem. No horário destinado ao Grande Expediente, o vereador Daniel (do Irineu) discorreu sobre  a sua Moção contra a Proposta de 
Emenda à Constituição Federal nº 049/2019.  No seu pronunciamento, esse vereador explicou que se essa proposta for aprovada, as eleições serão unifi cadas e 
acontecerão apenas no ano de 2022. Manifestando contrário a essa proposta, Daniel (do Irineu) disse ser injusta e, disse ainda que essa decisão caberia, somente, ao 
eleitor.   O que foi corroborado pelo vereador Rubens Campos que parabenizou o colega, dizendo ser muito pertinente esse debate. Dr: Rubens Campos aproveitou 
para solicitar ao colega Daniel para também assinar essa Moção. Falou em seguida, no Grande Expediente, o vereador Pastor Itamar que, em nome da Comissão Externa 
do Consumidor prestou esclarecimentos a respeito da reunião que tivera com representantes da Guarda Municipal e representantes do PROCON, para garantirem mais 
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segurança para os funcionários e para os freqüentadores daquele Órgão.  De acordo com esse vereador, fi cou acertado que a Guarda Civil atenderá, temporariamente, 
com uma ronda na região, principalmente, em frente ao Procon. De acordo com esse vereador, essa seria uma das medidas que atenderia, provisoriamente, até que se 
alcance mais melhorias. Pastor Itamar aproveitou ainda  para solicitar o aumento do efetivo da Guarda Municipal em nosso município. O presidente Daniel Carvalho 
aparteou e ressaltou a importância dos trabalhos das comissões desta Casa e, de forma muito especial, a comissão presidida pelo colega Pastor Itamar. Finalizando os 
trabalhos, foi convocada a 11ª Reunião Ordinária,  prevista para o dia 23 de abril, às 9:00 horas.  Registrada a chamada fi nal, persistiu a mesma do início. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, Cláudio Santos Fontes, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo 
lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo Presidente, assinada.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM - HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO – Processo nº 025/2019 da CMC. Adesão à Ata de Registro da Base Administrativa do Comando 
de Operações Especiais, Ministério da Defesa - Exército Brasileiro, Pregão Eletrônico nº 21/2018, processo nº NUP: EB 80588.003562/2018-28. Objeto: para fornecimen-
tos de móveis e prestação de serviços de montagem especializada de divisórias piso teto para remanejamentos para este legislativo municipal. CONTRATADA: FLEXIBASE 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°.: 04.869.711/0001-58. Pelos 
valores unitários e totais, a saber:

Descrição Quant. Unid Preço unitário Preço total

MESA DIRETOR 2200X900X740MM (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 21/2018 – MINISTÉRIO DA DEFESA). UNID 2 R$    3.980,00 R$   7.960,00

MESA EM L 1400X1400X600X600X740 (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 21/2018 – MINISTÉRIO DA DEFESA). UNID 1 R$       980,00 R$         980,00

GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 21/2018 – MINISTÉRIO DA DEFESA). UNID 21 R$       588,00 R$    12.348,00

GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS 312X440X290MM(CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL 
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2018 – MINISTÉRIO DA DEFESA). UNID 1 R$       249,00 R$         249,00

POLTRONA PRESIDENTE (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
21/2018 – MINISTÉRIO DA DEFESA). UNID 1 R$    2.997,00 R$      2.997,00

POLTRONA DIRETOR BASE FIXA (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 21/2018 – MINISTÉRIO DA DEFESA). UNID 2 R$    2.697,30 R$      5.394,60

POLTRONA ESPALDAR MÉDIO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 21/2018 – MINISTÉRIO DA DEFESA). UNID 5 R$       998,00 R$      4.990,00

POLTRONA DIRETOR FIXA (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 21/2018 – MINISTÉRIO DA DEFESA). UNID 4 R$       628,00 R$      2.512,00

SOFÁ 02 LUGARES (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
21/2018 – MINISTÉRIO DA DEFESA). UNID 7 R$    3.250,00 R$    22.750,00

SOFANETE 02 LUGARES (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
21/2018 – MINISTÉRIO DA DEFESA). UNID 15 R$    2.998,00 R$    44.970,00

SERVIÇO DE MONTAGEM ESPECIALIZADA DE DIVISÓRIAS PISO TETO (CONFORME ESPECIFICA-
ÇÕES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2018 – MINISTÉRIO DA DEFESA). M² 1500 R$       190,00 R$  285.000,00

TOTAL R$  390.150,60

Fundamentada no Decreto nº 7.892/2013. Dotações orçamentárias as contas nºs 01.031.0058.2062.44.90.52–Equipamento e Material Permanente e 
01.031.0058.2062.33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ.  Contagem, 23 de abril de 2019. Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho - Presidente.
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