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LOTE 03 
ITEM DESCRIÇÃO 

 
 

UNID 
QUANTIDADE  

ESTIMADA PMC 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE A : SISTEMA DE PA LINE ARRAY contendo:*03 
Torres de som P A montados nas laterais e centro do palco (L C R), sendo: - 01 
Sistema “Line Array” – Fly P.A, contendo no mínimo: 36 caixas acústicas profissionais, 
(sendo 03 torres 12 lines e 12 sub graves cada), 02 torres de delay contendo 08 lines e 
08 sub graves cada, com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, 
MDF) ou materiais compostos (fiber gIass, plásticos injetados de ata resistência), 
pintados com tintas resistentes as intempéries climáticas, para (médio graves e médio 
agudos), ativas, com estrutura para Fly, contendo CADA: 02 alto falantes de alta 
performance para freqüência médio graves, com potência de no mínimo 800 watts RMs 
cada, 01 (uma) corneta de directividade constante com driver de diafragma de titânio e 
garganta de mínimo 03" para reprodução de médios e agudos, com potência de no 
mínimo 150 Watts RMS. - 01 sistema de "sub-woofer" contendo no mínimo: 36 caixas 
acústicas profissionais, (12 por torre), com gabinete em madeira prensada, tratada 
(compensado naval, MDF) ou materiais compostos (fiber glass, plásticos Injetados de 
alta resistência), pintados com tintas resistentes as intempéries climáticas, para sub-
woofer, ativas, contendo CADA: 02 alto-falantes Sub-woofer de 18” , com alto falantes 
de alta performance, com potência de no mínimo 1200 watts RMS total. - 02 conectores 
para painel, fêmea de 04 pólos, de metal e ou termoplástico de alta resistência. * 
Amplificadores de Potência para o sistema acima, contendo no mínimo: - 09 
amplificadores stéreo para sub-graves com potência de no mínimo 8000 watts rms com 
carga de 4KW/h, classe AB, variável H, com ventilação forçada e entradas 
balanceadas. - 09 amplificadores stéreo para médio-graves com potência de no mínimo 
5000 watts rms, com carga de 2KW/h, classe AB, com ventilação forçada e entradas 
balanceadas. – 09 amplificadores stéreo para médias-altas com potência de no mínimo 
4000 watts rms, com carga de 1,5 KW/h, classe AB, com ventilação forçada e entradas 
balanceadas. - 02 Mesas/consoles para o palco de no mínimo 56 (cinqüenta e seis) 
canais de entrada, faders de 100mm, com (míc/line, ganho, pad 20 db, 48 v, insert) por 
canal. Mínimo de 24 mix auxiliares pré/pós fader, balanceados o com 04 equalizadores 
paramétricos com Q variável de 04 bandas LPF e HPF, ajustável por canal, Phanton 
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R$ 7.485,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 209.580,00 
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Power por canal , 08 canais de entradas de linha stéreo, Volta de efeitos , 04 bandas 
de equalização totalmente paramétricas com Q variável em todos os canais de entrada. 
01 filtro de graves (hi- pass variável), em todos os canais de entrada, 01 compressor 
dinâmico em todos os canais de entrada. 01 noise-gate em todos os canais de entrada. 
Delay dinâmico por canal de entrada e em todas as vias de saída, 08 grupos de mute, 
08 controles de DCA, 08 saídas de matrix, balanceadas e com 04 equalizadores 
paramétricos de 04 bandas, 01 saída máster L, C, R, balanceadas e com 04 
equalizadores paramétricos de 04 bandas , 01 saída master L e R, balanceada e com 
04 equalizadores paramétricas de 04 bandas balanceadas. 02 Mesas/consoles para o 
P.A. de no mínimo 56 (cinqüenta e seis) canais de entrada, faders de 100mm com 
(míc/line, ganho, pad 20 db, 48 v, insert) por canal. Mínimo de 16 mix auxiliares pré/pós 
fader, balanceados o com 04 equalizadores paramétricos com O variável de 04 bandas 
LPF e HPF ajustável por canal, Phanton Power por canal , 08 canais de entradas de 
linha stéreo, Volta de efeitos , 04 bandas de equalização totalmente paramétricas com 
Q variável em todos os canais de entrada. 01 filtro de graves (hi- pass variável), em 
todos os canais de entrada, 01 compressor dinâmico em todos os canais de entrada. 
01 noise-gate em todos os canais de entrada. Delay dinâmico por canal de entrada e 
em todas as vias de saída, 08 grupos de mute, 08 controles de DCA, 08 saídas de 
matrix, balanceadas e com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas ,01 saída 
máster L, C, R, balanceadas e com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas , 01 
saída máster L e R, balanceada e com 04 equalizadores paramétricas de 04 bandas 
balanceadas. * Periféricos e processadores: - 02 canais de equalizadores gráficos de 
1/3 de oitavas (31 bandas), faders de 100mm com filtros de Q constante, com entradas 
e saídas balanceadas. - 02 processadores de áudio digitais com 04 vias de entradas e 
08 saídas, compatíveis com as caixas acústicas de sub-woofer, graves, medios graves 
e agudos, contendo: entradas e saídas de sinal balanceadas e AESlBUS, dispaly digital 
QVGA, filtros de 24db/v° com cortes variáveis, ajustes individuais de níveis de entradas 
e saídas, ajustes de fase e de micro-delay em cada saída. SISTEMA DE MONITOR e 
EQUIPAMENTOS DE PALCO: 02 Sistema de side fill L/R Duplo, com sub/low, mid/low 
e mid/higt L/R, composto de no mínimo: 04 caixas com 08 falantes de 18” de alta 
performance, com potência de no mínimo 1000 w rms 04 caixas com 04 falantes de 15” 
de alta performance, com potência mínima de 800 w rms, 04 caixas com 04 falantes de 
10” de alta performance com potência de no mínimo 600 w rms e 04 driver com 
diafragma de titânio de 03” de garganta com corneta de 50x40 de directividade 
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constante, com potência de no mínimo 100 w rms. 02 racks em madeira prensada, 
tratada (compensado naval ou MDF), para acondicionar os amplificadores de potência, 
para funcionamento do sistema de Side Fill acima, composto cada um, mínimo de 04 
canais de amplificadores, com potência de no mínimo 5000 w rms com carga de 2 
KW/h, classe AB, com ventilação forçada e entradas balanceadas, para o sub/low, de 
04 canais de amplificadores, com potência de no mínimo 3000 w rms com carga de 2 
KW/h , classe AB, com ventilação forçada e entradas balanceadas para o mid/low, de 
04 canais de amplificadores com potência de no mínimo 3000 w rms com carga de 2 
KW/h , classe AB, com ventilação forçada e entradas balanceadas para o mid/higt e os 
devidos processadores de áudio digitais, para gerenciamento do sistema. - 16 caixas 
acústicas monitoras profissionais modelo SM 400 ou similar importado,com gabinete 
em madeira prensada, tratada (compensado naval, MDF) ou materiais compostos (fiber 
glass, plásticos injetados de alta resistência), pintados com tantas resistentes as 
intempéries climáticas, com no mínimo de 02 vias, ativas ou passivas contendo CADA: 
02 altofalantes de 12” de alta performance com potência de no mínimo 800w rms total e 
driver com diafragma de titânio de no mínimo, 03”, garganta de 2” e cometa de 50 x 40 
de directividade constante, com potência de no mínimo 75w rms, 2(dois) conectores 
para painel, fêmea de 04 pólos, de metal e ou termoplástico de alta resistência . 02 
racks em madeira prensada, tratada (compensado naval ou MDF), para acondicionar 
os amplificadores de potência, para funcionamento das 16 caixas acústicas monitoras 
acima, composto cada um, mínimo de 16 canais de amplificadores com potência de no 
mínimo 3000 w rms com carga de 2 KW/h , classe AB, com ventilação forçada e 
entradas balanceadas; e os devidos processadores restantes, se as caixas monitoras 
forem ativas. * 01 sistema de side drum (bateria) contendo no mínimo: - 02 caixas 
acústicas de sub-woofer profissionais com gabinete em madeira prensada, tratada 
(compensado naval, MDF) ou materiais compostos (fiber g1ass, plásticos injetados de 
alta resistência), pintados com tintas resistentes as intempéries climáticas, contendo 
CADA, 2 alto-falantes sub-woofer de 18” de alta performance para sub/low, com 
potência de no mínimo 1000 w rms total, 02 conectores para painel, fêmea de 04 pólos. 
de metal e ou termoplástico de alta resistência. - 02 caixas acústicas modelo SM 400 
ou similar importado profissional, com gabinete em madeira prensada, tratada 
(compensado naval, MDF) ou materiais compostos (fiber glass, plásticos injetados de 
alta resistência), pintados com tintas resistentes as intempérias climáticas, para graves, 
médios e agudos, ativa ou passivas, contendo CADA: 02 altofalante de 12” de alta 

performance para graves com potência de no mínimo 600 w rms, 01 cometa de 50 x 
400 de directividade constante com driver de diafragma de titânio e garganta de 2”, 
com corneta de 50x40 de directividade constante, com potência de no mínimo 100 w 
rms. - 02 baterias acústica básica, sem pratos, em perfeito estado de uso, composta 
de; 01 bumbo 22”, 01 ton de 12”, 01 ton de 13”, 01 surdo de 16”, todos com peles 
novas e hidráulicas 01 caixa 14”, com pele porosa de atack e de resposta com esteira. 
01 estante de caixa. 01 estante de chimbal com arrue/a, feltro e cachimbo 03 estantes 
de pratos girafa com feltros e borboletas 01 pedal de bumbo. 01 banquinho com 
almofada. - 02 sistemas específico para teclado, contendo no mínimo: 01 mixer com no 
mínimo; 16 canais de entrada de linha, estéreos, com conectores XLR. 03 bandas de 
equalização (graves, médios e agudos) por canal de entrada. 02 saídas master L e R, 
balanceadas 02 saídas L e R de control-roam, balanceadas e controle de pré escuta 
com saída para fones de ouvido 02 caixas acústicas ativas ou passivas com potência 
mínima de 300w rms a 8hms no mínimo contendo cada: 01 woofer de 12” ou 15” * para 
graves com driver de diafragma de titânio 2” com corneta 50x40 de directividade 
constante, com potência mínima de 75 w rms. - 02 amplificadores específicos para 
contrabaixo, contendo no mínimo: 800 watts rms de potência transistorizada e/ou 
valvulada, 01 crossover de 02 vias com corte variável. 01 pré de entrada com plugs 
P10/XLR, e controle de nível de linha, 01 controle de equalização de 04 vias (graves, 
médios baixos, médios altos e agudos), 02 caixas acústica contando 04 alto falantes de 
10 ’com cones de alumínio. 02 caixas acustica contendo 01 alto falantes de 15’, com 
cone de alumínio. - 04 amplificadores específicos para guitarra, contendo no mínimo: 
120 watts rms de potência valvulada, prés de entradas independentes com plugs 
P10/XLR, e controle de nível de linha, 02 controles de equalização independentes de 
03 vias (graves, médios e agudos), Efeito de reverber 01 caixa acústica com 04 
falantes de 12”, com 120 w rms. - 02 mult-cabo chaveado específico para transmissão 
de sinal de áudio, balanceado com mínimo de: 56 canais de entradas XLR. fêmea de 
painel Saídas XLR macho de linha para P A e monitor Spliter ativo para 02 pontos (PA e 
monitor) 60 metros de comprimento para P A. 15 metros de comprimento para monitor - 
04 sub snake – mult-cabos específico para transmissão de sinal de áudio balanceado 
contendo cada; Bandeja com 12 canais de entradas XLR, fêmea de painel com no 
mínimo 15 Mts. De comprimento. - 40 pedestaís grandes, articulados para microfones, 
com seus devidos cachimbos e em bom estado de funcionamento - 25 garras com 
suportes para microfones, com seus devidos cachimbos em bom estado de 



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 25 de outubro de 2019 Página 4 de 36 Diário Oficial de Contagem - Edição 4693

funcionamento. - 20 Direct Box entre Ativos e Passivos, com: Impedância de entrada: 
>2dbs. Entrada e LlNK OUT com conector Jack ¼” desbalanceado, entrada XLR 
desbalanceado Saída XLR balanceado ,2 Chaves atenuadoras: 20dB (podendo 
atenuar o total de 40 dB) Resposta de _ower_ncia: 10Hz a 93 kHz (-3dB) Relação 
SinaVRuído: -110 dBu Alimentação: Phantom _ower de 18 V a 48 V DC, bateria 9 V 
Suspensão de borracha para isolamento mecânico e elétrico. Chave Ground - 20 
Microfones Padrão Polar sendo: Unidirecional (cardióide), simétrico sobre o eixo do 
microfone, uniforme com a freqüência impedância nominal é de 150 ohms (300 ohms) 
para conexão a entradas de microfone de baixa impedância. Dinâmico (bobina móvel) 
Resposta de Freqüência50 a 15.000 Hz - 30 Microfones Padrão Polar sendo: 
Unidirecional (cardióide), simétrico sobre o eixo rotacional do microfone, uniforme com 
a freqüência. Sensibilidade (a 1.000 Hz) Tensão de Circuito Aberto: -56,0 dBV / Pa * 
(1,6 mV) * (1 Pa = 94 dB SPL), Impedância nominal é de 150 ohms (310 ohms) para 
conexão a entradas de microfone de baixa impedância nominal. Polaridade Pressão 
positiva no diafragma produz voltagem positiva no pino 2 em relação ao pino 3. - 02 Kit 
de Microfones específicos para Drums system, contendo: 07 microfones específicos 
para drums system, sendo unidirecional (cardióide) freqüência impedância nominal é 
de 150 ohms (300 ohms) para conexão a entradas de microfone de baixa impedância. 
Dinâmico (bobina móvel) Resposta de Freqüência 50 a 15.000 Hz Para bumbo, caixa, 
tons e surdo e microfones tipo condenser, com Impedância de saída (em 1000 Hz) 600 
ohms Sensibilidade (a 1000 Hz) -48 DBV / Pa, mV (4,0), 1 Pascal = 94 dB SPL 
Sensibilidade Eletromagnética -7 DB SPL equivalente (60 Hz). - 01 aparelhos de 
reprodução de CDs, DVD e MP3. - 02 Sistema Main Power contendo: transformador 
220 (duzentos e vinte) votts para 110 (cento e dez) volts, com isolador, estabilizador de 
tensão de no mínimo 05 (cinco) KVA, com quadro de distribuição., com conectores de 
A.C., compatíveis com os conectores dos cabos necessários para a energizar os 
equipamentos acima. cabo de ac. trifásico com mínimo de 50 Mts e capacidade de 
suportar a carga de energia dos equipamentos acima. 01 sistema de intercomunicação 
do Palco / P.A. eficiente, 01 kit de cabos de sinal, spliter’s e de microfones necessários 
para a interligação dos equipamentos acima. - 01 Kit de acessórios e ferramentas, 
necessários para a devida montagem do sistema e para o perfeito funcionamento do 
mesmo especificado. 
As marcas citadas prestam-se tão somente para determinar os requisitos que devem 
estar presentes no objeto pretendido (servem, portanto, como parâmetro de aferição 

das especificações exigidas para o produto solicitado) por tanto, será aceito, produtos 
similares, que detenham as especificações dos riders e sejam compatíveis com os 
equipamentos das bandas. 
Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão-de-obra 
(logística), hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. 
 

 
 

02 

SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE B : SISTEMA DE PA LINE ARRAY contendo: 32 
caixas de grave com 2 alto falantes de 18 de 1600w rms; 32 caixas média, alta by way 
“Line Array”, com alto falantes de 12 + driver de 800w rms; 08 amplificadores de 6400w 
rms p/ graves; 08 amplificadores de 4500w rms p/ medio grave; 08 amplificadores de 
2000w rms driver de titanio. sistema de p.a perifericos 01 processador digital drive para 
sistema de caixas; 01 processador equalizador, digital; 01 equalizador 1/3 para insert; 
02 Console digital para aplicação ao vivo. Memorização dos ganhos de entrada dos 
prés. 4 entradas estéreo, 4 retornos de efeitos estéreo, 8 processadores de efeitos. 12 
EQ gráficos de 31 bandas, 501 memórias de cena com backup em cartão "Compact 
Flash". 25 teclas definidas pelo usuário para acesso rápido das funções, 24 mix buses, 
8 matrix e 8 DCA's. fonte externa. Expandida para 144 canais (se necessario), 
processamento de sinal feito em 32 bits, sample rate interno de 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 
kHz e 96 kHz e externo 96 kHz. latência de sinal menor que 1.15 ms em 96 kHz. 48 
canais de entrada e mais 4 entradas estéreo e 24 Omni Outs. um cabo de rede do tipo 
CAT 5, com até 100 metros de comprimento. 01 aparelho leitor de cds profissional tipo 
cdj. sistema de palco sidefill 04 caixas de grave c/ 2 alto falantes de 18 de 1600w rms; 
04 caixas de média, alta by way c/ 2 alto falantes 12 + driver de 800w rms; 02 
amplificadores de 6400w rms p/ grave; 02 amplificadores de 4500w rms médio grave; 
02 amplificadores 2000w rms driver titanio. sistema de palco monitores 12 caixas de 
monitor 12 driver de 400w rms; 02 subs de bateria e percussao; 06 amplificadores de 
2000w rms; 02 amplificadores para sub bateria e percussao de 3.000w rms. sistema de 
palco 02 amplificadores valvulado p/ guitarra c/ caixa 04 alto falante de 12; sistema p/ 
contra baixo c/ 1 caixa c/4 alto falantes de 10 e 1 caixa c/ 1 alto falante de 15; 01 
bateria acustica; 16 pedestais girafa; 10 garras clamp; 08 direct box passivo; 08 direct 
box ativo; 06 microfones sem fio uhf; 15 microfones para voz; 15 microfones para 
instrumentos; 02 power play para 08 fones, com 16 fones; sistema de palco perifericos 
08 canais de equalizacao; 01 processador equalizador digital; 02 aparelhos cdj para 
DJ; sistema de comunicação palco pa, 01 kit de cabos de sinal, spliter’s e de 
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microfones necessários para a interligação dos equipamentos acima. - 01 Kit de 
acessórios e ferramentas, necessários para a devida montagem do sistema e para o 
perfeito funcionamento do mesmo especificado. 
As marcas citadas prestam-se tão somente para determinar os requisitos que devem 
estar presentes no objeto pretendido (servem, portanto, como parâmetro de aferição 
das especificações exigidas para o produto solicitado) por tanto, será aceito, produtos 
similares, que detenham as especificações dos riders e sejam compatíveis com os 
equipamentos das bandas. 
Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão-de-obra 
(logística), hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 

SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE : SISTEMA DE PA LINE ARRAY contendo: 24 caixas 
de grave com 2 alto falantes de 18 de 1600w rms; 16 caixas média, alta by way “Line 
Array”, com alto falantes de 12 + driver de 800w rms; 08 amplificadores de 6400w rms 
p/ graves; 08 amplificadores de 4500w rms p/ medio grave; 08 amplificadores de 2000w 
rms driver de titanio. sistema de p.a perifericos 01 processador digital drive para 
sistema de caixas; 01 processador equalizador, digital; 01 equalizador 1/3 para insert; 
02 Console digital para aplicação ao vivo. p.a e palco 48 Pré de microfone de alta 
qualidade, com facilidades de memorização em cada cena de memória, 4 entradas 
estéreo, 16 vias de auxiliar e 8 matrix, LCR. Rack virtual com 4 processadores de Efeito 
e Equalizadores Gráficos. Exclusivo Reprodutor e gravador de memória USB. 
Memorização dos ganhos de entrada dos prés, aparelho leitor de cds profissional tipo 
cdj. sistema de palco sidefill 04 caixas de grave c/ 2 alto falantes de 18 de 1600w rms; 
04 caixas de média, alta by way c/ 2 alto falantes 12 + driver de 800w rms; 02 
amplificadores de 6400w rms p/ grave; 02 amplificadores de 4500w rms médio grave; 
02 amplificadores 2000w rms driver titanio. sistema de palco monitores 12 caixas de 
monitor 12 driver de 400w rms; 02 subs de bateria e percussao; 06 amplificadores de 
2000w rms; 02 amplificadores para sub bateria e percussao de 3.000w rms. sistema de 
palco 02 amplificadores valvulado p/ guitarra c/ caixa 04 alto falante de 12; sistema p/ 
contra baixo c/ 1 caixa c/4 alto falantes de 10 e 1 caixa c/ 1 alto falante de 15; 01 
bateria acustica; 16 pedestais girafa; 10 garras clamp; 08 direct box passivo; 08 direct 
box ativo; 06 microfones sem fio uhf; 15 microfones para voz; 15 microfones para 
instrumentos; 02 power play para 08 fones, com 16 fones; sistema de palco perifericos 
08 canais de equalizacao; 01 processador equalizador digital; 02 aparelhos cdj para 
DJ; sistema de comunicação palco pa, 01 kit de cabos de sinal, spliter’s e de 

 
 
 
 
 

UNID/DIA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

210 

 
 
 
 
 

R$ 3.263,75 

 
 
 
 
 

R$ 685.387,50 

microfones necessários para a interligação dos equipamentos acima. - 01 Kit de 
acessórios e ferramentas, necessários para a devida montagem do sistema e para o 
perfeito funcionamento do mesmo especificado. 
As marcas citadas prestam-se tão somente para determinar os requisitos que devem 
estar presentes no objeto pretendido (servem, portanto, como parâmetro de aferição 
das especificações exigidas para o produto solicitado) por tanto, será aceito, produtos 
similares, que detenham as especificações dos riders e sejam compatíveis com os 
equipamentos das bandas. 
Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão-de-obra 
(logística), hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 

SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE : SISTEMA DE PA LINE ARRAY contendo: 16 
caixas de grave com 02 altos falantes de 18 de 1600w rms; 16 caixas média, alta by 
way “Line Array”, com alto falantes de 12 driver de 800w rms; 04 amplificadores de 
6400w rms p/ graves; 04 amplificadores de 4500w rms p/ médio grave; 04 
amplificadores de 2000w rms driver de titânio. sistema de p.a periféricos 01 
processador drive para sistema de caixas digital; 01 processador equalizador, digital; 
01 equalizador 1/3 para insert; 02 Mesas/consoles para o palco e PA. para aplicação ao 
vivo. 32 Pré de microfone de alta qualidade, com facilidades de memorização em cada 
cena de memória. Expansível por mais 32 canais, totalizando 64 canais, 4 entradas 
estéreo, 16 vias de auxiliar e 8 matrix, LCR. Rack virtual com 4 processadores de Efeito 
e Equalizadores Gráficos. Exclusivo Reprodutor e gravador de memória USB. 
Memorização dos ganhos de entrada dos prés, 01 aparelho leitor de cds profissional 
tipo cdj. sistema de palco sitdefill 04 caixas de grave c/ 2 alto falantes de 18 de 1600 
rms; 04 caixas de média, alta by way c/ 2 alto falantes de 12 + driver de 800w rms; 02 
amplificadores de 6400w rms p/ grave; 02 amplificadores de 4500w rms médio grave; 
02 amplificadores 2000w rms driver titanio. sistema de palco monitores 08 caixas de 
monitor 12 + driver de 400w rms; 02subs de bateria e percussão; 06 amplificadores de 
2000w rms; 02 amplificadores para sub bateria e percussão de 3.000w rms. sistema de 
palco 01 amplificadores valvulado p/ guitarra c/ caixa 04 alto falantes de 12; sistema p/ 
contra baixo c/ 1 caixa c/ 4 alto falantes de 10 e 1 caixa c/ 1 alto falante de 15; 01 
bateria acustica; 16 pedestais girafa; 10 garras clamp; 08 direct box passivo; 08 direct 
box ativo; 03 microfones sem fio uhf; 10 microfones para voz; 10 microfones para 
instrumentos; 04 power play para 08 fones, com 08 fones. sistema de palco periferico 

 
 
 

UNID/DIA 

 
 
 

266 

 
 
 

R$ 2.331,25 

 
 
 

R$ 620.112,50 
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08 canais de equalizacao; 01 processador equalizador digital; 02 aparelhos cdj para 
DJ; sistema de comunicação palco pa. 01 kit de cabos de sinal, spliter’s e de 
microfones necessários para a interligação dos equipamentos acima. - 01 Kit de 
acessórios e ferramentas, necessários para a devida montagem do sistema e para o 
perfeito funcionamento do mesmo especificado. 
As marcas citadas prestam-se tão somente para determinar os requisitos que devem 
estar presentes no objeto pretendido (servem, portanto, como parâmetro de aferição 
das especificações exigidas para o produto solicitado) por tanto, será aceito, produtos 
similares, que detenham as especificações dos riders e sejam compatíveis com os 
equipamentos das bandas. 
Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão-de-obra 
(logística), hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 

SONORIZAÇÃO MICRO PORTE: 4 caixas de grave com 01 altos falantes de 18 de 
1600w rms; 4 caixas média, alta by way, com alto falantes de 12 driver de 800w rms; 02 
amplificadores de 6400w rms p/ graves; 02 amplificadores de 4500w rms p/ médio 
grave; 02 amplificadores de 2000w rms driver de titânio. sistema de p.a periféricos 01 
processador drive para sistema de caixas digital; 01 processador equalizador, digital; 
01 equalizador 1/3 para insert; 01 Mesas/consoles para o palco e PA. de no mínimo 16 
canais que possua as seguintes características: 17 faders de 100 mm motorizados, Os 
Faders podem ajustar os níveis para as entradas de canais, Aux Sends e Saídas, 
Quatro camadas de software selecionáveis determinam a função dos faders de 
canal,LCD com 320 x 240 pontos,Os botões e controles na seção SELECTED 
CHANNEL habilita a edição direta dos parâmetros de mixagem, 8 chaves podem ser 
definidas pelo usuário para controlar os parâmetros internos, Conector Ótico padrão 
ADAT, Um Slot de expansão para I/O digital para cartões opcionais DA e AD, 
Conversores A/D linear 24-bit, 128-times oversampling, Conversores D/A linear 24-bit, 
128-times oversampling, Resposta de freqüência de 20 Hz a 40 kHz com amostragem 
em 96 kHz,106 dB de alcance dinâmico ,Processamento interno em 32-bits (58-bits 
acumulador),12 entradas Mic/Line com Phantom Power selecionável +48 V e 4 
entradas de linha, 12 Inserts Analógicos, Qualquer Saída ou Insert podem ser 
endereçadas aos OMNI OUTS, Saídas individuais para Estéreo e Monitor , Entrada e 
Saída 2TR Analógicas para serem usadas com gravador de fita, Um Slot opcional 
permite a instalação de mais 16 Entradas,Entrada e Saída 2TR Digital, Duplo Canal 
que suporta gravar e tocar em 88.2/96 kHz ou 44.1/48 kHz, legado de gravadores 

 
UNID/DIA 

 
252 

 
R$ 1.398,75 

 
R$ 352.485,00 

digitais multi canais. de 18 de 1600 rms; 04 caixas de média, alta by way c/ 2 alto 
falantes de 12 + driver de 800w rms; 02 amplificadores de 6400w rms p/ grave; 02 
amplificadores de 4500w rms médio grave; 02 amplificadores 2000w rms driver titanio. 
sistema de palco monitores 08 caixas de monitor 12 + driver de 400w rms; 02subs de 
bateria e percussão; 06 amplificadores de 2000w rms; 02 amplificadores para sub 
bateriam e percussão de 3.000w rms. sistema de palco 02 amplificadores valvulado p/ 
guitarra c/ caixa 04 alto falantes de 12; sistema p/ contra baixo c/ 1 caixa c/ 4 alto 
falantes de 10 e 1 caixa c/ 1 alto falante de 15; 01 bateria acustica; 16 pedestais girafa; 
10 garras clamp; 08 direct box passivo; 08 direct box ativo; 03 microfones sem fio uhf; 
10 microfones para voz; 10 microfones para instrumentos; 04 power play para 08 fones, 
com 08 fones. sistema de palco periferico 08 canais de equalizacao; 01 processador 
equalizador digital; 02 aparelhos cdj para DJ; sistema de comunicação palco pa. 01 kit 
de cabos de sinal, spliter’s e de microfones necessários para a interligação dos 
equipamentos acima. - 01 Kit de acessórios e ferramentas, necessários para a devida 
montagem do sistema e para o perfeito funcionamento do mesmo especificado. As 
marcas citadas prestam-se tão somente para determinar os requisitos que devem estar 
presentes no objeto pretendido (servem, portanto, como parâmetro de aferição das 
especificações exigidas para o produto solicitado) por tanto, será aceito, produtos 
similares, que detenham as especificações dos riders e sejam compatíveis com os 
equipamentos das bandas. Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, 
desmontagem, mão-de-obra (logística), hospedagem e alimentação da equipe, se 
necessário. 

 
 
 
 

06 

ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE A : 48 - refletores par 64 foco 5; 64 - refletores par led 
rgbwa; 32- acl (par 56 foco 1); 24- elipsoidal completo; 10 - set light; 12 - minibrute de 6 
lâmpadas cada; 04 - máquina de fumaça de 1500w com ventilador; 24 - moving beam 
700; 24 - moving wash 1200; 12 - Ribalta de led rgbw; 16 - strobo 3000; 60 - canais de 
dimmer (dmx 512); 04 - pro power de 12 canais de 4 kw cada canal; 02- spliter de 4 ou 
8 canais; 02- mesa regia ou avolite pearl 2004; incluso o cabeamento necessário, 
líquido para as máquinas de fumaça de boa qualidade e neutro. 02 canhões 
seguidores, escada para afinação, com estrutura para fixação da iluminação em P50, 
atendendo ao rider técnico da banda. Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, 
desmontagem, mão-de-obra (logística), hospedagem e alimentação da equipe, se 
necessário. 

 
 
 
 

UNID/DIA 

 
 
 
 

28 
 

 
 
 
 

R$ 9.325,00 

 
 
 
 

R$ 261.100,00 
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LOTE 02

ITEM DESCRIÇÃO UN
QUANTIDADE ESTI-
MADA PMC

VALOR UNITÁRIO REGIS-
TRADO R$ VALOR TOTAL R$

01

SERVIÇO DE LOCUÇÃO AO VIVO: Serviço de locução ao vivo, música 
de fundo. O texto para locução poderá ser fornecido pelo Municí-
pio. O profi ssional de locução deverá ter timbre de voz adequado 
e deverá ser previamente aprovado pela secretaria solicitante. Para 
a execução dos serviços o profi ssional de locução deverá se apre-
sentar devidamente trajado, com traje social ou camisa fornecida 
pela contratante. Os Eventos poderão ocorrer em qualquer horário 
nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, sem ônus adicional 
para o Contratante. Local de execução dos serviços: Município de 
Contagem.
Para a execução dos serviços em eventos o profi ssional de locução 
deverá se apresentar com 1 (uma) hora de antecedência ao evento. 
Carga horaria mínima de 03 horas. HS 2.500 R$ 132,00 R$ 330.000,00

 
 
 
 

07 

ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE B : 24 - refletores par 64 foco 5; 32 - refletores par led 
rgbwa; 16- acl (par 56 foco 1); 12- elipsoidal completo; 08 - set light; 08 - minibrute de 6 
lâmpadas cada; 02 - máquina de fumaça de 1500w com ventilador; 16 - moving beam 
700; 16 - moving wash 1200; 12 - Ribalta de led rgbw; 12 - strobo 3000; 60 - canais de 
dimmer (dmx 512); 04 - pro power de 12 canais de 4 kw cada canal; 02 - spliter de 4 ou 
8 canais; 01- mesa regia ou avolite pearl 2004; incluso o cabeamento necessário, 
líquido para as máquinas de fumaça de boa qualidade e neutro. 02 canhões 
seguidores, escada para afinação, com estrutura para fixação da iluminação em P50, 
atendendo ao rider técnico da banda. Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, 
desmontagem, mão-de-obra (logística), hospedagem e alimentação da equipe, se 
necessário. 

 
 
 

UNID/DIA 

 
 
 

84 
 
 

 
 
 

R$ 6.993,75 

 
 
 

R$ 587.475,00 

 
 
 

08 

ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE: 24 - refletores par 64 foco 5, 24 - refletores par led 
rgbw; 16- acl ( par 56 foco 1) 08- elipsoidal completo; 08- set light; 06- minibrute de 6 
lâmpadas cada; 02- máquina de fumaça de 1500w com ventilador; 12 - moving beam 
200, 12 - moving beam 300, 06 - strobo 3000, 24 - canais de dimmer. (dmx 512); 01- 
spliter de 4 ou 8 canais; 01- mesa regia ou avolite pearl 2004; incluso o cabeamento 
necessário, liquido para as máquinas de fumaça de boa qualidade e neutro. 02 
canhões seguidor, escada para afinação, com estrutura P30 para fixação da 
iluminação, atendendo ao rider técnico da banda. Incluir: Transporte, carga, descarga, 
montagem, desmontagem, mão-de-obra (logística), hospedagem e alimentação da 
equipe, se necessário. 

 
 
 
 
 

UNID/DIA 

 
 
 
 
 

210 

 
 
 
 
 

R$ 2.984,00 

 
 
 
 
 

R$ 626.640,00 

 
 

09 

ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE: 24 refletores par 64 foco 5, 12 refletores par led 
rgbw; 12 moving led; 04 mini-brute c/ 04 lâmpadas cada; 01 set light p/ luz de serviço; 
01 dimmers (12 canais x 4000 watts cada); 01 mesa dmx; 01 máquina de fumaça com 
ventilador, com estrutura P30 para fixação da iluminação, atendendo ao rider técnico da 
banda. Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão-de-obra 
(logística), hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. 

 
 
 

UNID/DIA 

 
 
 

266 

 
 
 

R$ 2.051,50 

 
 
 

R$ 545.699,00 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 4.436.789,00 (Quatro milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e oitenta e nove reais) 
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02

SERVIÇO DE MESTRE CERIMONIA: Serviço de Mestre de Cerimônias/ 
Apresentador de Eventos: Disponibilização de profi ssional capacita-
do para a condução de solenidades conforme roteiro preestabeleci-
do. Descrição sumária das atividades: O mestre de cerimônia terá a 
atribuição de proferir a abertura e o encerramento das solenidades, 
cerimônias ofi ciais e eventos institucionais do município. O serviço 
deverá ser executado por profi ssional capacitado e com experiência 
na atividade de mestre de cerimônias, no trato com autoridades e 
habilidade em lidar com pessoas, boa postura, desenvoltura, ade-
quada presença de palco, adequada comunicação oral, boa dicção, 
voz adequada à apresentação de cerimonial, uso correto do idioma 
português, boa fl uência de leitura, articulação e interpretação de 
possíveis improvisos no cerimonial, agir com presteza, polidez e 
cortesia, sob qualquer circunstância. Ter conhecimentos de Ordem 
de Precedência e regras de protocolo. O Mestre de Cerimônia 
deverá apresentar-se com vestimenta em cores discretas, social/
clássica e adequada ao evento, cabelos adequadamente penteados, 
maquiagem leve (no caso do sexo feminino) ou barba feita ou apa-
rada (no caso do sexo masculino). Os Eventos poderão ocorrer em 
qualquer horário nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, sem 
ônus adicional para o Contratante. Local de execução dos serviços: 
Município de Contagem. Para a execução dos serviços em eventos o 
profi ssional deverá se apresentar com 1 (uma) hora de antecedência 
ao evento. Carga horaria mínima de 03 horas. HS 1500 R$ 110,00 R$ 165.000,00

03

SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS A: A equipe de produção de-
verá organizar e coordenar todo evento. sendo 01 produtor geral, 
02 auxiliares de produção, 01 produtor técnico, 02 Roadie e 08 
pessoas para serviços em geral, que deverão estar à disposição em 
período integral, durante todo o evento, devidamente uniformiza-
das. Hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. Os Even-
tos poderão ocorrer em qualquer horário nos dias úteis, sábados, 
domingos e feriados, sem ônus adicional para o Contratante. Local 
de execução dos serviços: Município de Contagem. Para a execução 
dos serviços em eventos o profi ssional deverá se apresentar com 
1 (uma) hora de antecedência ao evento. Diária corresponde a 6 
horas de evento. UN/DIA 180 R$ 1.550,50 R$ 279.090,00

04

SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS B: A equipe de produção 
deverá organizar e coordenar todo evento. sendo 01 produtor 
geral, 01 auxiliar de produção e 05 pessoas para serviços em geral, 
que deverão estar à disposição em período integral, durante todo 
o evento, devidamente uniformizadas. Hospedagem e alimentação 
da equipe, se necessário. Os Eventos poderão ocorrer em qualquer 
horário nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, sem ônus 
adicional para o Contratante. Local de execução dos serviços: 
Município de Contagem. Para a execução dos serviços em eventos o 
profi ssional deverá se apresentar com 1 (uma) hora de antecedência 
ao evento. Diária corresponde a 6 horas de evento. UN/DIA 250 R$ 1.000,00 R$ 250.000,00

05

SISTEMA DE PROJEÇÃO: Projeção simultânea com 02 painéis de 
LED: Painel de LED outdoor, tamanho 4m x 3m cada um, de alta 
resolução (06mm), sendo: Pixel Pitch(Real): 06mm, Pixel Composi-
tion: 1R1G1B, Pixel Density(Real): 6000dots/m2, LED Encapsulation 
DIP: 346, LED Chip Red: 12mil Opto-tech Green And Blue: 13mil 
Silan, Ingress Protection: IP65, Aspecto: 1.1, Ingress Protec-
tion: IP65/43, Module Resolution: 16dots * 16dots, Module Size: 
160mm(W)x160mm(H), Cabinet Resolution(Real): 96 dots * 64 dots, 
Cabinet Size: 960mm(W)x640mm(H), Cabinet Depth: 150mm, Cabi-
net Weight: ≤35kg, Display Viewing Angle Horizontal: 110 degree 
(+10/-10) / Vertical:70 degree (+10/-10), Drive Mode constant cur-
rent driver: 1/4 scan, Display Brightness: ≥5000cd/m2, Best View-
ing Distance: 10m~70m, Life Span: ≥50,000 hours, Max Power 
Consumption: 1000w/m2, Ave Power Consumption: 400w/m2, 
Input Voltage: 220V•}10% or 110V•}10%, Operating Environment 
Temperature: -20°C ~60°C Humidity : 10%~95%. OBSERVAÇÃO: 
atendendo ao rider técnico da banda. Incluir: Transporte, carga, 
descarga, montagem, desmontagem, mão-de-obra (logística) para 
operacionalização do equipamento, hospedagem e alimentação da 
equipe, se necessário, para todos os itens. Diária corresponde a 6 
horas de evento. UN/DIA 112 R$ 2.170,00 R$ 243.040,00
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LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES: Rádio transmissor UHF 
alcance de 5 Km, 16 canais, 2 botões programáveis, CSQ / PL / DPL 
/ inv-DPL, bloqueio de canal ocupado, canal exclusivo de recepção, 
compressão de voz (Xpand), transmissão interna ativada por voz 
(vox), eliminação de canal ruidoso, alerta de chamada, limitador de 
tempo de transmissão, repetidor / comunicação direta, varredura 
de dupla prioridade, sinalização MDC1200, PTT-ID (envio), verifi -
cação do rádio (recepção), inibição seletiva do rádio (recepção), 
sinalização quik-call II, alerta de chamada (recepção), chamada 
seletiva (recepção), sinalização DTMF / PTT-ID (envio). Bateria em 
funcionamento e outra substituta. Incluir: Transporte, responsável 
pela distribuição e recolhimento durante o evento, (mão-de-obra, 
hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. Diária cor-
responde a 6 horas de evento. UN/DIA 1.400 R$ 18,00 R$ 25.200,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 1.292.330,00 (Hum milhão, duzentos e noventa e dois mil, trezentos e trinta reais)

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL PMC N° 02/2019

RESULTADO DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – 4° COMPLEMENTO

ATENÇÃO CANDIDATOS PARA OS ITENS 8.4.8, 8.4.9 E 8.4.11 DO EDITAL

8.4.8. Para requerer a isenção do pagamento do valor de inscrição, todo candidato deverá obedecer aos seguintes procedimentos:
a) Preencher, datar, assinar e entregar o requerimento de isenção, disponível para a solicitação nos dias 6, 9, 10, 11 e 12 de setembro de 2019.

8.4.9. Somente serão aceitos os documentos para análise:
a) enviados no prazo estabelecido;

8.4.11. O requerimento de isenção indicado no item 8.4.3.1, acompanhado dos documentos comprobatórios da situação econômica fi nanceira do candidato, de acor-
do com a condição em que o candidato se enquadrar, deverá ser entregue em uma das seguintes formas:

b) via Sedex com Aviso de Recebimento (AR), a expensas do candidato, endereçada à Diretoria de Prestação de Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, 
Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz Industrial – Contagem/MG. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá obedecer aos prazos 
estabelecidos no item 8.4.8 alínea a, deste edital.

ORD NOME IDENTIDADE RESULTADO

01 ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA MG-7.730.424 INDEFERIDO

02 ANA PAULA DE CARVALHO LIMA MG-12282857 INDEFERIDO

03 ENILDA NUNES DOS SONTOS VIANA MG-7.164.036 INDEFERIDO

04 FABIOLA SEBASTIANA KELLY SILVA MG-15.085.603 INDEFERIDO

05 JOÃO BATISTA VALENTE NETO MG-14.761.156 INDEFERIDO

06 KELLY ALESSANDRA LIMA MG-7.197.089 INDEFERIDO

07 LUCIENE GAMARANO SILVA MG-10.860.309 INDEFERIDO

08 MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MG-9.060.590 INDEFERIDO

09 MARINEIDE ROSA NASCIMENTO TOFANI MG-4.903.846 INDEFERIDO

10 SANDRA APARECIDA DE BRITO MG-3.982.102 INDEFERIDO

11 WESLLEY PEREIRA DOS SANTOS MG-12.608.730 INDEFERIDO

Contagem, 25 de outubro de 2019.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Contagem, 25 de outubro de 2019.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 024/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 072/2019
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Registro de preço para eventual locação de nobreaks, com disponibilização de central de atendimento para registros de incidentes, serviços de instalação, as-
sistência técnica e capacidade de monitoramento e manutenção.
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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, POST BANK COMÉRCIO, SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA., CNPJ NÚMERO 67.900.886/0001-
09, submetendo o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a homologação do resultado do julgamento conforme tabela abaixo:

LOTE LICITANTE VENCEDORA PREÇO TOTAL

01 POST BANK COMÉRCIO, SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. R$ 93.996,72

02 POST BANK COMÉRCIO, SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. R$ 9.299,76

TOTAL GERAL ======================================Đ R$ 103.296,48

O valor total e fi nal da presente licitação foi de R$ 103.296,48 (cento e três mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), estando a proposta fi nal 
ajustada apresentada pela LICITANTE VENCEDORA, nos autos.
Luiz Adolfo Belém
Pregoeiro
DESPACHO:
Declarada vencedora a LICITANTE POST BANK COMÉRCIO, SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA., CNPJ NÚMERO 67.900.886/0001-09, na modalidade Pregão Ele-
trônico número 024/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO número 072/2019, homologo a presente licitação e adjudico o objeto da mesma à licitante vencedora para a 
assinatura da respectiva ata de registro de registro de preços.
Contagem, 25 de outubro de 2019.
Adriano Henrique Fontoura de Faria
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – AVISO DE LICITAÇÃO - TERCEIRA CHAMADA
Pregão Eletrônico número 035/2019 – Processo número 097/2019 – tipo menor preço, destinado ao registro de preços para futura e eventual aquisição de gás liquefeito 
de petróleo de 13 e 45 kg, marcado para 09h00min, do dia 08/11/2019. 
O edital poderá ser obtido através dos sites www.licitacoes-e.com.br e/ou www.contagem.mg.gov.br. Informações pelo telefone (31)3352-5138. Contagem, 25/10/2019 
– Equipe de Pregões. 

Superintendência de Licitações, Contratos e Parcerias
Diretoria de Licitações, Contratos e Parcerias

Vem por meio deste tornar sem efeito a errata ao Termo de Ratifi cação da Dispensa nº 009/2019 PAC nº 030/2019, publicado no Diário Ofi cial do Município dia 
31/07/2019, referente aquisição de ponto de acesso (access point) para atender a nova sede da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.

Contagem, 25 de outubro de 2019

Danielle Venâncio Magalhães
Diretora de Licitações, Contratos e Parceria.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2019

PROCESSO N.º 113/2019

ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

VIGÊNCIA DA ATA: 23 DE OUTUBRO DE 2019 À 23 DE OUTUBRO DE 2020

AOS 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO COM ESTRUTURA PARA  FIXAÇÃO (GRID), GERADOR, TRIO ELÉTRICO, PROJEÇÃO SI-
MULTÂNEA E AFINS, CONFORME DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE ORIGINOU O REGISTRO, PARTE 
INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, BEM COMO A PROPOSTA DA EMPRESA CLASSIFICADA, COMO DESCRITO NA PLANILHA DE ITENS COM PREÇOS 
REGISTRADOS ABAIXO:

EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: KS EVENTOS E SHOW LTDA- ME
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LOTE 01

ITEM DESCRIÇÃO UN

QUANTIDADE 
ESTIMADA 
PMC

VALOR UNITÁRIO 
REGISTRADO R$ VALOR TOTAL R$

01

GERADOR DE ENERGIA 180KVA: instalado e monitorado por técnico responsável, com com-
bustível fornecido pela licitante, nas especifi cações técnicas que seguem: 180 KVA. Descrição: 
Grupo gerador compreendendo: motor a diesel, alternado, painel de controle e container de 
isolamento acústico: potência aparente de 180 KVA em regime contínuo, potência ativa de 
96 KW dentro dos padrões técnicos. Motor diesel com pelos menos 1800 RPM. Regulador 
automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica nas tensões nomi-
nais de 110 V – 60 HZ e 220 V – 60 HZ. Painel de controle com fácil visualização dos coman-
dos (voltímetro, amperímetro, frequencímetro, termômetro, contador de horas e etc...), para 
os momentos de checagem pela produção e/ou fi scalização. Blindagem e nível de ruído de 
até 50 decibéis na distância de 4 metros. Controle e nível de emissão de poluentes. O equipa-
mento deverá apresentar certifi cado de fi scalização dos órgãos competentes. Acessórios in-
cluídos: cada grupo gerador deverá incluir 50 metros de cabos antichamas, para cada “fase” 
e para “neutro” na bitola mínima de 95 mm² com terminais compatíveis nas pontas. Caixa 
intermediária para acoplamento aos equipamentos a serem energizados, com barramentos 
para conexões e tampa protetora; chave reversora compatível com as cargas utilizadas; bacia 
de contenção, em caso de reservatório de combustível externo. Extintor de incêndio e demais 
materiais de segurança exigidos pela legislação. Qualifi cação técnica: A instalação e o moni-
toramento deverá ser por profi ssional legalmente habilitado, com qualifi cação prévia e com 
registro no competente conselho de classe (CREA -Conselho Regional de Engenharia). Incluir: 
Transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão-de-obra (logística), hospeda-
gem e alimentação da equipe, se necessário. Diária corresponde a 6 horas de evento. UN/DIA 168 R$ 1.894,68 R$ 318.306,24

02

GERADOR DE ENERGIA 260KVA: instalado e monitorado por técnico responsável, com com-
bustível fornecido pela licitante, nas especifi cações técnicas que seguem: 260 KVA. Descrição: 
Grupo gerador compreendendo: motor a diesel, alternado, painel de controle e container 
de isolamento acústico: potência aparente de 260 KVA em regime contínuo, potência ativa 
de 96 KW dentro dos padrões técnicos. Motor diesel com pelos menos 1800 RPM. Regula-
dor automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica nas tensões 
nominais de 110 V - 60 HZ e 220 V - 60 HZ. Painel de controle com fácil visualização dos co-
mandos (voltímetro, amperímetro, frequencímetro, termômetro, contador de horas e etc...), 
para os momentos de checagem pela produção e/ou fi scalização. Blindagem e nível de ruído 
de até 50 decibéis na distância de 4 metros. Controle e nível de emissão de poluentes. O eq-
uipamento deverá apresentar certifi cado de fi scalização dos órgãos competentes. Acessórios 
incluídos: cada grupo gerador deverá incluir 50 metros de cabos antichamas, para cada "fase" 
e para "neutro" na bitola mínima de 95 mm² com terminais compatíveis nas pontas. Caixa 
intermediária para acoplamento aos equipamentos a serem energizados, com barramentos 
para conexões e tampa protetora; chave reversora compatível com as cargas utilizadas; bacia 
de contenção, em caso de reservatório de combustível externo. Extintor de incêndio e demais 
materiais de segurança exigidos pela legislação. Qualifi cação técnica: A instalação e o moni-
toramento deverá ser por profi ssional legalmente habilitado, com qualifi cação prévia e com 
registro no competente conselho de classe (CREA - Conselho Regional de Engenharia). Incluir: 
Transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão-de-obra (logística), hospeda-
gem e alimentação da equipe, se necessário. Diária corresponde a 6 horas de evento. UN/DIA 168 R$ 2.193,84 R$ 368.565,12
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03

TRIO ELÉTRICO E CARRETA PALCO: tração/alimentação caminhão 35ton. Ano a partir de 2000, 
reboque 32ton. Grupo gerador 110 kva 2006/2007, medidas da carreta (externa) comprimen-
to total 20,00 metros comprimento, largura padrão detran, 4,40 metros altura, (corremão 
superior), com cobertura do palco 5,00 metros altura do piso, do palco principal 3,40 metros 
altura, do piso do palco superior 4,40 metros medidas do palco principal 38 m² 9,50 x 4,00 
metros medidas do palco superior 10 m² (02 unid.) 1,80 x 2,80 metros, medidas da carreta 
(interna) porta de aceso 0,70 x 2,00 metros corredor de acesso 0,80 x 1,85 x 3,70 metros 
camarim 2,40 x 1,85 x 2,50 metros banheiro unissex 0,85 x 1,85 x 1,30 metros banheiro 
exclusivo mictório masculino 0,85 x 1,85 x 1,00 metros acesso ao camarim por escada 06 
degraus acesso ao palco por escada interna 09 degraus espaço publicitário comprimento x 
altura 04 painéis 3,70 x 1,90 metros somente lona ortofônica 02 painéis 2,80 x 1,90 metros 
somente lona ortofônica 04 painéis 1,00 x 2,00 metros 02 painéis 2,40 x 1,20 metros resumo 
potência prog. Musical 150.000 watts potência r.m.s (nbr 10.303) 59.000 watts consumo 
base em trifásico 220 volts.100 amperes gerador próprio ou energia elétrica trifásica 100 
amperes palco com 48 m² sendo o principal medindo 9,50 x 4,00 metros 10.000 watts (rms) 
03 power, mid-low 6.000 watts (rms), 04 power mid hight 5.600 watts(rms), 04 power hight 
2.000 watts (rms), 02 power monitor 3.000 watts (rms), equipamentos do trio caixas 16 
caixas sub-low 32 alto falantes 18 pol., 08 caixas sub-low 16 alto falantes 15 pol.,28 caixas 
mid-low, 56 alto falantes 12 pol., 28 gabinetes com corneta mid, 20 driver fenól., 20 gabine-
tes com twitter hight, 40 twitter, 02 sides 04 falantes 15 pol., 02 driver ti, 12 monitores alto 
falantes 12 pol., 04 driver ti., 08 ear koss porta- pró com amplifi cadores individual ampli-
fi cadores, 02 power sub-low 11.000 watts (rms), 05 power sub- low 16.000 watts (rms), 02 
power mid-low 5.400 watts (rms), 02 power mid- low, satélites periféricos, 01 Console digital 
para aplicação ao vivo. Memorização dos ganhos de entrada dos prés. 4 entradas estéreo, 
4 retornos de efeitos estéreo, 8 processadores de efeitos. 12 EQ gráfi cos de 31 bandas, 501 
memórias de cena com backup em cartão "Compact Flash". 25 teclas defi nidas pelo usuário 
para acesso rápido das funções, 24 mix buses, 8 matrix e 8 DCA's. fonte externa. Expandida 
para 144 canais (se necessario), processamento de sinal feito em 32 bits, sample rate interno 
de 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz e 96 kHz e externo 96 kHz. latência de sinal menor que 1.15 
ms em 96 kHz. 48 canais de entrada e mais 4 entradas estéreo e 24 Omni Outs, cdj-400, 12 
microfones voz, 04 processadores, 01 bateria 07 peças completa hidráulica, 10 direct-box 
passivo, 05 direct-box ativo, 02 amplifi cadores de guitarra, 01 amplifi cador de contra baixo, 
01 amplifi cador de keyboard, 01 man power fi ltro de linha 5 kva, 02 microfones sem/fi o, 01 
microfones dm- 788, 05 microfones d-727s, 02 microfones eletric cardioid em-280, 02 player-
recordable, acessórios, 02 mult-cabo 12 vias 10 metros, 04 mult-cabo 06 vias 10 metros, 20 
pedestais girafa, 20 cachimbos p/microfone nylon, 10 pedestais garra/jacaré, 01 pedestal p/
microfone do kick, 30 cabos mic. Bal. com 05 metros cada, 30 cabos mic. com 10 metros 
cada, 15 cabos p10 x p10 com 10 metros cada, 01 banco p/bateria, 01 crash-ride 18” p/bat-
eria, 02 hi-hat 13” p/bateria, 01 sobre palco p/bateria iluminação (somente evento noturno,) 
06 refl etores led 500 watts cada 16 canhões Collor led 1000 watts cada, 24 moving 7R,, 02 
máquinas de fumaça , 01 console digital. Equipe técnica: 02 técnicos operador de som, 01 
técnico operador de iluminação, 01 auxiliar técnico, 01 motorista categoria compatível. Diária 
corresponde a 6 horas de evento. UN/DIA 28 R$ 14.207,00 R$ 397.796,00

04

TRIO ELÉTRICO PARA PROPAGANDA E PEQUENOS EVENTOS: locação de caminhão de som 
tipo trio elétrico, com operadores de som e motorista profi ssionais para realização de evento 
público com as seguintes características: tração/ alimentação caminhão ano a partir de 2010 
grupo gerador 7 kva energia elétrica monofásica 40 amperes medidas da carreta (externa) 
medidas do trio-elétrico (externo) comprimento total 7,00 metros, comprimento da car-
roceria 5,10 metros, largura total 2,20 metros, altura do trio-elétrico, 3,80 metros altura 
da cobertura do palco 5,30 metros altura do piso do palco principal 2,85 metros altura do 
piso do palco superior 3,35 metros, medidas do palco principal 2,85 x 2,20 metros, medidas 
do palco superior (02 unid.) 1,15 x 2,20 metros, medidas do trio-elétrico (interno) porta de 
acesso 1,75 x 0,50 metros, acesso ao palco por escada interna 07 degraus espaço publicitário 
altura x comprimento. Painel dianteiro 01 unidade 1,20x 2,25 metros, painel traseiro superior 
01 unidades 1,00 x 2,25 metros, painel traseiro inferior 01 unidade 1,25 x 2,25 metros, painel 
lateral corrimão 02 unidades 1,00 x 5,20 metros, resumo potência prog. Musical 25.000 
watts potência r.m.s (nbr 10.303), 7.000 watts consumo base em monofásico 220 volts. 24 
caixas falantes 12 pol., 24 caixas falantes 18 pol, 24 drive titaiun, 04 monitor tipo .01 falantes 
15 pol./01 driver ti, amplifi cadores 01 power 3.000 watts, (rms), 01 power 2.000 watts 
(rms), 01 power 2.000 watts (rms), periféricos 01 dual equalizador 31 bandas 01 cd player 
01 md player-recordable 01 Mesas/consoles digital de no mínimo 16 canais, microfones 05 
microfones sm-58 acessórios 05 pedestais girafa 05 cachimbos p/microfone nylon 05 cabos 
mic. Bal. com 10 metros cada, iluminação (somente evento noturno), 04 refl etores led 500 
watts cada, alimentação energia elétrica 220V. equipe técnica: 01 técnico operador de som, 
01 motorista, inspeção veicular completa. Diária corresponde a 6 horas de evento. UN/DIA 120 R$ 4.986,00 R$ 598.320,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 1.682.987,36 (Hum milhão, seiscentos e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E PARCERIAS
DIRETORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 25/10/2019

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 099/2019 PA. 133/2019 ADESÃO. 099/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: BV TURISMO E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME
OBJETO: ACRÉSCIMO CONTRATUAL DA IMPORTÂNCIA DE R$ 16.250,00 (DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), GERANDO UMA REPERCUSSÃO PERCENTUAL 
DE APROXIMADAMENTE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1071.04.122.0001.2132 – 33903399 – 0100 RED. 122 
ASSINADO: 21/10/2019.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Diretoria de Licitações, Contratos e Parcerias

TERMO DE RATIFICAÇÃO
.
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 144/2019.

OBJETO:  LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIÚVA, Nº 450, BAIRRO NACIONAL, CONTAGEM/MG, PARA ABRIGAR A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 
NACIONAL. O IMÓVEL COMPREENDE 08 (OITO) LOJAS, TODAS COM BANHEIRO E GARAGEM NO SUBSOLO.

Dotação Orçamentária: 1021.04.122.0001.2180
Natureza da Despesa: 339036-14
Fonte: 0100

DESPACHO:
Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª., para RATIFICAÇÃO, da despesa com o sr. ANTÔNIO CARLOS COLOBO DE FREITAS CPF Nº 532.997.796-
72 e sra. LUCIANA DE CASSIA JORGE COLOBO – CPF Nº 499.761.766-00 para LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIÚVA, Nº 450, BAIRRO NACIONAL, 
CONTAGEM/MG, PARA ABRIGAR A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NACIONAL. O IMÓVEL COMPREENDE 08 (OITO) LOJAS, TODAS COM BANHEIRO E GARAGEM NO SUB-
SOLO. Valor mensal de R$ 4.339,55 (quatro mil e trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), para o período de 12 meses, totalizando o valor global de 
R$ 52.074,60 (cinquenta e dois mil e setenta e quatro reais e sessenta centavos).

Danielle Venâncio Magalhães
Diretora de Licitações, Contratos e Parcerias

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do artigo 24, inciso X, da Lei número 8.666/93 e autorizo a despesa com o sr. ANTÔNIO CARLOS COLOBO DE FREITAS CPF Nº 
532.997.796-72 e sra. LUCIANA DE CASSIA JORGE COLOBO – CPF Nº 499.761.766-00 para LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIÚVA, Nº 450, BAIRRO 
NACIONAL, CONTAGEM/MG, PARA ABRIGAR A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NACIONAL. O IMÓVEL COMPREENDE 08 (OITO) LOJAS, TODAS COM BANHEIRO E GARAGEM 
NO SUBSOLO. Valor mensal de R$ 4.339,55 (quatro mil e trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), para o período de 12 meses, totalizando o valor 
global de R$ 52.074,60 (cinquenta e dois mil e setenta e quatro reais e sessenta centavos).

Publique-se.

Contagem, 24 de outubro de 2019

Adriano Henrique Fontoura de Faria
Secretário Municipal de Administração
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 1.256, DE 25 DE OUTUBRO DE 2019

Cria o Programa de Autorregularização das informações dos Imóveis junto ao Cadastro Tributário Imobiliário Municipal.

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

DECRETA:

Art. 1º  Fica instituído o Programa de Autorregularização das informações dos Imóveis junto ao Cadastro Tributário Imobiliário Municipal (PAC) no que concerne à situa-
ção da área construída, características físicas e de uso. 
Art. 2º  Poderão participar do PAC os contribuintes e responsáveis tributários titulares dos imóveis que tenham sido objeto de inclusão ou alteração de área construída, 
cujos dados estão em desconformidade com o Cadastro Imobiliário, por meio de requerimento:
I - do proprietário, do titular do domínio útil ou do possuidor;
II - do inventariante, síndico, liquidante ou sucessor, em se tratando de espólio, massa falida ou sociedade em liquidação ou sucessão; e
III - do titular da posse ou propriedade de imóvel que goze de imunidade ou isenção.
§1º  O contribuinte ou responsável tributário pelo Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) a que se refere o caput deste artigo, será cientifi cado 
da discrepância da área construída dos seus imóveis em relação aos dados do Cadastro Imobiliário mediante notifi cação específi ca enviada ao seu endereço de cor-
respondência por via postal, na qual também será informado o código identifi cador de acesso à função de autorregularização.
§2º  O contribuinte ou responsável tributário pelo IPTU cujo imóvel não esteja relacionado nos indícios de desconformidade cadastral de área construída, poderá 
regularizar os dados e informações dos seus imóveis junto ao Cadastro Imobiliário por meio de processo administrativo específi co, aberto para este fi m, na Central de 
Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda.
Art. 3º  A autorregularização de informações cadastrais deverá ser efetuada no período de 30 (trinta dias) contados do início da vigência deste Decreto, por meio de 
aplicativo disponibilizado no endereço eletrônico: receita.contagem.mg.gov.br/pac.
Parágrafo único.  No prazo previsto no caput deste artigo para a autorregularização, poderão ser confi rmados ou retifi cados os dados de área construída apurados pelo 
levantamento aerofotogramétrico em relação aos registros do Cadastro Tributário Imobiliário.
Art. 4º  A inclusão ou alteração de área construída informada no âmbito do PAC produzirá efeitos tributários a partir do lançamento do IPTU e demais tributos cobrados 
junto ao mesmo, para o exercício de 2020.
Art. 5º  Na hipótese de não haver adesão ao Programa no prazo de que trata o art. 3º deste decreto, serão procedidas a atualização do Cadastro Imobiliário e o lança-
mento de ofício do IPTU, considerando-se como área construída aquela obtida por meio do levantamento aerofotogramétrico sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas pelo descumprimento da legislação tributária.
Art. 6º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 25 de outubro de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

GILBERTO SILVA RAMOS
Secretário Municipal de Fazenda

Procuradoria Geral 
do Município

ORIENTAÇÃO NORMATIVA 016, DE 25 DE OUTUBRO DE 2019.

Altera a Orientação Normativa nº 010, de 26 de novembro de 2018, que orienta os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal sobre os procedimentos 
para formalização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil.

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Complementar nº 247/2017 e na Lei Complementar nº 257/2018, e conside-
rando que compete a Procuradoria-Geral do Município prestar consultoria e assessoramento jurídico à Administração Direta;

ORIENTA:

Art. 1º A Orientação Normativa nº 010, de 26 de novembro de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:
 “Art. 1º Os procedimentos para formalização de parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, fundamentadas na Lei Nacional nº 
13.019, de 31 de julho de 2014, na Lei Municipal nº 4.910, de 06 de dezembro de 2017, no Decreto Municipal nº 30, de 24 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto 
Municipal nº 291, de 17 de novembro de 2017, e no Decreto Municipal nº 79, de 04 de maio de 2017, alterado pelo Decreto 1.122, de 11 de julho de 2019, deverão 
observar o disposto nesta Orientação Normativa.” (NR)
 “Art. 8º ...............
 ............................
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 §4º Quando a prorrogação visar a utilização de saldo remanescente de recursos e rendimentos fi nanceiros da conta da parceria, o processo deverá ser instruído 
com o extrato da conta bancária específi ca e do relatório sintético de conciliação bancária, demonstrando o valor remanescente, e o relatório de análise do cumprimen-
to do objeto, demonstrando a adequada execução de toda a meta física inicialmente prevista.” (NR)

Art. 2º Fica revogado o § 7º do art. 7º da Orientação Normativa nº 010, de 26 de novembro de 2018.

Art. 3º Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 25 de outubro de 2019.

MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
Procurador-Geral do Município

Controladoria Geral 
do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria COR/CGM Nº 085, de 25 de outubro de 2019, da Corregedoria-Geral.

1 - Instaura Processo Administrativo Disciplinar.

Processado: C. S. S. MATRÍCULA Nº. 53.031, MÉDICO CLÍNICO GERAL – 24H, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

Comissão Processante: 
Presidente e Relator Bel:  Lucas Candido de Oliveira.
Membros:    Camila Garcia Ramos e,
    Samuel Miranda Júnior.

2 - Como medida cautelar e a fi m de que o servidor não venha a infl uenciar na apuração dos fatos investigados, determino o AFASTAMENTO do mesmo, a partir da 
publicação desta portaria, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração, com base no artigo 142, caput, da Lei Municipal nº. 2.160/90.

Controladoria-Geral do Município, Contagem, aos 25 de outubro de 2019.
L.C.O.

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano e Habitação 

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES
AUTO DE FISCALIZAÇÃO Nº 000040/2019 – PROCESSO 15243/2019-03A
Fiscal: Luciana Ribeiro Victorino – Mat. 448893

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação NOTIFICA Cideia de Almeida, CPF: 041.838.086-42 proprietário do lote D da quadra 27 , Rua Alameda 
das Jabuticabeiras, Condomínio San Remo, Contagem/MG, por execução de parcelamento irregular do solo sem licença concedida pelo Poder Executivo, com base na 
Lei Federal 6766/79, Art. 6º, Art. 12º e Art. 13º e Lei Complementar 082/2010 em seu Art. 1º - § 1º.
Pelo presente, fi ca o notifi cado obrigado a paralisar imediatamente o Parcelamento irregular. O não atendimento, aos termos desta notifi cação, sujeitará o notifi cado 
a demais sanções administrativas e judiciais, multa R$ 2,00 (dois reais) por metro quadrado da gleba, conforme anexo II, item 13 da Lei Complementar 082/2010, tam-
bém está sujeito a penalidades previstas na Lei Federal 6766/19, Art. 50.

Alexson Tarcisio Cardoso Rodrigues
Superintendente de Fiscalização Urbana
Mat. 150.933-4
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AUTO DE FISCALIZAÇÃO Nº 001037/2019 – PROC. 13985/2019-03A
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES
Fiscal: Adriano Nunes Oliveira – Mat. 111513-4

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação NOTIFICA Espolio de Saint´Clair Procópio, proprietário do lote 15 da quadra 062, rua união de con-
tagem, nº 95 do bairro Inconfi dentes, 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 atendi-
mento, aos termos desta notifi cação, sujeitará o notifi cado a demais sanções administrativas e judiciais.

Alexson Tarcisio C. Rodrigues
Superintendente de Fiscalização Urbana
Mat. 150933-4

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PORTARIA N° 084 GAB/COMANDO/GCC, DE 25 DE OUTUBRO DE 2019.

Dispõe sobre a concessão de nota meritória e dispensa de serviço por ocasião dos resultados alcançados no ano de 2019. 

O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO os artigos 212 e 213, da Lei Complementar nº 215, de 29 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Civil de Contagem, altera 
denominação e dá outras providências;
CONSIDERANDO os resultados alcançados na redução da criminalidade no Município de Contagem no ano de 2019;
RESOLVE: 
Artigo 1° - Conceder Nota Meritória e 01 (um) dia de dispensa do serviço para todos os integrantes da Guarda Civil de Contagem em reconhecimento à dedicação e 
profi ssionalismo em prol da otimização da segurança pública municipal.
§ 1º- A referida dispensa deverá ser gozada, impreterivelmente, até o mês de janeiro de 2020, sendo acordada entre o Guarda Civil e sua Chefi a Imediata de forma a 
não prejudicar o turno de serviço.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 25 de outubro de 2019. 

Levi de Sousa Sampaio
Comandante da Guarda Civil de Contagem

Secretaria Municipal 
de Fazenda

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

A Superintendência de Fiscalização faz publicar as decisões abaixo indicadas :

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

00051/2016-07A TNF SOTREQ S/A IMPROCEDÊNCIA 3.584

    

Ficam os Contribuintes cientifi cados do prazo de 30 ( trinta) dias úteis, para interposição de Recurso Voluntário, nos termos do artigo 40,  do Decreto 971 de 03 de  
Abril de 2019.
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SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - SUFIS

Em decorrência da não localização dos contribuintes  via AR, a Superintendência de Fiscalização,  faz publicar a relação dos contribuintes não localizados

Nº do Processo Assunto Nome/Razão Social Decisão

00031/2017-07A TNF DM SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA- EPP IMPROCEDÊNCIA

Ficam os Contribuintes cientifi cados do prazo de 30 ( trinta) dias para interposição de Recurso Voluntário,  conforme Art. 39 , parágrafo 2º  do  Decreto 971 de 03 de 
abril de 2019
(O responsável deve solicitar o inteiro teor da decisão através do e-mail: sefaz.jjf@contagem.mg.gov.br)

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Conselho Tributário Administrativo 
de Contagem – CONTAC
Segunda Câmara

ATA DE REUNIÃO

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de outubro de 2019 (dois mil e dezenove) às 09:00 (nove horas), no prédio da Secretaria de Fazenda, situado à av. João Cesar de 
Oliveira, nº 6.620, bairro Beatriz, instalou-se a sessão de julgamento da Segunda Câmara do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, sob a Presidência do Sr. 
Leonardo Amorim Carlos de Souza, e secretariada pela Sra. Silma Cesar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr. Leonardo 
Brandão Rocha, Sr. Rogério Silva Lisboa e Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho. Após leitura e aprovação da Ata da última reunião, entrou em pauta o processo Nº 
23476/2017-02A – MARIA RITA GORGOSINHO, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção de pagamento de IPTU 
e Taxas para o exercício de 2017, para o imóvel de índice cadastral nº 11.477.0290.001, relatado pelo Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, que conheceu do recurso 
e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância que indeferiu a isenção pleiteada. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado 
pelos demais integrantes da Segunda Câmara em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 22726/2017-02A – ALTINO JOSÉ DA FONSECA, recurso 
voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção de pagamento de IPTU e Taxas para o exercício de 2017, para o imóvel de 
índice cadastral nº 08.364.0444.001, relatado pelo Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, que não conheceu do recurso por ser intempestivo mas, de ofício, ingres-
sou no mérito para determinar a reforma da decisão de primeira instância e deferir a isenção pleiteada. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado 
pelos demais integrantes da Segunda Câmara em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 23444/2018-02A – ORDELIRIA FERREIRA GONTIJO, 
recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção de IPTU e Taxas relativos ao exercício de 2018, para o imóvel de índice 
cadastral nº 04.252.0322.001, relatado pelo Sr. Rogério da Silva Lisboa, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância 
que indeferiu a isenção pleiteada. Colocado em votação, o Sr. Vogal: Leonardo Amorim Carlos de Souza pediu vista do processo para melhor análise do caso; sendo-lhe 
feita carga dos autos. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 07854/2018-02A – ANA LÚCIA FERRAREZ DE CASTRO DA MATA, recurso voluntário contra decisão 
de primeira instância de improcedência do pedido de isenção de IPTU e Taxas relativos ao exercício de 2018, para o imóvel de índice cadastral nº 02.307.0387.002, 
relatado pelo Sr. Rogério da Silva Lisboa, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância que indeferiu a isenção plei-
teada. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Segunda Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o 
processo Nº 11526/2017-02A – AMARILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção 
de IPTU e Taxas relativos ao exercício de 2017, para o imóvel de índice cadastral nº 11.026.0448.001, relatado pelo Sr. Leonardo Brandão Rocha, que não conheceu 
do recurso voluntário por ser intempestivo e manteve a decisão de primeira instância que indeferiu a isenção pleiteada. Colocado em votação, o voto do Relator foi 
acompanhado pelos demais integrantes da Segunda Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 11269/2017-02A – MARIA LETICIA DE 
MEIRA GUEDES, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção de IPTU e Taxas relativos ao exercício de 2017, para o 
imóvel de índice cadastral nº 02.154.0183.001, relatado pelo Sr. Leonardo Brandão Rocha, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter a decisão 
de primeira instância que indeferiu a isenção pleiteada. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Segunda Câmara, em 
decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 08444/2016-02A – IGREJA BATISTA DA LAGOINHA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância 
de improcedência do pedido de isenção de IPTU e Taxas relativos ao exercício de 2016, para o imóvel de índice cadastral nº 04.185.0594.001, relatado pelo Sr. Leonardo 
Amorim Carlos de Souza, que não conheceu do recurso por ser intempestivo nos termos do art. 282 do CTMC, fi cando mantida a decisão de primeira instância que in-
deferiu a isenção pleiteada. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Segunda Câmara, em decisão unânime. Em seguida 
entrou em pauta o processo Nº 21501/2018-02A – JOSÉ ADALBERTO DE FARIA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de 
isenção de IPTU e Taxas relativos ao exercício de 2018, para o imóvel de índice cadastral nº 02.294.0233.008, relatado pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que 
conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância que indeferiu a isenção pleiteada. Colocado em votação, o voto do Relator 
foi acompanhado pelos demais integrantes da Segunda Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 05307/2018-02A – JAIR BERNAR-
DES BONTEMPO, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção de IPTU e Taxas relativos ao exercício de 2018, para 
o imóvel de índice cadastral nº 02.242.0117.003, relatado pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter 
a decisão de primeira instância que indeferiu a isenção pleiteada. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Segunda 
Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária 
e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Segunda Câmara do Conselho Tributário Administrativo de Contagem.Contagem, 16 de outubro de 
2019.PARTICIPANTES DA SESSÃO-LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA- PRESIDENTE-SILMA CESAR LOBATO PEREIRA- SECRETÁRIA- LEONARDO BRANDÃO ROCHA- 
ROGÉRIO DA SILVA LISBOA- FELIPE GONÇALVES DE MOURA 



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 25 de outubro de 2019 Página 18 de 36 Diário Oficial de Contagem - Edição 4693

CONSELHO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONTAGEM
CONTAC – 2ª INSTÂNCIA

A Secretaria do Conselho Tributário Administrativo de Contagem – CONTAC-  Segunda Instância Administrativa, segunda Câmara, no exercício das suas atribuições, faz 
publicar o(s) acórdão(s) abaixo indicado(s):

ACÓRDÃO Nº 780/2019

PROCESSO Nº 21074/2017-02A
RECORRENTE: CLEIDE MARIA APARECIDA CARVALHO
ASSUNTO: Isenção de IPTU e TCRS
RELATOR: Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 23 de outubro de 2019

IPTU – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO – RECURSO VOLUNTÁRIO – USUCAPIÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE – INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO 
MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a 2ª Câmara não conheceu do recurso voluntário devido a sua intempestividade, mantendo a decisão 
de primeira instância de indeferimento do pedido de isenção do IPTU e TCRS do exercício 2017, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 02.136.0445.001, por não 
comprovar a propriedade do imóvel, desrespeitando aos requisitos do artigo 50-C do Código Tributário Municipal de Contagem e §2º, artigo 2º do Decreto n°. 54/2017. 
Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, a Sra. Silvia Helena Ferreira Coimbra, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. Felipe Gonçalves 
de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 781/2019

PROCESSO Nº 02989/2015-02A
RECORRENTE: IGREJA BATISTA REMANESCENTES
ASSUNTO: Isenção de IPTU e TCRS
RELATOR: Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 23 de outubro de 2019

IPTU – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA IGREJA – IMUNIDADE – RECURSO VOLUNTÁRIO – LOTE VAGO – FUNÇÃO SOCIAL – IMPOSTO DE RENDA EMPRESA – DECISÃO MANTI-
DA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a 2ª Câmara não conheceu do recurso voluntário pela sua intempestividade, e negou-lhe provimento de ofício 
em respeito ao princípio da autotutela, para manter a decisão de primeira instância de indeferimento do pedido de isenção do IPTU e TCRS do exercício 2015, relativo 
ao imóvel de índice cadastral nº 11.369.0882.000, devido ao imóvel não ser utilizado com fi nalidade especifi ca ao templo religioso, contrariando a alínea “b”, inciso VI, 
artigo 150, seu §4°, inciso III, artigo 170 todos da Constituição c/c ao artigo 1º, inciso VI, da Lei Municipal n°. 3.496/2001. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. 
Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sra. Silvia Helena Ferreira Coimbra, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho

ACÓRDÃO Nº 782/2019

PROCESSO Nº 05466/2018-02A
RECORRENTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas – Aposentados e Pensionistas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 23 de outubro de 2019

IPTU E TAXAS PREDIAIS – RECURSO VOLUNTÁRIO - PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – EXERCÍCIO DE 2018 – IMÓVEL RESIDENCIAL - ARTIGO 
50.C DO CTMC – DECRETO Nº 422, DE 09 DE MARÇO DE 2018 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA. 
Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, conheceu do recurso voluntário e negou-
lhe provimento, fi cando mantida a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de isenção de IPTU e Taxas que com ele são lançadas, incidentes sobre o imóvel 
de índice cadastral nº 05.260.0084.001, para o exercício de 2018; em razão da Recorrente não comprovar propriedade do bem imóvel objeto do pedido de isenção. 
Com isto, não foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 4º, do Decreto nº 422, de 09 de março de 2018, combinado com artigo 50.C do CTMC. Participaram 
do julgamento presidido pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, Sra. Silvia Helena Ferreira Coimbra e o Sr. Marco Tulio 
Marchesini. 

ACÓRDÃO Nº 783/2019

PROCESSO Nº 15705/2018-02A
RECORRENTE: ORLANDO BATISTA SANTOS
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ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas – Aposentados e Pensionistas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 23 de outubro de 2019

IPTU E TAXAS PREDIAIS – RECURSO VOLUNTÁRIO - PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – EXERCÍCIO DE 2018 – IMÓVEL RESIDENCIAL - ARTIGO 
50.C DO CTMC – DECRETO Nº 422, DE 09 DE MARÇO DE 2018 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO REFOR-
MADA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, conheceu do recurso voluntário 
e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância e deferir o pedido de isenção de IPTU e Taxas que com ele são lançadas, incidentes sobre o imóvel 
de índice cadastral nº 02.185.0046.004, para o exercício de 2018; em razão do Recorrente comprovar auferir renda mensal líquida inferior ao limite fi xado em lei. Com 
isto, foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 4º, do Decreto nº 422, de 09 de março de 2018, combinado com artigo 50-C do CTMC. Participaram do julga-
mento presidido pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, Sra. Silvia Helena Ferreira Coimbra e o Sr. Marco Tulio Marchesini

ACÓRDÃO Nº 784/2019

PROCESSO Nº 15633/2018-02A
RECORRENTE: LUIZ CARLOS GUIMARÃES DE OLIVEIRA
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas – Aposentados e Pensionistas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 23 de outubro de 2019

IPTU E TAXAS PREDIAIS – RECURSO VOLUNTÁRIO - PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – EXERCÍCIO DE 2018 – IMÓVEL RESIDENCIAL - ARTIGO 
50.C DO CTMC – DECRETO Nº 422, DE 09 DE MARÇO DE 2018 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO REFOR-
MADA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, conheceu do recurso voluntário 
e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância e deferir o pedido de isenção de IPTU e Taxas que com ele são lançadas, incidentes sobre o imóvel 
de índice cadastral nº 08.267.0050.001, para o exercício de 2018; em razão do Recorrente comprovar auferir renda mensal líquida inferior ao limite fi xado em lei. Com 
isto, foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 4º, do Decreto nº 422, de 09 de março de 2018, combinado com artigo 50-C do CTMC. Participaram do julga-
mento presidido pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, Sra. Silvia Helena Ferreira Coimbra e o Sr. Marco Tulio Marchesini

ACÓRDÃO Nº 785/2019

PROCESSO Nº 18310/2017-02A
RECORRENTE: ILDA BORGES DE OLIVEIRA
ASSUNTO: Isenção de IPTU e TCRS
RELATOR: Silvia Helena Ferreira Coimbra
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 23 de outubro de 2019

IPTU E TCRS – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO – APOSENTADO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 
TITULARIDADE/PROPRIEDADE OU POSSE DO IMÓVEL- IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Re-
latora, a Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de isenção do 
IPTU e TCRS a partir do exercício de 2017, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 08.574.0109.001-0, uma vez que a Recorrente não trouxe aos autos o comprovante 
de titularidade/propriedade ou posse do imóvel. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, a Sra. Silvia Helena Ferreira Coimbra, 
o Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 786/2019

PROCESSO. Nº 24578/2018-02A
RECORRENTE: SUZANA ELIZABETH MONTARROYOS
ASSUNTO: Isenção de IPTU/taxas.
RELATOR: Marco Túlio Marchesini
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 23 de outubro de 2019

IPTU E TCRS – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO – EXERCÍCIO 2018 – VALOR VENAL EXCEDE O MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DA DECLARAÇÃO ANUAL DE 
IRPF 2017 – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO- DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, o Conselho conheceu do recurso voluntário, mas 
negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância, que optou pelo indeferimento do pedido de isenção do IPTU e taxas para o ano de 2018, sobre o 
imóvel de índice cadastral nº 10.390.0627.001, com fundamento no Art. 50-C, DA Lei 1.611/1983, e art. 4º do Decreto Lei 422, de 09 de março de 2018. Participaram 
da reunião presidida pelo Sr. Marco Túlio Marchesini, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, e a Sra. Silvia Helena Ferreira 
Coimbra
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ACÓRDÃO Nº 787/2019

PROCESSO Nº 11606/2017-02A
RECORRENTE: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
ASSUNTO: Isenção de IPTU/taxas.
RELATOR: Marco Túlio Marchesini
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 23 de outubro de 2019

IPTU E TCRS – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO – EXERCÍCIO 2017 – RECURSO INTEMPESTIVO – ILEGITIMIDADE DO REQUERENTE – AUSÊNCIA DOS DOCU-
MENTOS COMPROBATÓRIOS DO DIREITO DE ISENÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO- DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, o 
Conselho não conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância, que optou pelo indeferimento do pedido de isenção 
do IPTU e taxas, sobre o imóvel de índice cadastral nº 10.181.0396001 e 10.181.0396002, com fundamento no Art. 48, § 2º do Código Tributário do Município de 
Contagem – CTMC, art. 1º § 2º da Lei 3.496/2001 e do art. 2º, § 2º do Decreto Lei 012/2017. Participaram da reunião presidida pelo Sr. Marco Túlio Marchesini, o Sr. 
Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, e a Sra. Silvia Helena Ferreira Coimbra.

Silma Lobato
Mat. 10028-5
CONTAC

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento 
Sustentável

ATA DA 236ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC Đ 2019
No dia 09 de setembro de 2019 no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 00, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais, às 
09:00 horas, realizou-se a 236ª Reunião Ordinária do COMAC de 2019. Compareceram à reunião o Presidente do COMAC, Wagner Donato Rodrigues; Fábio Silva 
Azevedo (assessor jurídico); os conselheiros: Henrique Damasio Soares, representante do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG); Ubiratam Nogueira, 
representante das Associações Civis representativas dos moradores do Município de Contagem; Thaís Braga Alves, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico; Cecília Rute de Andrade Silva, representante das Entidades Civis criadas com fi nalidade específi ca de defesa do Meio Ambiente, com atuação no 
âmbito do Município de Contagem; Firmino Sávio Vasconcelos de Souza, representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; Danielle Rodrigues Soares 
Máximo, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação; Cristina Maria de Oliveira, representante dos Sindicatos de Trabalhadores de 
categorias profi ssionais não liberais, com base territorial no Município de Contagem; Fabiana Aparecida Garcia, representante da Associação Comercial Industrial de 
Contagem - ACIC. Funcionários da SEMAD: Leonardo Ricardo Torres Lopes; Eduardo Eustáquio de Morais; Pedro Alvarenga Cavalcanti; Edelize Angelica Gomes; 
Leonardo Ziviani; Luciana Pereira Martins; Tércio de Sales Morais; Renato de Oliveira Silva; Roberto da Silva Souza; Marise de Cássia Gonçalves. O Presidente Wagner deu 
bom dia a todos, conferiu quórum e iniciou a reunião. Leu a Pauta: 1- Aprovação da Ata da 235ª Reunião Ordinária do COMAC de 2019. 2- Lincon Indústria e Comércio 
Ltda. - Julgamento do pedido de Renovação da Licença de Operação (LO) na modalidade Licença Ambiental Concomitante - (LAC 1), obteve “Ad Referendum”. Processo 
Nº 1360/01-18 - FCE 04985/2018-03A. 3- Esab Indústria e Comércio Ltda. - SITE I - Julgamento do pedido de Renovação da Licença de Operação (LO) na modalidade de 
Licença Ambiental Concomitante - (LAC 1). Processo Nº 15316/2016-03A. 4- Vicon Industrialização Comércio Eireli - ME. Julgamento do pedido de Licença Ambiental 
Concomitante (LAC 1). Processo Nº 00160/2018-03A. 5- Unocan Tubos e Conexões - Julgamento do pedido de Renovação da Licença de Operação (LO) na modalidade 
de Licença ambiental concomitante (LAC 1), obteve “Ad Referendum”. Processo  Nº 04970/2018-03A. 6- Econ Participações S/A. - Julgamento do pedido de Licença 
Ambiental Concomitante (LAC 2/LP), obteve “Ad Referendum”. Processo Nº 08276/2018-03A. 7- Ecolix Soluções Ambientais Ltda. - ME - Julgamento do pedido de 
Licença Ambiental Concomitante – LAC 1. Processo Nº 1315/01-2018. 8- Tamig Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Julgamento do pedido de supressão arbórea. 
Processo Nº 06484/2019-03A – Requerimento Interno 01810. 9- Divicon Empreendimentos Imobiliários. - Julgamento do pedido de supressão arbórea. Requerimento: 
02238. Processo Administrativo: 03A.07714/2019. 10- MRV/América - Julgamento do pedido de autorização para supressão de árvores para implantação do Centro de 
Treinamento Esportivo e Residencial Multifamiliar.   Nº Requerimento: 000429 - Processo: 18612/2018. 11- Aprovação da Remarcação da AIURB - Parque Morro da 
Gafurina. 12- Eleição de entidades na categoria de entidades Civis criadas com fi nalidades específi ca de defesa do Meio Ambiente com atuação no âmbito do Município 
de Contagem, para participarem da eleição de composição do COMAC, para mandato de 02 anos de 17 de Outubro de 2019 a 17 de Outubro de 2021 em revisão da 
Deliberação contida na 235ª Reunião ordinária. 13- Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC. Atendendo aos pedidos de alguns conselheiros e também do vereador 
Rubens, nós vamos fazer uma inversão na pauta e colocaremos como 2º item de pauta: apreciação referente a empresa Ecolix Soluções. 1- Aprovação da Ata da 235ª 
Reunião Ordinária do COMAC de 2019. Aprovada. 7- Ecolix Soluções Ambientais Ltda. - ME - Julgamento do pedido de Licença Ambiental Concomitante – LAC 1. 
Processo Nº 1315/01-2018. Conselheira Cecília apresentou o relatório. Na reunião passada foi retirado de pauta pela conselheira, pedido de vista. Conselheira 
Cecília- apresentou o relatório: Introdução - De acordo com citações acadêmicas, a incineração atualmente é considerada uma das alternativas de destruição ou 
destoxifi cação de resíduos considerados perigosos da área da saúde e também industriais. Os autores afi rmam que ela ocorre à altas temperaturas, oferecendo um 
meio permanente de eliminação de resíduos orgânicos. Quando falamos em Tratamento de resíduos hospitalares, a incineração é o processo mais utilizado para os 
resíduos classifi cados como grupo A e grupo E. Estes grupos apresentam grande potencial de risco de infecção devido as características dos resíduos, perfurocortantes, 
gases, bolsas transfusionais, curativos, entre tantos outros. Conforme a literatura, o Tratamento de resíduos hospitalares incineração, funciona da seguinte maneira: Os 
resíduos são queimados a uma alta temperatura, 980°C, por um período de tempo que garanta a destruição dos resíduos, sendo, no processo são gerados gases (CO, 
CO2, SO2, HCl, HF), vapores de metais pesados (Pb, Hg, Cd, Cr, Cu, etc.), óxidos metálicos (Ni, Fe, Co, etc.) e particulados. Para coleta e eliminação desses contami-
nantes, vários tipos de equipamentos são utilizados, como por exemplo: fi ltros de manga, lavadores de gases, ciclones e precipitadores eletrostáticos. Da Diligência: Foi 
apresentado pela ART da empresa a todos os representantes do COMAC presentes, toda a  área física do empreendimento e respectivamente o Incinerador de resíduos. 
Pode ser verifi cado in loco durante a vistoria técnica/diligência que estava havendo queima de resíduos a titulo de apresentação do processo de incineração de resíduos 
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de saúde com a utilização do incinerador aos conselheiros presentes e técnicos da empresa inclusive com representantes da SEMAD- Contagem. Durante o processo de 
queima citado acima, pode ser verifi cado por todos os presentes que havia vazamento de gases na câmara Primária, o que foi questionado por todos os conselheiros de 
forma conjunta e contundente. Sobre os efl uentes líquidos gerados pelo lavador de gases, os mesmos seu lançamento diretamente em uma caixa de drenagem de piso 
que não fosse a caixa CSAU. Perguntado ao ART da requerente se a empresa tinha contrato de lançamento de efl uentes com características não domésticas – PRECEND 
com a COPASA, foi dito a todos os presentes que a empresa requerente tinha somente aprovado a parte A da COPASA, o que não permite o lançamento dos efl uentes 
na rede coletora da concessionária local _ COPASA. Foi identifi cado também durante a vistoria que a chaminé para o lançamento dos efl uentes atmosféricos interligado 
ao sistema de incineração estava com rugosidade em alguns pontos, demonstrando visualmente que o material utilizado na construção da chaminé não era resistente a 
grandes calorias (Policloreto de polivinila (ou policloreto de vinil) – PVC). Duvidas Constantes do Parecer Técnico a serem Esclarecidas aos Membros do COMAC, 1- De-
composição térmica como força magnética. Essa informação está vaga. Seria decomposição por força magnética?  2- Fumo branco gerado no processo, não é tóxico e é 
composto principalmente de vapor de água com pouco cheiro. Fumo branco se refere ao efl uente atmosférico que sai da chaminé, composto de vapor de água. Pouco 
cheiro no efl uente não procede, é vago demais. Isso irá depender da quantidade incinerada. Não se fala em cheiro para efl uentes atmosféricos e sim odor. 3- A baixa 
produção de cinzas, pode signifi car que não se observa uma boa decomposição do material incinerado. 4- O que são  "cinzas cerâmicas"? 5- O controle da temperatura 
das câmaras de combustão é feito por termostato ligado a um Controlador Lógico Programável (CLP), que envia os dados para o computador para que o super-
visório (software de gestão – automação industrial) garanta a temperatura sempre na faixa de 850/900º C. Os dados de pressão interna do equipamento também são 
enviados para o CLP, garantindo assim o seu monitoramento. 6- Informações sobre as condições de funcionamento dos sistemas de monitoramento (de O2 e CO, 
temperatura, pressão, ...) 7- O monitoramento irá constatar se há uniformidade dos parâmetros medidos. Havendo algum parâmetro fora das especifi cações ele emite 
um alerta? 8- Temperatura de operação da câmara de combustão e o tempo de residência dos gases? 9- pH da água do lavador Venturi? Opera em contra corrente? 
10- O que é feito com a água decorrente da lavagem dos gases? 11- Resíduos: Grupo A – engloba os componentes com possível presença de agentes biológicos que, 
por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. Exemplos: placas e lâminas de laboratório, carcaças, peças anatômicas 
(membros), tecidos, bolsas transfusionais contendo sangue, dentre outras. Grupo B – contém substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao 
meio ambiente, dependendo de suas características de infl amabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Exemplos: medicamentos apreendidos, reagentes de 
laboratório, resíduos contendo metais pesados, dentre outros. Grupo E – materiais perfuro-cortantes ou escarifi cantes. Exemplos: lâminas de barbear, agulhas, ampolas 
de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e outros similares. 12- De que forma se dará a blendagem dos resíduos? 13- Incineradores podem 
incinerar tanto orgânicos quanto inorgânicos. O que muda é o sistema de tratamento dos gases (aqui reside um dos maiores problemas de todo incinerador). Quanto 
melhor o tratamento dos gases, maior é a sua segurança para o meio ambiente, porém, isso encarece a prestação do serviço. Pelo que foi relatado no parecer eles têm 
um bom sistema de tratamento dos gases. No decorrer do trabalho é que se constatará, analisando as planilhas de monitoramento e de medição dos gases,se o 
sistema é realmente efi ciente. 14- O equipamento é dotado de sistemas de intertravamento? 15- Como é feita a higienização e desinfecção das bombonas coletoras e 
demais equipamentos utilizados no manejo dos RSS? 16- Câmaras frias para armazenamento dos RSS tem captação de fl uentes e para onde são direcionados? 
17- Remoção das cinzas decorrentes da combustão? Onde é feito o Armazenamento das mesmas? 18- Tratamento da água pluvial que incide na área do empreendi-
mento? Até a assinatura do contrato com a COPASA do PRECEND, como será feito? 19- Armazenamento e tratamento do lodo decorrente do sistema de tratamento 
dos efl uentes líquidos? Condicionantes constantes do parecer técnico: Nas propostas de condicionantes constantes no parecer técnico cita: Apresentar a Parte A do 
PRECEND aprovado pela COPASA, 90 Dias após emissão da Licença, Como pode ser concedido tal prazo se a própria ART da requerente afi rmou na presença de todos 
os presentes que já havia aprovado a parte A do respectivo programa junto a COPASA. Apresentar alvará de localização e funcionamento atualizado, apresentar alvará 
de localização e funcionamento atualizado, É condição para emissão da Licença requerida? Qual prazo?, é condição para emissão da Licença requerida? Qual prazo?, é 
condição para emissão da Licença requerida? Qual prazo?. Executar Programa de Automonitoramento Atmosférico, Apresentar anualmente durante a vigência da 
Licença. Diante de adequações a serem feitas nos equipamentos/empreendimento não seria mais seguro apresentar o Monitoramento dos efl uentes atmosféricos 
semestralmente e estando tudo correto, apresentar anualmente? Sugestões de Novas Condicionantes: Condicionar o Tratamento dos efl uentes líquidos e disposição 
fi nal até a assinatura do PRECEND com a COPASA. Apresentar Estudo de coprocessamento das cinzas de incineração. Laudo de medição dos níveis de pressão sonora no 
entorno do empreendimento. Alteração no prazo de validade da licença requerida para 06 anos. Diante da ausência de informações sobre a efi ciência do equipamento 
– Incinerador- pelo mesmo, como dito no processo pela técnica tratar-se de um equipamento japonês, sugere-se que seja alterado o prazo de monitoramento de Anual 
para Semestral e que seja comprovado em reunião junto a este COMAC em 06 meses da concessão da Licença requerida a efi ciência do sistema de incineração através 
de resultados de automonitoramento. Conclusão: este parecer sugere que seja inclusas novas condicionantes acima citadas no processo de licenciamento além das já 
listadas no processo. Diante do acima exposto, somos pelo deferimento do pedido desde que alterado o prazo de validade da Licença requerida e da inclusão das novas 
condicionantes sugeridas. Na visita verifi camos  que de acordo com a técnica esta OK, só que a tampa do incinerador estava saindo muita fumaça. A questão da 
chaminé também que foi feito com um tubo de PVC. Fiz um relatório, coloquei várias condicionantes, foi feito várias perguntas e a técnica já me respondeu algumas. O 
parecer é que seja cumprida todas as condicionantes. O prazo de validade que foi dado de 10 anos para 6 anos. O monitoramento que  seria anualmente que passe 
para 6 meses. Conselheiro Henrique- acho que foi muito importante a sua vistoria na empresa. Gostaria de saber o motivo de 6 anos, hoje a própria legislação prevê 10 
anos. Em relação ao prazo ser de 6 ou 10 anos como as condicionantes tem que ser cumpridas periodicamente, o processo de 6 ou de 10 anos, o meio ambiente vai 
estar atento a esta questão. Eu gostaria de pedir para você que agente concedesse esta licença por 10 anos em virtude dos monitoramentos que são realizados 
periodicamente. Conselheira Cecília- eu avaliei, como é uma empresa que ainda não esta funcionando e ser incineradora de lixo hospitalares, eu prefi ro 6 anos para 
avaliar e depois ela retornar. Se eu der 10 anos não sei como ela vai funcionar. Inclusive para a comunidade e todos nós é mais seguro. Conselheiro Henrique- contrari-
ando a legislação, o conselheiro estabelece um prazo e a lei outra. A questão do meio ambiente, só para deixar claro, se for 6, 8, 10 na renovação ele tem que 
apresentar as condicionantes, são condicionantes de caráter técnico, para dar garantia ao empreendedor que vai ter o desempenho ambiental adequado. Mas eu 
reforço a questão é importantíssimo esta validade de 10 anos. Conselheira Cristina-  o meio ambiente não é a mesma coisa 6, 10, 1. A questão desta empresa é que ela 
esta  numa área de usos incômodos, já esta errada aí, com a população que já esta estabelecida. É a segunda empresa com esta atividade, que é uma atividade 
polêmica, problemática em qualquer lugar que se instale. E já tem uma terceira que já fi zeram uma denuncia, que vai se instalar naquela região. Estou surpresa com 
isto. Queria saber como esta o problema da empresa que esta funcionando com liminar. Não vou votar no parecer da Cecília e sou contraria a licença. Presidente 
Wagner- respondendo o questionamento da conselheira. A Secretaria de Meio Ambiente, já tive a oportunidade de dizer aqui, mais uma vez na reunião do conselho e 
também em audiência pública, a secretaria tem que se ater as normas jurídicas e as normas técnicas, é o que serve como referencia para nós autorizarmos ou não a 
emissão da licença, para qualquer empresa do Município. Houve uma movimentação muito grande da comunidade com relação a empresa, que já esta instalada no 
Bairro Kennedy e que está funcionando sob efeito de liminar e a reclamação da população é com relação ao mau cheiro. Nós fi zemos 12 diligências nesta empresa, fora 
as vistorias técnicas, inclusive algumas destas fi scalizações com carros descaracterizados, fi scal sem nenhuma identifi cação, para evitar que a empresa se preparasse 
para o momento da fi scalização. Somente na penúltima diligencia foi que constatamos o mau cheiro. Imediatamente nós fi zemos a interdição da empresa, atendendo a 
reclamação dos moradores.  Só que a empresa entrou na justiça e conseguiu uma liminar. Eles conseguiram a liminar porque a licença está OK. Os equipamentos estão 
OK. Os testes todos de queima que foram feitos, constataram que os equipamentos atendem a todas as normas, por isto conseguiram a liminar. Nós fi zemos uma nova 
diligência na semana passada, nós intensifi camos a fi scalização lá, pela demanda dos moradores, a pedido dos moradores, houve também uma movimentação da 
Câmara de Vereadores. Estou falando em tese, não posso afi rmar isto 100%, estamos constatando o equipamento tem que funcionar numa temperatura acima de 600 
graus. Quando ele funciona acima de 600 graus não dá mau cheiro. Se for abaixo desta temperatura começam os problemas. Então tecnicamente e juridicamente o 
que nós da secretaria de meio ambiente podemos fazer é fi scalizar a empresa o tempo todo. E verifi car  se eles conseguem operar na temperatura ideal, caso contrario 
não vamos permitir o funcionamento. Isto o que estamos fazendo com relação a esta empresa  que já esta instalada ali. Com relação a liminar, quem trata disto é a 
Procuradoria do Município. Então eu fui notifi cado, recebi a liminar, encaminhei para a Procuradoria. E a Procuradoria esta tentando derrubar esta liminar. E uma 
questão jurídica que esta sendo conduzida pelo órgão competente da Prefeitura que é a Procuradoria Geral do Município. Com relação as outras 2(duas) empresas, por 
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lei o local é permitido. As empresas entram com pedido de licenciamento, fazem o FCE, o FOB é formalizado e começa o processo da licença.  A Secretaria de Meio 
Ambiente, eu repito, ela vai ter como referencia a legislação e as normas técnicas. É o que nos cabe fazer, sem fazer nenhum juízo de valor.  Dentro do que é precon-
izado na gestão pública, impessoalidade, imparcialidade são princípios sagrados da gestão pública. Agente vai ter como parâmetro a legislação e a transparência. É o 
que nós estamos fazendo com muita seriedade. O conselho sabe disto, a secretaria esta sempre a disposição dos conselheiros. Nunca difi cultamos nenhum tipo de ação 
nem para os conselheiros, nem para o legislativo e nem da comunidade quando nos procura. A secretaria tem se pautado em agir com transparência e dentro da lei. 
Para concluir  resíduo hospitalar, resíduo de saúde é um dos maiores problemas de todas as Prefeituras. O que vem acontecendo no nosso Município? principalmente 
por parte de consultórios de clínicas particulares. Tinha gente mandando irregularmente este resíduo para o aterro, não pode. Se eu for fi scalizado pela FEAM, pela 
Secretaria de estado e for apurado qualquer tipo de resíduo de saúde no aterro, eles fecham nosso aterro. E eu enquanto secretário de meio ambiente vou ser 
processado, por uma irresponsabilidade tamanha, não pode. Como o aterro parou de receber na nossa gestão, nós tomamos as medidas para que o aterro não 
recebesse este resíduo, passaram a descartar este resíduo clandestinamente em lotes vagos,  em áreas públicas, chegaram a descartar resíduo em Córregos, áreas de 
APP. O problema é gravíssimo. Nós precisamos dar a destinação correta para o resíduo de saúde. E a destinação correta para o resíduo de saúde é o tratamento térmico. 
Não tem outro jeito de tratar resíduo de saúde. Então é importante que nós tenhamos estas empresas no nosso Município, lógico funcionando dentro da lei e seguindo 
as normas. A questão da localização em área de uso e incômodos  é problema é, mas esta na lei. Temos dois vereadores presentes, o que é necessário fazer uma 
mobilização junto ao  poder legislativo para que a lei seja mudada, a lei sendo mudada a secretaria de meio ambiente vai seguir a lei. A empresa que sofreu a 
interdição, o dono da empresa esteve aqui em audiência pública e depois compareceu a secretaria de meio ambiente e se comprometeu a promover a mudança da 
empresa, eles estão tentando fazer isto. Não mudarão ainda por uma questão de custo e mais eles vão precisar de uma nova licença, que também não é um processo 
que se resolve de um dia para outro. A empresa fez um investimento segundo falou aqui o Sr. Frederico Couto e depois na secretaria de meio ambiente de mais de  2 
milhões de reais, fi nanciamento. Agora tem que mudar de lá, eles estão adequando a situação fi nanceira da empresa para promover a mudança, eles falaram que vão 
mudar de lá. Porque esta cobrança dos moradores tem inclusive interferido na captação de clientes.  Tem gente que não esta querendo fechar contrato com eles, 
porque a empresa todo dia esta no jornal, na rádio. Eu recebi na Secretaria de Meio Ambiente a TV Record, o SBT, tivemos que dar explicações, tudo que falei aqui, eu 
falei para a imprensa. Como a questão da mudança é fora da minha governabilidade, enquanto secretário de meio ambiente, isto é uma iniciativa da empresa, a 
legislação não tem nada que faça que eu obrigue a empresa mudar. Nós estamos contando com  a boa vontade da empresa e torcendo que eles viabilize isto o mais 
rápido possível. Com relação as outras 2(duas) empresas na secretaria de meio ambiente  o processo vai seguir normalmente dentro da lei. Tem cobrança, tem 
mobilização de moradores, mas temos que seguir a legislação. Vereador Rubens Campos- tantas áreas em  Contagem, o ideal é ir para uma área que não tem 
problema. Pode saber Ecolix que a comunidade vai fi car no pé o tempo todo, vocês não deveriam ir para lá. Porque algum problema vai trazer para a comunidade. Elas 
vão para os bairros mais pobres, periferia. Elas instalam em bairros mais elevados? De jeito nenhum. Só vai para os locais das pessoas mais carentes, os que tem menos 
voz. Vai ter problemas, eu nem sabia que a Ecolix estava se instalando ali. Fica o meu apelo. Presidente Wagner- o senhor se referiu que a empresa estava funcionando 
de forma irregular porque a licença não passou pelo conselho. Foi concedido uma licença Ad Referendum para a empresa, porque tinha uma quantidade enorme de 
resíduo que precisava de destinação é nós não tínhamos para onde mandar, porque demanda custo. Posso mandar para outro Município, mas quem que ia pagar a 
conta. Então foi dado uma licença Ad Referendum porque o resíduo que já estava necessitando  de destinação fosse tratado por esta empresa, posteriormente foi feito 
a diligência pelos conselheiros lá na Gruntec. Conselheira Cristina- eu entendo que os resíduos hospitalares tem que ser tratados adequadamente, não tenho nenhuma 
dúvida em relação a isto. Os técnicos desta secretaria são muito sérios, eu respeito muito o trabalho. O problema é o tipo de atividade naquele local. Dizendo para os 
Vereadores Rubens e Silvinha, que a lei de uso e ocupação do solo ainda esta na Câmara para ser analisada. Acho que é o momento de resolver o problema para o 
futuro. Porque do mesmo jeito que a Gruntec esta com problemas com os clientes a Ecolix também vai ter e a outra também. Falando com os vereadores vamos pensar 
numa emenda para acabar com estes problemas futuramente naquela região. Presidente Wagner- no meu entendimento temos que votar 2 situações - a conselheira 
Cecília apresentou o relatório com a indicação da mudança de prazo da licença para 6 anos, o conselheiro Henrique colocou que é contra a alteração do prazo que 
mantenha 10 anos. Conselheira Danielle- é até pertinente a presença dos vereadores, para agente cobrar a presença dos conselheiros representantes da Câmara, que 
nunca vem. Que troquem, por quem esta mais ligado nestas questões ambientais. Porque é muito importante a presença de vocês aqui. Não vem nem o titular e nem o 
suplente, isto já tem tempo. De acordo com regimento já deveria ter trocado, porque faltando 3 (três) reuniões consecutivas sem justifi cativa já perde a cadeira. 
Alertando que em relação a legislação esta sendo tramitado na câmara  a nova legislação e esta no tempo, agora que tem que mudar. Para depois agente não ter estas 
mesmas discussões. Complicado a empresa instalando no local que pela lei é pertinente e agente fi ca meio sem saber o que fazer. Por conta da legislação esta OK. 
Presidente Wagner- o representante da Câmara no Conselho era o então Vereador Leo Motta que foi eleito Deputado, o suplente é o Vereador Pastor Itamar. De fato a 
Câmara não tem mandado os representantes. A participação do poder legislativo é fundamental. Conselheira Cristina- pelo regimento um conselheiro pode discutir o 
parecer de outro conselheiro? Dr. Fábio- no regimento não tem esta redação. O conselheiro pediu vista, ele tem que apresentar o parecer e suas conclusões. O que foi 
feito. Conselheira Cristina- o conselheiro pode questionar o parecer? O Henrique fez outra proposta. Dr. Fábio- pode porque esta em discussão, a opinião dele vai se 
materializar no voto. Conselheiro Henrique- minha proposta é que se cumpre a lei. Tem uma legislação tanto a nível de decreto quanto a nível de Deliberação Normativa 
que fala que as licenças são concedidas por 10 anos. Estou colocando que se considere a legislação a DN 217 do COPAM. Dr. Fábio- não é a proposta do Henrique, e a 
proposta do parecer inicial. Presidente Wagner- a 1ª votação- aprovação do relatório da conselheira Cecília com as condicionantes indicadas, aprovado com a 
declaração de voto contrario da conselheira Cristina e a 2ª votação com relação ao prazo- os conselheiros que concordam com a diminuição do prazo da licença 
conforme indicação da conselheira Cecília ao invés de 10 anos seja 6 anos e o monitoramento do quadro da secretaria de meio ambiente também  de 6 em 6 meses. 
Em votação 4 votos contrários, então vai prevalecer os 10 anos. 2- Lincon Indústria e Comércio Ltda. - Julgamento do pedido de Renovação da Licença de Operação (LO) 
na modalidade Licença Ambiental Concomitante - (LAC 1), obteve “Ad Referendum”. Processo Nº 1360/01-18 - FCE 04985/2018-03A. A técnica Luciana fez a apresenta-
ção. Pela Classifi cação, Lei Complementar 082/2010, Cód. 1013-9/01.00 – 1013-9/02.00. Industrialização de Carnes, Desossa, Salsicharia e Embutidos. Com uma 
produção média de 20 ton/dia, Porte M, portanto Classe 3. Localização: Rua José Maria Lacerda, Nº 2.058 B, Cidade Industrial, Contagem - MG. Opera hoje com 323 
funcionários. Zoneamento: ZUI 1. Bacia: Arrudas. Área útil de 12.220m². Foi apresentado relatório de desempenho ambiental, avaliação de carga poluidora contemp-
lando todos os requisitos solicitados. A empresa possui em sua fazenda 500ha de eucalipto plantado e mais 1.500ha de área destinada a plantio, havendo também 
ofi cina de reforma do material avariado transformando-o em bancos destinados à área de convivência, bem como a realização de compostagem, onde são agregados 
os resíduos orgânicos originados da cozinha. Realizaram alguns investimentos na área ambiental. Aquisição de um sistema integrado na estação de tratamento de 
efl uentes. Utilização de GNP (Gás Natural de Petróleo) na que atenua as emissões de poluentes tóxicos. Efl uentes Líquidos: com consumo médio de 68.000Lts/dia. A 
água é utilizada na incorporação do produto, lavagem de pisos, lavanderia e equipamentos, resfriamento e refrigeração, produção de vapor, sanitários e refeitórios, 
lavador de veículos e irrigação. A empresa possui PRECEND e os efl uentes industriais são destinados ao pre-tratamento realizado pela ETE antes da destinação à rede. A 
ETE opera em duas etapas, sendo que no tratamento preliminar, há remoção dos sólidos maiores através de processo de peneiramento. Posteriormente os efl uentes são 
destinados ao tanque equalizador, câmara de saturação, e tanque de fl otação de onde são transferidos ao adensador, onde o lodo é periodicamente recolhido por 
empresa autorizada (Desentupidora Betel). As emissões atmosféricas são provenientes do processo industrial dos embutidos, utilização da caldeira na lavanderia. No 
entanto, como a fonte de energia utilizada neste equipamento trata-se de gás natural, não se faz necessária a realização de laudo atmosférico, pois não há emissões de 
material particulado (MP) e/ou óxidos de enxofre (SOx) conforme Resolução Conama 316/02. O empreendimento em questão gera resíduos perigosos (Classe I) e não 
perigosos (Classe II) como 1- Bombonas de produtos químicos – Logística reversa Burgarelli Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda. 2- Lâmpadas fl uorescentes 
– Naturallis Minas Gestão Ambiental Ltda. 3- Óleo lubrifi cante – Lwart Lubrifi cantes Ltda. 4- Lodo da ETE – Desentupidora Betel Ltda. 5- Pallets – Logística reversa Liziane 
Guimarães Aranha EPP. 6- Sucatas - Fixar Comércio de Sucatas e Resíduos Ltda. 7- Orgânicos – Nutribelo Indústria e Comércio de Subprodutos Animais Ltda. 8- Lixo 
doméstico – Coleta Pública Municipal. 9- Recicláveis - Burgarelli Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda. Cumprimento das condicionantes: a licença anterior possuía 
4(quatro) que foram cumpridas de forma parcial. As condicionantes foram cumpridas fora do prazo, da licença de operação corretivas que eles tinham: 1- Apresentar 
cópia do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento – Defi nitivo. OBS.: Incluindo a Autorização Especial para Funcionamento Noturno conforme Lei Municipal 
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3263/99. 30 dias. Cumprido fora do prazo. 2- Apresentar declaração emitida pela COPASA, informando o atendimento pela empresa das condicionantes constantes no 
contrato. Anualmente durante a Vigência da Licença. Cumpriu parcialmente. 3- Apresentar Laudo de Ruído conforme NBR 10151/00, caso este Laudo de Ruído conste 
emissão acima do permitido, apresentar projeto de contenção e/ou minimização das emissões de ruídos, acompanhado da respectiva ART – Anotação de Responsabili-
dade Técnica. Anualmente durante a Vigência da Licença. Cumpriu parcialmente. 4- Manter o Auto de Vistoria Final do Corpo de Bombeiros Atualizado. Quando do 
Vencimento. Sim verifi car In loco. Anexo II- Plano de Automonitoramento de Resíduos Sólidos. Manter na empresa (Geração Mensal). Verifi car In loco. As condiciona-
ntes novas sugeridas para a nova licença:                      1- Adequação das instalações da área de lavagem de veículos, como reforma das canaletas e direcionamento 
correto do efl uente à CSAO. 30 Dias após emissão da licença. Porem após a realização deste parecer foi apresentado as adequações realizadas na área de lavagem e o 
projeto é encaminhando a efl uentes para a caixa separadora. 2- Instalação de bombonas na área da manutenção para separação do material contaminado do restante 
do material. 15 Dias após emissão da licença. Porem o empreendedor nos trouxe agora que as bombonas ja foram instaladas, passo para a avaliação dos conselheiros. 
3- Apresentar até o mês de abril de cada ano protocolo de entrega junto a Superintendência de Planejamento de Resíduos Sólidos, a Declaração Anual do anexo I junto 
ao setor de condicionantes dessa secretaria. Anualmente durante a vigência da licença. 4- Manutenção de todas as licenças das empresas receptoras de resíduo 
atualizadas. Durante toda a vigência da licença. 5- Apresentação de novo Laudo de Ruído com medições realizadas em 3 pontos distintos e medição noturna.Caso 
conste emissões acima do permitido, apresentar projeto de contenção e/ou minimização das emissões de ruídos, acompanhado da respectiva ART. 90 dias após emissão 
da licença. 6- Apresentar declaração emitida pela COPASA, informando o atendimento pela empresa das condicionantes constantes no contrato. Anualmente durante a 
vigência da licença. O anexo II - Programa de automonitoramento manutenção na empresa. Mostrou Slides. Somos pelo deferimento da LAC 1 para o empreendimento 
com prazo de 10 anos conforme DN 217/18. Porem condicionada a execução e cumprimento dos itens constantes nos anexos I e II o que não isenta que o processo 
logo seja encaminhado ao DIFAM para tomada das devidas providências cabíveis por descumprimento das Condicionantes exigidas no anexo I e II da licença anterior. 
Dr. Fábio- o parecer jurídico acompanha as conclusões do parecer técnico. Sr. Cássio (empresa)- agradeceu o desempenho dos técnicos. Dr. Fábio- a opinião jurídica 
seria manter a condicionante. Presidente Wagner- colocou em votação, o qual foi aprovado por unanimidade.    3- Esab Indústria e Comércio Ltda. - SITE I - Julgamento 
do pedido de Renovação da Licença de Operação (LO) na modalidade de Licença Ambiental Concomitante - (LAC 1). Processo Nº 15316/2016-03A. A técnica Edelize fez 
a apresentação. É um pedido de renovação de Licença de Operação. Processo    Nº 15316/2016-03A. Mostrou Slides. Localizada na Rua Zezé Camargos, Nº 117, Bairro 
Cidade Industrial, Contagem. A empresa possui duas unidades em Contagem, a empresa em questão é da Rua Zezé de Camargos. Atividade principal é a fabricação de 
eletrodos e fl uxos para processo de soldagem e em 2015 foi desativado Site III, onde foi transferida a atividade de montagem de máquinas, componentes e equipamen-
tos para esta unidade da Zezé de Camargos. Teve como inicio da atividade desta mudança nesta unidade o inicio de janeiro de 2016. O Site II localizada na Avenida 
General David Sarnoff, Nº 3.355, Bairro Cidade Industrial, tendo como atividade a fabricação de arama tubulares para soldagem. Em relação a classifi cação  do 
empreendimento de acordo com a COPAM  217/2017, as atividades enquadradas nos códigos B-05-01-0 Produção de soldas e ânodos; B-07-01-3 Fabricação de 
máquinas e equipamentos agrícolas, bem como suas peças e acessórios metálicos. Levando em consideração a informação que a área útil é menor que 5 ha informado 
pelo empreendedor a área é de 31.382m², o empreendimento é classifi cado com o potencial poluidor degradador grande e de pequeno porte. Então a Esab é 
classifi cada em classe 4, licenciamento ambiental municipal. Breve histórico do processo industrial deles nesta unidade, eles tem as seguintes etapas: fabricação de 
eletrodos; fabricação de fl uxos e montagem de máquinas. A capacidade instalada do empreendimento em relação a produção dos eletrodos  é de 2.520 toneladas por 
mês. A produção de fl uxos é de 504 toneladas/mês. A montagem de máquinas é de 1.080 unidades/mês. A atividade desenvolvida gera resíduos, ruídos, efl uentes 
atmosféricos. No que tange aos resíduos é Classe I e II. Eles apresentaram o RADA planilhas com a geração de resíduos do empreendimento conforme descrito no 
Anexo II das condicionantes das licenças Nº 03/13 e 031/15. A Esab informou também no RADA o monitoramento de ruído que é feito no empreendimento em cinco 
pontos que se encontra dentro do limite exigido pela legislação. Em relação aos efl uentes líquidos gera efl uentes fl uviais, esgotos sanitários e efl uentes derivados do 
processo industrial. A empresa possui convênio com a Copasa. Em relação aos efl uentes atmosféricos são provenientes dos misturadores; usina de celulose; esteiras; 
prensas 01, 03, 04, 05, 06; fornos calcinados; lavador de gases; moinho de laboratório físico; máquina de plasma; processo de soldagem. A empresa informou o RADA, 
o monitoramento das 12 fontes fi xas e os resultados que eles apresentaram  estão dentro dos parâmetros exigidos pela legislação. O processo das medições foi 
realizado em condições normais de operação durante o período de monitoramento. Mostrou Slides. Em relação as condicionantes que já foram estabelecidas durante o 
licenciamento anterior deste empreendimento. Temos duas licenças. Em relação a licença de 2013 foi concedida a revalidação da licença de operação Nº 03/13 e a 
validade até 25/03/2016, ela teve a licença  ampliada por mais 1(um) ano, devido ao certifi cado que ela obteve de regularidade complemento de normas ambientais. As 
condicionantes: 1- Interligação à rede COPASA foi atendida. 2- Monitoramento das chaminés do laboratório, fábrica de fl uxo e fábrica de mistura foi atendida. 
3- Elaboração das planilhas de resíduo foi atendida. 4- Atendimento ao plano de manutenção do sistema e de despoeiramento da fábrica de fl uxo foi atendida. Em rela-
ção a licença de ampliação que eles tiveram em relação a montagem de máquinas. A licença foi concedida em 2015 com a validade até 2017 junto com a renovação 
que eles já tinham concedido a licença em 2013 e tiveram 7(sete) condicionantes: 1- Atender as condicionantes da licença anterior, todas elas foram atendidas durante 
a vigência. 2- Elaborar as planilhas de resíduos gerados da atividade objeto da Licença de Operação de acordo como Anexo II, mensalmente atendida. 3- Apresentar 
avaliação quanto a efi ciência do equipamento de controle do sistema de soldagem. Em se verifi cando padrões acima do estabelecido deverá ser apresentado medida de 
controle ambiental efi ciente, eles apresentaram esta avaliação. 4- Apresentar licença ambiental das empresas prestadoras dos serviços terceirizados de acordo com a 
atividade objeto do contrato para chapas de silício, estamparia, corte e dobra, apresentaram ofi cio com esta documentação. 5- Apresentar documentação compro-
batória que a empresa que fabrica bobinas possui sistema de controle e realiza monitoramento da chaminé do sistema de exaustão das cabines de aplicação e câmara 
de secagem de verniz. Em se mantendo a empresa contratada, deverá ser apresentado documentação comprobatória de que a mesma iniciou o procedimento de 
licenciamento corretivo da atividade, esta foi a única condicionante que agente não pode considerar atendida, foi feita algumas reuniões com os representantes do 
empreendimento na Secretaria de Meio Ambiente de Contagem, porque o documento que foi apresentado não tinha embasamento técnico dentro da legislação que 
pudessem fazer com que a empresa prestadora deste serviço fi casse isenta do sistema de tratamento de exaustão das cabines, onde é feito envernizamento das 
bobinas. Convocamos a empresa terceirizada que realiza esta atividade e fi cou acordado na ata de reunião, que esta empresa iniciaria o licenciamento corretivo dentro 
da Secretaria de Meio Ambiente com licenciamento correto desta parte. Então fi cou acordado esta etapa, que foi cumprida pela Esab em relação a apresentar ofi cio 
com FCE da empresa dando inicio ao licenciamento corretivo desta atividade. 6- Manter documentação atualizada da empresa que realiza fosfatização/pintura 
identifi cando sistema de controle e monitoramento da chaminé da cabine de desengraxe da fosfatização  e da cabine de pintura, foi atendida. 7- Comunicar a SEMAS 
quando da realocação integral do processo de montagem das máquinas e início de operação da DOCA, foi atendida. A conclusão é que em razão do exposto opina-se 
pela concessão da renovação da licença de operação da Esab, Processo Nº 15316/2016-03A, com prazo de validade de 10(dez) anos, desde que respeitadas as 
condicionantes constante em seu Anexo I e II. As condicionantes: 1- Executar o Programa de automonitoramento, conforme defi nido no Anexo II, durante a vigência da 
renovação. 2- Manter atualizado as obrigações do CONTRATO PRECEND, durante a vigência da renovação. 3- Manter documentação atualizada da empresa que realiza 
fosfatização/pintura identifi cando sistema de controle e monitoramento da chaminé da cabine de desengraxe da fosfatização e da cabine de pintura, durante a vigência 
da renovação. 4- Manter AVCB atualizado, durante a vigência da renovação. 5- Elaborar as planilhas de resíduos gerados da atividade objeto da REVLO de acordo como 
ANEXO II, durante a vigência da renovação. 6- Atendimento ao plano de manutenção do sistema e de despoeiramento da fábrica de fl uxo, durante a vigência da 
renovação. 7- Apresentar comprovação de cumprimento de ações exigidas do processo de licenciamento ambiental da empresa terceirizada que fabrica bobinas até a 
emissão da licença ambiental e cumprimento das condicionantes posteriormente propostas, prazo de acordo com o exigido pelo FOB/Licenciamento. Dr. Fábio- o 
parecer jurídico acompanha as conclusões do parecer técnico, observando o prazo de requerimento de antecedência de 120 dias. O parecer técnico considerou o 
desempenho da empresa satisfatório. Acompanho pelo prazo de 10 anos. Renata (empresa)- a empresa concorda com todas as condicionantes, com exceção da ultima 
condicionante Anexo II, o prazo de monitoramento das emissões atmosféricas. Cumprimos todas as condicionantes conforme a técnica explicou, a condicionante 
anterior nosso prazo era anual, todos os parâmetros estão bem abaixo dos valores da legislação e agora semestral. Agente quer que mantenha anual. Dr. Fábio- os 
prazos das condicionantes, eles servem exatamente para que o órgão ambiental tenha o controle. Conselheiro Henrique- elogiou as técnicas que fi zeram os pareceres, 
tanto o anterior como o de agora, dando um conforto para que eles possam votar. Neste ponto em relação a frequência, gostaria que fosse anual. Conselheira 
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Danielle- é colocar em votação os conselheiros sugerem anual e o parecer técnico sugere semestral.  Conselheira Cristina- porque passou para semestral, a alguma 
legislação recente que fale que tem que ser semestral?  Técnica Edelize- em relação a legislação não. Só o fato da licença agora passar a ter uma validade de 10 anos. 
Ela vai fi car com um período de tempo maior e para ter um controle em relação a parte de efl uentes de material particulado atmosférico que o mais grave dentro do 
processo produtivo deles. Conselheiro Ubiratam- a responsabilidade é de tempo integral.  Dr. Fábio- colocou em votação, 1º momento- concessão da licença pelo prazo 
de 10 anos - Aprovada, 2º momento- o prazo da análise de frequência. Aprovada com a frequência anual. Aprovado no conselho, com observação de que caso, durante 
a análise, os parâmetros sejam divergentes dos padrões previstos, o órgão ambiental defi nirá a frequência em prazo menor. 4- Vicon Industrialização Comércio Eireli 
- ME. Julgamento do pedido de Licença Ambiental Concomitante (LAC 1). Processo Nº 00160/2018-03A. O técnico Pedro fez a apresentação. A empresa realiza 
Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores. DN 217/17: F-09-05-9. Localizada no Bairro Tropical, na Rua Cinquenta e Três, 22. Dentre as peças são 
fabricadas principalmente o masonite (tampa sobre o estepe dos carros) é fabricado a partir de chapas de eucatex (madeira) que são cortadas e posteriormente 
revestidas. A fabricação das capas de bateria consiste apenas da costura do tecido e felcro antichamas. Processo semelhante ocorre com a fabricação das coifas. Os 
espelhos para o quebra sol são cortados e acoplados no para sol dos veículos. Para a fabricação das peças são utilizados equipamentos como compressor, seccionadora, 
máquinas de costura e cortador de velcro. São gerados ruídos na fabricação das peças por equipamentos como a seccionadora e o compressor. Não ocorre a geração 
de efl uentes não domésticos no local. Os efl uentes sanitários são destinados à rede coletora da COPASA. Por estar situado em local fechado, não ocorre o acesso da 
água pluvial a locais que ofereçam risco de contaminação à mesma. Ocorre no local a geração de material particulado proveniente do corte da madeira do tipo 
masonite. O pó gerado é coletado por sistema de exaustão composto por fi ltros de ar e armazenado temporariamente em depósito para resíduos sólidos até ser 
encaminhado para a empresa responsável pela destinação do mesmo. Os resíduos gerados são constituídos de pó/retalho de mazonite, recipiente de álcool vazio, 
sobras de embalagens de plástico, entre outros. Não ocorre a geração de resíduos contaminados ou perigosos na empresa. O empreendimento possui projeto de 
combate a incêndio em análise no Corpo de Bombeiros. Sugere a concessão de revalidação da Licença Ambiental Concomitante – LAC 1, condicionada ao cumprimento 
dos itens relacionados nos Anexo I – Condicionantes, com validade de 10 (anos) anos. As condicionantes: 1- Apresentar Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB 
atualizado, 120 dias após a concessão da licença. 2- Apresentar alvará de licença de localização e funcionamento atualizado, 60 dias após a concessão da licença. 3- Re-
alizar manutenção periódica do sistema de exaustão composto por fi ltros de ar, durante o período de vigência da licença. Dr. Fábio- o parecer jurídico acompanha o 
parecer técnico pela concessão da licença pelo prazo de 10 anos. Apenas com a recomendação de encaminhar para autuação em razão da implantação do empreendi-
mento e operação sem a devido licenciamento. Colocou em votação, o qual foi aprovada. 5- Unocann Tubos e Conexões Ltda. - Julgamento do pedido de Renovação da 
Licença de Operação (LO) na modalidade de Licença ambiental concomitante (LAC 1), obteve “Ad Referendum”. Processo  Nº 04970/2018-03A. O técnico Tércio fez a 
apresentação. Localização: Avenida José Diniz e Slive, Nº 756 A, Bairro Bela Vista, Contagem. Atividade: fabricação de artefatos de material plástico para outros usos 
não especifi cados anteriormente; fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profi ssional; fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer ma-
terial, exceto luminoso. A empresa em dezembro de 2018 solicitou a emissão licença Ad Referendum, porque ela ia participar de um processo licitatório. Nós avaliamos 
o pedido de revalidação foi protocolado dentro dos prazos legais que são estabelecidos. A empresa produz cerca de 15 ton/dia, porte médio, potencial poluidor 
degradador  médio, Classe 3. A empresa esta em Contagem desde outubro de 94, a matéria prima principal é resina de PVC. Os setores da empresa - área de recebi-
mento, estocagem de matéria prima, setor de exclusão, área de moagem, reciclagem dos descartes, área de armazenamento do produto acabado. Tem as unidades de 
apoio, administrativo, manutenção, refeitório e vestiários. A empresa como é um processo de revalidação, ela havia cumprido todas as condicionantes da licença 
anterior. Possui PRECEND, fazia o monitoramento de todas as condicionantes, destinação de resíduos e monitoramento de efl uentes atmosférico. Mostrou Slides. 
Algumas coisas precisavam fazer correções. 1- Apresentar o alvará de localização e funcionamento atualizado e com a correção das áreas solicitadas nas Informações 
Complementares. 90 dias. 2- Apresentar o alvará de localização e funcionamento do galpão onde funcionava a antiga fábrica de refratários conforme solicitado nas I.C. 
90 dias. 3- Apresentar Laudo de Vistoria Final emitido pelo Corpo de Bombeiros - AVCB atualizado. 90 dias. 4- Apresentar contrato com a Copasa - PRECEND assinado e 
comprovantes do automonitoramento. 30 dias. 5- Apresentar outorga do IGAM. 90 dias. 6- Apresentar guia de recolhimento complementar, conforme item 2.5 das I.C. 
30 dias. 7- Executar o Automonitoramento dos resíduos sólidos, conforme Programa de automonitoramento constante no ANEXO II. Apresentar anualmente durante a 
vigência da licença. 8- Manter licenças das empresas receptoras de resíduos classe I e II atualizadas. Apresentar anualmente durante a vigência da licença. 9- Apresentar 
laudo de estanqueidade do sistema de armazenamento de GLP. 90 dias. 10- Realizar adequações no depósito temporário de resíduos corrigindo as irregularidades 
relatadas nas informações complementares. 90 dias. 11- Apresentar monitoramento atmosférico. A cada 2 anos durante a vigência da licença. Dr. Fábio- o parecer 
jurídico acompanha o parecer técnico pela aprovação da renovação da licença com prazo de 10 anos. Conselheira Danielle- perguntou a respeito “Licença concedida 
após comprovante de pagamento baixo no novo sistema”. Técnico Tércio- vamos colocar em observação. Conselheira Cristina- você transformou os problemas em 
condicionantes? Técnico Tércio- normalmente este tipo de informação teria que ser pautado como informação complementar antes da emissão da licença. Como a 
empresa solicitou a emissão da licença antes da análise do processo, porque ela precisava participar de licitação, isto é uma prorrogativa legal, já que ela havia 
solicitado 120 dias de antecedência, nós transformamos estas informações complementares em condicionantes para garantir a seguridade do processo. Nós emitimos a 
licença Ad Referendum e durante este prazo, eu já citei que uma dessas informações já foram cumpridas pela empresa.  Dentro destas informações não tem nenhuma 
que seja impeditiva para o funcionamento da empresa, já que estamos tratando de uma revalidação de licença ambiental. Dr. Fábio- colocou em votação, o qual foi 
aprovada. 6- Econ Participações S/A. - Julgamento do pedido de Licença Ambiental Concomitante (LAC 2/LP), obteve “Ad Referendum”. Processo Nº 08276/2018-03A. 
Retirado de pauta. 8- Tamig Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Julgamento do pedido de supressão arbórea. Processo Nº 06484/2019-03A – Requerimento Interno 
01810. Conselheiro Ubiratam- fez a apresentação e explicações do parecer. De acordo com citações acadêmicas, a  incineração atualmente é considerada uma das 
alternativas de destruição ou destoxifi cação de resíduos considerados perigosos da área da saúde e também industriais. Os autores afi rmam que ela ocorre à altas 
temperaturas, oferecendo um meio permanente de eliminação de resíduos orgânicos. Quando falamos em Tratamento de resíduos hospitalares, a incineração é o 
processo mais utilizado para os resíduos classifi cados como grupo A e grupo E. Estes grupos apresentam grande potencial de risco de infecção devido as características 
dos resíduos, perfurocortantes, gases, bolsas transfusionais, curativos, entre tantos outros. Conforme a literatura, o Tratamento de resíduos hospitalares incineração, 
funciona da seguinte maneira: Os resíduos são queimados a uma alta temperatura, 980°C, por um período de tempo que garanta a destruição dos resíduos, sendo, no 
processo são gerados gases (CO, CO2, SO2, HCl, HF), vapores de metais pesados (Pb, Hg, Cd, Cr, Cu, etc.), óxidos metálicos (Ni, Fe, Co, etc.) e particulados. Para coleta e 
eliminação desses contaminantes, vários tipos de equipamentos são utilizados, como por exemplo: fi ltros de manga, lavadores de gases, ciclones e precipitadores 
eletrostáticos. Da Diligência: Foi apresentado pela ART da empresa a todos os representantes do COMAC presentes, toda a  área física do empreendimento e respectiva-
mente o Incinerador de resíduos. Pode ser verifi cado in loco durante a vistoria técnica/diligência que estava havendo queima de resíduos a titulo de apresentação do 
processo de incineração de resíduos de saúde com a utilização do incinerador aos conselheiros presentes e técnicos da empresa inclusive com representantes da 
SEMAD- Contagem. Durante o processo de queima citado acima, pode ser verifi cado por todos os presentes que havia vazamento de gases na câmara Primária, o que 
foi questionado por todos os conselheiros de forma conjunta e contundente. Sobre os efl uentes líquidos gerados pelo lavador de gases, os mesmos seu lançamento 
diretamente em uma caixa de drenagem de piso que não fosse a caixa CSAU. Perguntado ao ART da requerente se a empresa tinha contrato de lançamento de 
efl uentes com características não domésticas – PRECEND com a COPASA, foi dito a todos os presentes que a empresa requerente tinha somente aprovado a parte A da 
COPASA, o que não permite o lançamento dos efl uentes na rede coletora da concessionária local _ COPASA. Foi identifi cado também durante a vistoria que a chaminé 
para o lançamento dos efl uentes atmosféricos interligado ao sistema de incineração estava com rugosidade em alguns pontos, demonstrando visualmente que o 
material utilizado na construção da chaminé não era resistente a grandes calorias (Policloreto de polivinila (ou policloreto de vinil) – PVC). DUVIDAS CONSTANTES DO 
PARECER TÁCNICO A SEREM ESCLARECIDAS AOS MEMBROS DO COMAC. 1- Decomposição térmica como força magnética. Essa informação está vaga. Seria decom-
posição por força magnética? 2- Fumo branco gerado no processo, não é tóxico e é composto principalmente de vapor de água com pouco cheiro. Fumo branco se 
refere ao efl uente atmosférico que sai da chaminé, composto de vapor de água. Pouco cheiro no efl uente não procede, é vago demais. Isso irá depender da quantidade 
incinerada. Não se fala em cheiro para efl uentes atmosféricos e sim odor. 3- A baixa produção de cinzas, pode signifi car que não se observa uma boa decomposição do 
material incinerado. 4- O que são  "cinzas cerâmicas"? 5- O controle da temperatura das câmaras de combustão é feito por termostato ligado a um Controlador Lógico 
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Programável (CLP), que envia os dados para o computador para que o supervisório (software de gestão – automação industrial) garanta a temperatura sempre na faixa 
de 850/900º C. Os dados de pressão interna do equipamento também são enviados para o CLP, garantindo assim o seu monitoramento. 6- Informações sobre as 
condições de funcionamento dos sistemas de monitoramento (de O2 e CO, temperatura, pressão, ...). 7- O monitoramento irá constatar se há uniformidade dos 
parâmetros medidos. Havendo algum parâmetro fora das especifi cações ele emite um alerta? 8- Temperatura de operação da câmara de combustão e o  tempo de 
residência dos gases? 9- pH da água do lavador Venturi? Opera em contra corrente? 10- O que é feito com a água decorrente da lavagem dos gases? 11-  Resíduos: 
Grupo A – engloba os componentes com possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar 
risco de infecção. Exemplos: placas e lâminas de laboratório, carcaças, peças anatômicas (membros), tecidos, bolsas transfusionais contendo sangue, dentre outras. 
Grupo B – contém substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de infl amabilidade, 
corrosividade, reatividade e toxicidade. Exemplos: medicamentos apreendidos, reagentes de laboratório, resíduos contendo metais pesados, dentre outros. Grupo E 
– materiais perfuro-cortantes ou escarifi cantes. Exemplos: lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e 
outros similares. 12- De que forma se dará a blendagem dos resíduos? 13- Incineradores podem incinerar tanto orgânicos quanto inorgânicos. O que muda é o sistema 
de tratamento dos gases (aqui reside um dos maiores problemas de todo incinerador).  Quanto melhor o tratamento dos gases, maior é a sua segurança para o meio 
ambiente, porém, isso encarece a prestação do serviço. Pelo que foi relatado no parecer eles têm um bom sistema de tratamento dos gases. No decorrer do trabalho é 
que se constatará, analisando as planilhas de monitoramento e de medição dos gases,se o sistema é realmente efi ciente. 14- O equipamento é dotado de sistemas de 
intertravamento? 15- Como é feita a higienização e desinfecção das bombonas coletoras e demais equipamentos utilizados no manejo dos RSS? 16- Câmaras frias para 
armazenamento dos RSS tem captação de fl uentes e para onde são direcionados? 17- Remoção das cinzas decorrentes da combustão? Onde é feito o Armazenamento 
das mesmas? 18- Tratamento da água pluvial que incide na área do empreendimento? Até a assinatura do contrato com a COPASA do PRECEND, como será feito? 
19- Armazenamento e tratamento do lodo decorrente do sistema de tratamento dos efl uentes líquidos? Condicionantes constantes do parecer técnico: Nas propostas 
de condicionantes constantes no parecer técnico cita: Apresentar a Parte A do PRECEND aprovado pela COPASA - 90 Dias após emissão da Licença. Como pode ser 
concedido tal prazo se a própria ART da requerente afi rmou na presença de todos os presentes que já havia aprovado a parte A do respectivo programa junto a 
COPASA. Apresentar alvará de localização e funcionamento atualizado - Apresentar alvará de localização e funcionamento atualizado. É condição para emissão da 
Licença requerida? Qual prazo? Executar Programa de Automonitoramento Atmosférico - Apresentar anualmente durante a vigência da Licença. Diante de adequações 
a serem feitas nos equipamentos/empreendimento não seria mais seguro apresentar o Monitoramento dos efl uentes atmosféricos semestralmente e estando tudo 
correto, apresentar anualmente? SUGESTÕES DE NOVAS CONDICIONANTES: Condicionar o Tratamento dos efl uentes líquidos e disposição fi nal até a assinatura do 
PRECEND com a COPASA. Apresentar Estudo de coprocessamento das cinzas de incineração. Laudo de medição dos níveis de pressão sonora no entorno do empreendi-
mento. Alteração no prazo de validade da licença requerida para 06 anos. Diante da ausência de informações sobre a efi ciência do equipamento – Incinerador- pelo 
mesmo, como dito no processo pela técnica tratar-se de um equipamento japonês, sugere-se que seja alterado o prazo de monitoramento de ANUAL para SEMESTRAL e 
que seja comprovado em reunião junto a este COMAC em 06 meses da concessão da Licença requerida a efi ciência do sistema de incineração através de resultados de 
automonitoramento. CONCLUSÃO: Este parecer sugere que seja inclusas novas condicionantes acima citadas no processo de licenciamento além das já listadas no 
processo. Diante do acima exposto, somos pelo DEFERIMENTO do pedido desde que alterado o prazo de validade da Licença requerida e da inclusão das novas 
condicionantes sugeridas. Sr. Magalhães (empresa)- Tambasa é hoje a Tamig. O levantamento fl orístico foi executado. O que queremos ressaltar é que a Tamig, esta 
esperando disto é a possibilidade de ter  a supressão, mesmo que demore. Entendesse que quando passa pelo conselho a possibilidade da supressão, existem etapas a 
serem cumpridas tais como elaboração do RIU, posteriormente aprovação de todos os projetos complementares para depois aprovar o projeto arquitetonico. Após a 
aprovação é concedido a autorização da supressão. Conselheiro Ubiratam- estas informações estão ausentes por isto o pedido de vista. Dr. Fábio- de fato as pendências 
existem mas nós analisamos os problemas existem mas nós analisamos ambientais. Tem que ser votado o pedido de vista. Conselheira Cristina- eu sempre digo que não 
é só suprimir a árvore, tem todo um contexto. Só o impacto que vai causar  o empreendimento que vai ser colocado no lugar. Sou favorável que as informações sejam 
prestadas para concluir o parecer. Dr. Fábio- colocou em votação o pedido de dilação do conselheiro Ubiratam. O qual foi aprovado com 1 voto contra, o pedido de 
dilação para que a empresa preste esclarecimentos, 10 dias a partir desta reunião para que o conselheiro possa complementar o seu voto para a próxima reunião. 9- Di-
vicon Empreendimentos Imobiliários. - Julgamento do pedido de supressão arbórea. Requerimento: 02238. Processo Administrativo: 03A.07714/2019. O técnico Tércio 
fez a apresentação. É um conjunto habitacional que vai ser implantado. Mostrou Slides. Na divisa do Bairro Colonial. Trouxe o processo para o COMAC porque tem 1 
piquizeiro, alguns Ipês, 1 jabuticabeira. A maior parte destas árvores estão bem no entorno da divisa do muro. Tem uma grande quantidade de caviúnas que são 
imunes ao corte, protegida. Estas árvores estão do lado de fora do empreendimento. São árvores de 1,5, 2,5, bem fi ninhas, mas o técnico quando fez a vistoria não 
pode deixar de relatar estas árvores. São sementes vindas com o vento. A sugestão do técnico é que seja feito um resgate. O empreendimento em si não vai impactar 
nestas árvores. A compensação seria feita de acordo com a lei 1030. Dr. Fábio- colocou em votação, o qual foi aprovado com transplante, com 1 voto contra. 10- MRV/
América - Julgamento do pedido de autorização para supressão de árvores para implantação do Centro de Treinamento Esportivo e Residencial Multifamiliar. Nº 
Requerimento: 000429 - Processo: 18612/2018. O técnico Ziviane fez a apresentação. Mostrou Slides. Este requerimento foi feito pelo América Futebol Clube junto com 
MRV. No levantamento fl orístico que engloba toda área entrou estas espécies protegidas, Cedro,  Ipês,  Jacarandá-paulista, Jabuticabeiras. Sugeri transplantio das 
árvores.       Dr. Fábio- colocou em votação, o qual foi aprovada com 3 votos contra. 11- Aprovação da Remarcação da AIURB - Parque Morro da Gafurina. Foi um 
equivoco, retirado de pauta. 12- Eleição de entidades na categoria de entidades Civis criadas com fi nalidades específi ca de defesa do Meio Ambiente com atuação no 
âmbito do Município de Contagem, para participarem da eleição de composição do COMAC, para mandato de 02 anos de 17 de Outubro de 2019 a 17 de Outubro de 
2021 em revisão da Deliberação contida na 235ª Reunião ordinária. Dr. Fábio- foi publicado a respeito da eleição da composição do COMAC de entidades para 
categoria de defesa do meio ambiente. Na última reunião com base no regimento soltamos a deliberação de recondução, só que conforme o governo a categoria não 
poderia ser reconduzida, porque a instituição já estava a 2 mandados seguidos. Por orientação do governo eles nos pediram que fi zéssemos uma eleição somente para 
a categoria em razão do que existe hoje no regimento. 13- Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC. Sr. Tércio- a câmara técnica se reuniu avaliação interesse em área de 
preservação permanente para analisar processo especifi co. Estava presente Cecília, Ubiratam e o representante da secretaria. Entramos numa discussão sobre as 
intervenções em APP em áreas já consolidadas. Mostrou Slides da área. O bairro já esta todo consolidado, galpões em toda extensão, residências,  pretendem instalar 2 
conjuntos habitacionais. Fizeram o pedido, apresentaram o projeto, não construindo na área de preservação existente mas utilizando estacionamento. Na reunião 
apresentaram sugestões de cobrança pelo uso destas áreas. Não poderá ser implantada nem uma edifi cação nas áreas, a portaria tem que ter menos de 20 m² e no 
fundo desta área vai ser mantida, preservada e até recuperada. A câmara técnica é para tomar decisões neste objetivo. Mas na instrução que criou esta câmara técnica, 
todo parecer que passar pela câmara técnica seja trazida para plenário  na anuência deste conselho. Conselheiro Henrique- gostaria de ser convidado para as reuniões. 
Em relação a compensação não tem mais previsão legal  para exigir compensação em intervenção em APP. Sr. Tércio- eu usei o termo compensação aqui. Mas na 
verdade foi estabelecida medida compensatória. Conselheiro Ubiratam- o que esta sendo calculado é a medida compensatória, tivemos cuidado demais. Dr. Fábio- este 
posicionamento que você Henrique trouxe realmente existe. Colocou em votação, o qual foi aprovada com 1(uma) abstenção da conselheira Cristina. Conselheira 
Cecília- pediu para tirar o esgoto do Parque Eldorado. Resolver a situação da Via 630. Conselheira Danielle- que seja encaminhado o ofício para a câmara, o edital e o 
regimento para os conselheiros. Dr. Fábio- declarou encerrada a reunião.           

O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC torna público e faz saber que foram concedidas as seguintes Licenças Ambientais em Reunião Or-
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dinária do dia 14-10-2019:
CERTIFICADO LAC 2(LP)Nº019/19 - LICENÇA AMBIENTAL CONCOMITANTE
O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, no uso de suas atribuições e com base no artigo 5º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 23/12/03, 
e tendo em vista a Deliberação Normativa Nº 01 de 19/07/00 do COMAC, concede ao empreendimento Econ Participações S/A, CNPJ: 27.705.874/0001-09, Classe 2, 
localizada na Avenida João César de Oliveira, Nº 5.365, Bairro Bitácula / Bernardo Monteiro, Contagem - MG, Licença Ambiental Concomitante (LAC 2 / Licença Prévia), 
com validade até 14/10/2024, para a atividade de loteamento do solo urbano, exceto distritos industriais e similares, no município de Contagem, MG. Processo Admin-
istrativo Nº 1519/01-2018, FCE: 08276/2018-03A. 

Secretaria Municipal 
de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 163/2019– PAC 276/2018 – PE 131/2018 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PILHAS E BATERIAS, destinados a suprir às necessidades da 
Rede de Atenção a Saúde, pelo período de 12 meses, de acordo com as condições do Edital nº 131/2018 e seus anexos.
Vigência: 24/10/2019 e término em 24/10/2020
VALOR: R$ 17.569,00 (dezessete mil quinhentos e sessenta e nove reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 164/2019– PAC 276/2018 – PE 131/2018 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: EBL ELETRÔNICOS LTDA - ME
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PILHAS E BATERIAS, destinados a suprir às necessidades da 
Rede de Atenção a Saúde, pelo período de 12 meses, de acordo com as condições do Edital nº 131/2018 e seus anexos.
Vigência: 24/10/2019 e término em 24/10/2020
VALOR: R$ 44.362,50 (quarenta e quatro mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 165/2019– PAC 276/2018 – PE 131/2018 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PILHAS E BATERIAS, destinados a suprir às necessidades da 
Rede de Atenção a Saúde, pelo período de 12 meses, de acordo com as condições do Edital nº 131/2018 e seus anexos.
Vigência: 24/10/2019 e término em 24/10/2020
VALOR: R$ 18.384,00 (dezoito mil trezentos e oitenta e quatro reais)

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 082/2019- PAC 123/2019 – ADESÃO ARP 033 – PREFEITURA DE SABARÁ
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS 
CONTRATADA: SEGMENTO DIGITAL COMÉRCIO LTDA
OBJETO: O objeto deste instrumento é a CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MA-
NUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, com fornecimento de peças, para os consultórios odontológicos das Unidades da Secre-
taria de Saúde, conforme as especifi cações e condições estabelecidas no Edital nº 046/2019 e seus anexos que passam a integrar este instrumento, independentemente 
de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses tendo início em 17/10/2019 a 17/10/2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.1 / 10.122.0038 2185 - Elemento de Despesa 449052 19 / CR 1520 - Fonte: 2155 
 VALOR: R$ 175.089,00 (cento e setenta e cinco mil e oitenta e nove reais)

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 084/2019- PAC 186/2019 - DL 046/2019
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS 
CONTRATADA: GTO GRUPO TÉCNICO EM ODONTOLOGIA LTDA
OBJETO: O objeto deste instrumento é a CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MA-
NUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, com fornecimento de peças, para os consultórios odontológicos das Unidades da Secre-
taria de Saúde, conforme as especifi cações e condições estabelecidas no Edital nº 046/2019 e seus anexos que passam a integrar este instrumento, independentemente 
de transcrição.
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VIGÊNCIA: 180 DIAS tendo início em 21/10/2019 a 18/04/2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.1 10.301.0040 2190 / - Elemento de Despesa 339030 25 / 339039 15 / CR 739 / 744 Fonte: 2148 
 VALOR: R$ 90.000,00 (noventa mil reais)

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 083/2019- PAC 150/2018 – PE 066/2018
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS 
CONTRATADA: JONATHAN DE BRITO ALVES ELER
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MESA DE CABECEIRA, ESTANTE SEIS PRATELEIRAS E BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO, EM ATEN-
DIMENTO A SUPERINTENDÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
VIGÊNCIA: 12 MESES tendo início em 21/10/2019 a 21/10/2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.1 10.032.0040 2192 / - Elemento de Despesa 449052 04 CR 1492 Fonte: 2553- 
 VALOR: R$ 460,00 (Quatrocentos e sessenta reais)

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 085/2019- PAC 026/2019 – PE 018/2019
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS 
CONTRATADA: SEGUROS  SURA S.A
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA DE VEÍCULOS INCLUINDO AMBULÂNCIAS, COM ASSISTÊN-
CIA TÉCNICA INLCUINDO REBOQUE 24 HORAS POR DIA, 07 (SETE) DIAS POR SEMANA, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, pelo período de 12 meses, de acordo com 
as condições do Edital nº 018/2019 e seus anexos, que juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de 
transcrição
VIGÊNCIA: 12 Meses - tendo início em 25/10/2019 a 25/10/2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.1 10.301.0040 2190 / 10.302.0041 1032/10.305.044 2197 - Elemento de Despesa 339039 53| CR 739/766 /797 Fonte: 
2148/2149/2150 
 VALOR: R$ 21.900,00 ( Vinte e hum mil e novecentos reais)

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 086/2019- PAC 124/2019 – INEX 004/2019
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS 
CONTRATADA: LV DE OLIVEIRA – PEDIASUIT COSTURAS E ACABAMENTO
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA DE VEÍCULOS INCLUINDO AMBULÂNCIAS, COM ASSISTÊN-
CIA TÉCNICA INLCUINDO REBOQUE 24 HORAS POR DIA, 07 (SETE) DIAS POR SEMANA, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, pelo período de 12 meses, de acordo com 
as condições do Edital nº 018/2019 e seus anexos, que juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de 
transcrição
VIGÊNCIA: 12 Meses - tendo início em 23/10/2019 a 23/10/2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.1 10.301.0040 2192 /  Elemento de Despesa 449052 04| CR : 1273  Fonte: 5102 
 VALOR: R$ 87.754,00 (Oitenta e sete mil setecentos e cinqüenta e quatro reais)

 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 129/2018 - PAC nº. 135/2018 - PE nº. 057/2017
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS 
CONTRATADA:  FARIA RODRIGUES INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP
Objeto: Constitui objeto do presente termo, o ADITIVO DE VALOR de 21,83% ao valor total inicial do contrato 129/2018 equivalente a R$ 899,00 (oitocentos e noventa 
e nove reais) referente ao acréscimo do item 07 passando de 05 unidades para 10 unidades, com a empresa FARIA RODRIGUES INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP, 
vigorando de 28/10/2019 a 31/12/2019, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS NA UBS JARDIM BANDEIRANTES QUE SE ENCONTRA EM 
REFORMA PREDIAL, conforme discriminado no Termo de Referência que, passa a integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 
Dotação Orçamentária: 1113.1  10.301.0040 2190  449052 24  2148  753. 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 130/2018 - PAC nº. 135/2018 - PE nº. 057/2017
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS 
CONTRATADA:  VITOR SILVESTRE FELICIO - ME
Objeto: Constitui objeto do presente termo, o ADITIVO DE VALOR de R$ 6.449,88 (seis mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos) equivalente 
a 24,95% do valor total inicial do contrato 130/2018 referente aos acrescimos dos itens 02, 03 e 08, com a empresa VITOR SILVESTRE FELICIO - ME, vigorando de 
28/10/2019 a 31/12/2019, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS NA UBS JARDIM BANDEIRANTES QUE SE ENCONTRA EM REFORMA PRE-
DIAL, conforme discriminado no Termo de Referência que, passa a integrar este instrumento, independentemente de transcrição 
Dotação Orçamentária: 1113.1  10.301.0040 2190  449052 24  2148  753. 
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AVISO DE LICITAÇÕES:

1 - O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa data para a realização do Pregão Eletrônico nº 092/2019 – PAC:142/2019 - Câmara 
para Conservação Imunológica. Data: 11 de novembro de 2019 às 09h00min, abertura das propostas às 09h0015min.  

AVISO DE NOVA DATA DE SESSÃO:
1 - O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa a data para a realização do Pregão Eletrônico nº 127/2019 – PAC: 190/2019- cujo 
objeto é Câmara para Conservação Imunológica –Nova Data: 12 de novembro de 2019 às 09h00min, abertura das propostas às 09h0015min. 

Os editais poderão ser obtidos da seguinte forma: através do site www.licitacoes-e.com.br e www.contagem.mg.gov.br. Informações através do e-mail: saude.licita-
cao@contagem.mg.gov.br – Equipe de Licitação - Cleber de Faria Silva, Secretário Municipal de Saúde. Em 25 outubro de 2019.

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

MODALIDADE: Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC PRESENCIAL Nº 002/2019 - PA: 093/2019

TIPO: Maior Desconto

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia pelo regime de empreitada por preços unitários para execução das obras de implantação do logradouro público com 
drenagem e pavimentação da Rua Jornalista Zoltan Glueck às margens do Parque Urbano Linear na Vila Barraginha no Município de Contagem/MG.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade – 1113 16.482.0025.1023. Código: 44905101 – Fonte 2124

Senhor Secretário,

A presente licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, da Lei Federal 12.462 de 05 de agosto de 2011.

Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Exa., solicitando a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame a 
empresa MIX CONSTRUTORA LTDA, com o valor de R$ 1.094.144,94 (Um milhão e noventa e quatro mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), 
ser efetivada, bem como a adjudicação do objeto para posterior contratação.

Marta de Souza Freitas Cássio
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO:

Homologo o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação e adjudico o objeto a empresa MIX CONSTRUTORA LTDA.., para posterior contratação.

Contagem, 25 de outubro de 2019.

JOÃO BATISTA DOS MARES GUIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

01ª ATA Extraordinária 2019 do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - COMSAN / Contagem

Ao vigésimo segundo dia do mês de agosto de dois mil e dezenove às nove horas, situado à Av. José Faria da Rocha, nº 1.016, 2° andar, em Contagem, reuniu-se o 
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Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável – COMSAN - Contagem. Estiveram presentes, os conselheiros de direito: José William da Silva 
(Centro Social e Educacional Pequeno Príncipe), Roberto Fiau Silva (Superintendência de Segurança Alimentar), Wererson Bruno de Paula Fontes (Diretor do Banco de 
Alimentos) Marta de Faria Vieira (Grupo de Estudos e Trabalho em Educação Comunitária - GETEC), Maria de Lourdes Xavier Silva (Associação de Promoção Social ABBA-
PAI), Deniza Pereira da Silva Araújo (Núcleo de Incentivo à Cidadania- NIC), Gabriela Peres Diniz (Câmara Municipal de Contagem) Roberto Martins (Associação dos 
Defi cientes de Contagem- ADC), Vanda Cléria Fonseca Carneiro (SMDE), Vanessa Martins Amaral Melo (Secretaria Municipal de Educação- SEDUC), Maria José de Souza ( 
Associação dos Catadores autônomos de Materiais Recicláveis- ASMAC) Tânia Sales e Erik Pacheco (Secretaria Executiva - COMSAN). Justifi caram ausência: Maria Dolores 
Paiva (GETEC) e Patrícia Lemos (Centro de Referência a Criança e ao Adolescente -CRESCER) . Após a constatação de quórum Sr. José William fez a oração e desejou o 
bom andamento dos trabalhos. Sr José William fez a leitura da Pauta que conteve: 1) Leitura e Aprovação da 7ª ATA Ordinária, 2) Plano Integrado de Segurança Alimen-
tar. Logo após  a 7º ATA Ordinária foi aprovada pelos conselheiros. Na sequencia Sra. Tânia informou que a coordenadora do Plano Integrado de Segurança Alimentar 
Sra. Fabiana Ferraz havia encaminhado ao Conselho o Plano Integrado  por email solicitando Plenária  Extraordinária, sendo acatado pela mesa diretora. A mesma expôs 
que Sra. Fabiana havia informado no email que estaria de férias no período correspondente não podendo estar presente no Plenário. Sra. Tânia solicitou alteração no 
índice relacionado aos representantes do COMSAN na qual ela estava sendo citada, e justifi cou relatando que vários dos conselheiros de direito fi zeram parte do Comitê 
Intersetorial e que a presidente do Conselho  no início da construção do Plano era Sra. Rita Januária Silva Moraes e o atual presidente Sr. José William que fazem parte 
do referido comitê. Os conselheiros demonstraram várias dúvidas e observaram que alguns itens não tiveram as correções solicitadas na reunião com os membros do 
Conselho em fevereiro do ano corrente. Sr Roberto Fiau expôs sobre a necessidade de ajustes.  Sendo pontuado pelos membros presentes as alterações a serem anali-
sadas e/ou confi rmadas pelas respectivas Secretarias correspondentes. Sr Roberto solicitou que o Sr Erik auxiliasse nos trabalhos relacionados ao Plano Integrando de 
Segurança Alimentar  e pediu  que o mesmo realize reunião com os membros do Comitê Intersetorial o quanto antes para as alterações. Posteriormente Sr Roberto Fiau 
expôs sobre a importância da realização da Pré Conferência de Segurança Alimentar para garantir a efetividade da ação, ampliando a margem de conhecimento dos 
participantes. Sendo acordado que a Pré Conferência Municipal de Segurança Alimentar será no dia três de setembro de 2019 de 08:00 às 12:00 horas  no auditório da 
Casa dos Conselhos 5º andar. Nada mais havendo a declarar lavro à presente ATA que após aprovada será pública no Diário Ofi cial do Município. 

CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 015/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019 - INEXIGIBILIDADE Nº 002/2019.
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social comunica que torna sem efeito a publicação no Diário Ofi cial de Contagem do Extrato do Termo de Fomento nº 
015/2019 fi rmado entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e a OSC Centro Social e Educacional Pequeno Príncipe – CSEPP, publicado no dia 23 de setem-
bro de 2019, Edição 4669.
Contagem, aos 25 de outubro de 2019. 
Secretária Municipal Desenvolvimento Social / Ordenador de Despesas: Luzia Maria Ferreira.

PORTARIA SMDS Nº. 014 de 25 de outubro de 2019. 

Dispõe sobre a Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias celebradas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para ações e programas da 
política de Assistência Social. 

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Social – SMDS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 98, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Contagem; as 
competências defi nidas no art. 26 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017 e o disposto no Decreto nº 458, de 28 de março de 2018; 

Considerando o disposto nos Arts. 58, 59 e §único do art. 66 da Lei Federal 13.019/2014 e no Art. 51, da Lei Municipal nº. 4.910/2017, relativos ao monitoramento e de 
avaliação do cumprimento dos objetos das parcerias celebradas com Organizações da Sociedade Civil – OSC; 

Considerando os prazos defi nidos na PORTARIA SMDS Nº. 019 de 19 de outubro de 2018, publicada em 23 de outubro de 2018, Edição 4451 do Diário Ofi cial de 
Contagem;

E, ainda, considerando as diversas parcerias celebradas no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SMDS, em específi co, aquelas relacionadas à 
Política Pública de Assistência Social; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Designar os membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA) de execução de parcerias cujos objetos sejam ações e programas da Assistência Social 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SMDS para o exercício de 2019 e 2020 e estabelecer fl uxo de relatórios. 

Art. 2º A Comissão de Monitoramento e Avaliação de que trata esta Portaria será composta pelos seguintes membros, presidida pelo primeiro: 

I – Raquel Gualtieri de Oliveira – Matrícula: 0142.527-3; 
II –  Jacqueline Cabral de Souza Oliveira – Matrícula: 01288756 e, 
III – Rodney Jose dos Santos – Matrícula: 0131501-0. 

1º§ Na ausência do primeiro, a presidência será exercida pelo membro subsequente. 

2º§ A presente comissão de monitoramento exercerá controle sobre a execução das parcerias relativas à política de assistência social da Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Social, para as quais não haja outra comissão especifi camente instituída. 
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Art. 3º. São responsabilidades da CMA constituída nesta Portaria, as ações e procedimentos instituídos na Lei Federal 13.019/2014 e na Lei Municipal nº. 4.910/2017, 
conforme a seguir: 

I – Monitorar resultados das parcerias realizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento – SMDS, pertinentes à política de assistência social, por meio da verifi ca-
ção do cumprimento do objeto e metas estabelecidas, em conjunto com os gestores designados para cada parceria específi ca. 

II – Verifi car as informações acerca do processamento da parceria e da documentação comprobatória apresentada pela organização da sociedade civil, incluída a pos-
sibilidade de consulta às movimentações da conta bancária específi ca da parceria, preferencialmente, por meio de relatórios simplifi cados emitidos pela Gerência de 
Prestação de Contas. 

II – Realizar reuniões de acompanhamento e visitas técnicas à Organização da Sociedade Civil (OSC) e nos locais de realização dos objetos das parcerias com a fi nalidade 
de obter informações adicionais que auxiliem no desenvolvimento dos trabalhos. 

III – Fazer proposta de aprimoramento de procedimentos, unifi car os entendimentos, solucionar as controvérsias, padronizar objetos, custos e indicadores e fomentar o 
controle de resultados dos termos de parceria. 

IV – Propor a realização de pesquisa de satisfação junto aos benefi ciários da ação, que são as pessoas que se benefi ciaram da parceria, seja participando de capacitação 
ou recebendo a prestação de algum serviço. 
V – Monitorar os resultados e verifi car a efetividade da parceria, por meio de pesquisas de satisfação realizadas, especialmente, as de prazo superior a um ano. 

VI – Analisar e homologar os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação de parceria com as Organizações da Sociedade Civil, no âmbito da SMDS, emitidos pelos 
respectivos gestores das parcerias. 

VI – Manifestar-se tecnicamente sobre eventuais alterações em plano de trabalho e/ou prorrogações de parcerias. 

VI – Proceder a verifi cação, análise e manifestação sobre eventuais denúncias existentes relacionadas à parceria. 

VII – Solicitar aos demais órgãos do Município ou à OSC esclarecimentos que se fi zerem necessários para subsidiar sua avaliação. 

VIII – Emitir relatório fi nal conclusivo sobre os resultados alcançados no período, contendo a nota da parceria, avaliação das justifi cativas apresentadas no relatório 
técnico de monitoramento e avaliação, recomendações, críticas e sugestões. 

Art. 4º Os Gestores de Parcerias devem emitir relatórios técnicos de monitoramento e avaliação da execução do objeto e das metas da parceria, periodicamente e ao 
fi nal da prestação de contas.

1º§ os relatórios serão remetidos à Comissão de Monitoramento e Avaliação para homologação, com cópia à Diretoria de Parcerias para acompanhamento da execução 
da parceria.

2º§ Os relatórios emitidos pelos gestores/fi scais de parcerias e homologados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação serão remetidos ao Gabinete da Secretária 
para conhecimento de suas recomendações, sendo posteriormente encaminhado à Diretoria de Parcerias para inserção no correspondente processo de prestação de 
contas. 

3º§ Os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação das parcerias emitidos pelos gestores de parcerias que indiquem de forma fundamentada a não execução do 
objeto, desvio de fi nalidade ou quaisquer das impropriedades constantes nos incisos I, II e III, Art. 48, da Lei 13.019/2014, deverão ser remetidos diretamente ao Gabi-
nete da Secretária, com cópia para a Diretoria de Parcerias, providências relativas à suspensão de pagamentos. 

4º§ No caso do parágrafo anterior, a Gerência de Prestação de Contas adotará as seguintes providências: 

I – emitirá notifi cação à OSC para que se manifeste e/ou resolva as impropriedades na forma da lei, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de glosa dos recursos, fi cando 
o gestor da parceria responsável pelo monitoramento da resposta das notifi cações junto à OSC; 

II – dirimidas as razões de suspensão dos pagamentos das parcerias, emitirá comunicado à Diretoria de Operações Institucionais para retomada do cronograma de 
desembolso ou emissão de guia para devolução de recursos glosados aos cofres públicos. 

5º§ O gestor da parceria deverá emitir novo relatório à CMA e à Gerência de Prestação de Contas quando sanadas as impropriedades apontadas no parágrafo 3º deste 
artigo. 

Art. 5º. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro do cole-
giado, no âmbito da Administração Pública do município. 

§ Único: A Gerência de Prestação de Contas deverá emitir relatório simplifi cado à Comissão de Monitoramento e aos Gestores das Parcerias indicando o cumprimento 
por parte da OSC dos requisitos da prestação de contas, em especial, os referentes aos relatórios físico-fi nanceiros, cumprimento das metas fi nanceiras e apresentação 
dos documentos comprobatórios das despesas. 

Art. 6º. A Comissão de Monitoramento e Avaliação instituída nesta Portaria, terá a duração de 12 (doze) meses, podendo ser renovada pelo mesmo período e seus 
membros reconduzidos. 

Art. 7º. As atividades desenvolvidas nesta Comissão serão consideradas serviço público relevante e não remunerado. 

Art. 8 º. A presente portaria entra em vigor na da data de sua publicação. 

Art. 9 º. Revogam-se as disposições em contrário. 
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Registre-se e publique-se. 

Contagem/MG, 25 de outubro de 2019. 

Luzia Maria Ferreira 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social 

PORTARIA SMDS Nº 015 de 25 de outubro de 2019. 

Dispõe sobre a Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias celebradas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para ações e programas da 
política de segurança alimentar e abastecimento. 

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Social – SMDS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 98, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Contagem; as 
competências defi nidas no art. 26 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017 e o disposto no Decreto nº 458, de 28 de março de 2018; 

Considerando o disposto nos Arts. 58, 59 e §único do art. 66 da Lei Federal 13.019/2014 e no Art. 51, da Lei Municipal nº. 4.910/2017, relativo à promoção de monito-
ramento e de avaliação do cumprimento dos objetos das parcerias celebradas com Organizações da Sociedade Civil – OSC; 

Considerando os prazos defi nidos na PORTARIA SMDS Nº. 020 de 19 de outubro de 2018, publicada em 23 de outubro de 2018, Edição 4451 do Diário Ofi cial de 
Contagem;

E, ainda, considerando as parcerias celebradas no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SMDS, em específi co, aquelas relacionadas à Política 
Pública de Segurança Alimentar e Abastecimento; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Reconduzir os membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA) de execução de parcerias cujos objetos sejam ações e programas da Segurança 
Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SMDS para o exercício de 2019 e 2020 e estabelecer fl uxo de relatórios. 

Art. 2º A Comissão de Monitoramento e Avaliação de que trata esta Portaria é composta pelos seguintes membros, presidida pelo primeiro: 

I – Wereson Bruno de Paula Fontes, Matrícula: 0126.466-0; 
II – Marcos Alexandre Lacerda do Nascimento, Matrícula 01364487; e, 
III – Clemencia Cecília de Souza – Matrícula: 0134.636-5. 

1º§ Na ausência do primeiro, a presidência será exercida pelo membro subsequente. 

2º§ A presente comissão de monitoramento exercerá controle sobre a execução das parcerias relativas à política de segurança alimentar e nutricional da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social. 

Art. 3º. São responsabilidades da CMA constituída nesta Portaria, as ações e procedimentos instituídos na Lei Federal 13.019/2014 e na Lei Municipal nº. 4.910/2017, 
conforme a seguir: 

I – Monitorar resultados das parcerias realizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento – SMDS, pertinentes à política de segurança alimentar e nutricional, por 
meio da verifi cação do cumprimento do objeto e metas estabelecidas, em conjunto com os gestores designados para cada parceria específi ca. 

II – Verifi car as informações acerca do processamento da parceria e da documentação comprobatória apresentada pela organização da sociedade civil, incluída a pos-
sibilidade de consulta às movimentações da conta bancária específi ca da parceria, preferencialmente, por meio de relatórios simplifi cados emitidos pela Gerência de 
Prestação de Contas. 

II – Realizar reuniões de acompanhamento e visitas técnicas à Organização da Sociedade Civil (OSC) e nos locais de realização dos objetos das parcerias com a fi nalidade 
de obter informações adicionais que auxiliem no desenvolvimento dos trabalhos. 

III – Fazer proposta de aprimoramento de procedimentos, unifi car os entendimentos, solucionar as controvérsias, padronizar objetos, custos e indicadores e fomentar o 
controle de resultados dos termos de parceria. 

IV – Propor a realização de pesquisa de satisfação junto aos benefi ciários da ação, que são as pessoas que se benefi ciaram da parceria, seja participando de capacitação 
ou recebendo a prestação de algum serviço. 

V – Monitorar os resultados e verifi car a efetividade da parceria, por meio de pesquisas de satisfação realizadas, especialmente, as de prazo superior a um ano. 

VI – Analisar e homologar os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação de parceria com as Organizações da Sociedade Civil, no âmbito da SMDS, emitidos pelos 
respectivos gestores das parcerias. 

VI – Manifestar-se tecnicamente sobre eventuais alterações em plano de trabalho e/ou prorrogações de parcerias. 

VI – Proceder a verifi cação, análise e manifestação sobre eventuais denúncias existentes relacionadas à parceria. 
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VII – Solicitar aos demais órgãos do Município ou à OSC esclarecimentos que se fi zerem necessários para subsidiar sua avaliação. 

VIII – Emitir relatório fi nal conclusivo sobre os resultados alcançados no período, contendo a nota da parceria, avaliação das justifi cativas apresentadas no relatório 
técnico de monitoramento e avaliação, recomendações, críticas e sugestões. 

Art. 4º Os Gestores de Parcerias devem emitir relatórios técnicos de monitoramento e avaliação da execução do objeto e das metas da parceria, periodicamente e ao 
fi nal da prestação de contas.

1º§ os relatórios serão remetidos à Comissão de Monitoramento e Avaliação para homologação, com cópia à Diretoria de Parcerias para acompanhamento da execução 
da parceria.

2º§ Os relatórios emitidos pelos gestores/fi scais de parcerias e homologados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação serão remetidos ao Gabinete da Secretária 
para conhecimento de suas recomendações, sendo posteriormente encaminhado à Diretoria de Parcerias para inserção no correspondente processo de prestação de 
contas. 

3º§ Os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação das parcerias emitidos pelos gestores de parcerias que indiquem de forma fundamentada a não execução do 
objeto, desvio de fi nalidade ou quaisquer das impropriedades constantes nos incisos I, II e III, Art. 48, da Lei 13.019/2014, deverão ser remetidos diretamente ao Gabi-
nete da Secretária, com cópia para a Diretoria de Parcerias, providências relativas à suspensão de pagamentos. 

4º§ No caso do parágrafo anterior, a Gerência de Prestação de Contas adotará as seguintes providências: 

I – emitirá notifi cação à OSC para que se manifeste e/ou resolva as impropriedades na forma da lei, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de glosa dos recursos, fi cando 
o gestor da parceria responsável pelo monitoramento da resposta das notifi cações junto à OSC; 

II – dirimidas as razões de suspensão dos pagamentos das parcerias, emitirá comunicado à Diretoria de Operações Institucionais para retomada do cronograma de 
desembolso ou emissão de guia para devolução de recursos glosados aos cofres públicos. 

5º§ O gestor da parceria deverá emitir novo relatório à CMA e à Gerência de Prestação de Contas quando sanadas as impropriedades apontadas no parágrafo 3º deste 
artigo. 

Art. 5º. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro do cole-
giado, no âmbito da Administração Pública do município. 

§ Único: A Gerência de Prestação de Contas deverá emitir relatório simplifi cado à Comissão de Monitoramento e aos Gestores das Parcerias indicando o cumprimento 
por parte da OSC dos requisitos da prestação de contas, em especial, os referentes aos relatórios físico-fi nanceiros, cumprimento das metas fi nanceiras e apresentação 
dos documentos comprobatórios das despesas. 

Art. 6º. A Comissão de Monitoramento e Avaliação instituída nesta Portaria, terá a duração de 12 (doze) meses, podendo ser renovada pelo mesmo período e seus 
membros reconduzidos. 

Art. 7º. As atividades desenvolvidas nesta Comissão serão consideradas serviço público relevante e não remunerado. 

Art. 8 º. A presente portaria entra em vigor na da data de sua publicação. 

Art. 9 º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Registre-se e publique-se. 

Contagem/MG, 25 de outubro de 2019. 

Luzia Maria Ferreira 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social 

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

CONVOCATÓRIA DE NOVEMBRO

A Presidente do Conselho Municipal da Mulher de Contagem – CMMC, no uso das suas atribuições e funções, convoca as membras integrantes deste Conselho para 
a X Reunião mensal  , que será realizada no dia 06 de Novembro  de 2019, no NIC - Nucleo de Incentivo á Cidadania , localizado Rua Juventino Dias 297, Balneário da 
Ressaca  em  Contagem, com a seguinte pauta:
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1) Leitura e Aprovação da última Ata

2) Leitura e Aprovação  do Regimento Interno

3) Apresentação da Endidade NIC 

5) Informes Gerais

Atenciosamente,
Maria José Roberto Pereira
Presidente do Conselho da Mulher

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/ COMDLGBT
Avenida José Faria da Rocha, nº 1.016 – 2º andar, Bairro Eldorado

O Conselho Municipal de Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais do Município de Contagem, por meio do seu Presidente, CONVOCA a todos(as) 
Conselheiros(as) de Direito, titulares e suplentes, a participarem da 7ª Reunião da Plenária Ordinária, a realizar-se no 28 de Outubro de 2019 (segunda-feira), às 14:00 
horas, na Sala de Reunião da SMDHC, situada à Avenida José Faria da Rocha, nº 1.016 – 2º andar, Eldorado, Contagem/ MG.

Pauta:
1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior 27/05/2019 e 29/04/2019;
2. Possível encerramento da comissão de defesa do Água Branca
3. Dados Shopping Itaú  
4. Professor UNA
5. Jose Inácio OAB
6. Informes gerais.
Contagem, 25 de outubro de 2019.

HYGOR AUGUSTO UBIRAJARA DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais de Contagem - COMDLGBT

Funec

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC - EDITAL Nº 02/2019 PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES CANDIDATOS/AS PARA O ANO LETIVO DE 2020
RESULTADO DAS ANÁLISES DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

ATENÇÃO CANDIDATOS PARA OS ITENS 5.14 E 5.15 DO EDITAL

5.14. O candidato cujo pedido de isenção da Taxa de Inscrição for deferido deverá efetuar sua inscrição e não efetuar o pagamento do boleto bancário. 
5.15. O candidato que tiver o pedido de isenção da Taxa de Inscrição indeferido poderá efetuar sua inscrição acessando o link de impressão da 2ª via do boleto 
bancário, imprimindo-a e efetuando o pagamento conforme disposto no item 3.14 deste edital.

N° NOME IDENTIDADE RESULTADO

01 ANA BEATRIZ AMARAL SILVA MG-20.901.153 DEFERIDO

02 ANA CLARA DA COSTA MATEUS MG-20.145.210 DEFERIDO

03 ANA CLARA LUCAS LOURENCO MG-18.434.463 INDEFERIDO

04 ANGELO GABRIEL GOMES TINOCO MG-21.253.679 INDEFERIDO

05 ARTUR VINICIUS CARDOSO DE SOUZA MG-21.062.985 DEFERIDO

06 BIANCA MARTINS DA SILVA RANGEL MG-23.222.406 DEFERIDO 

07 BRENDA CRISTINE CUNHA DA SILVA MG-20.493.983 DEFERIDO 

08 BRUNA VITORIA DE OLIVEIRA SOUZA MG-21.208.953 INDEFERIDO 
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N° NOME IDENTIDADE RESULTADO

09 BRUNO FARLEN ALVES PEREIRA MG-20.957.732 INDEFERIDO 

10 CARLOS HENRIQUE RIBEIRO ROCHA MG-23.003.146 DEFERIDO

11 DEBORAH ARAUJO CHRISTOVAM MG-19.945.125 DEFERIDO

12 DEOCLECINO RODRIGO DO NASCIMENTO MG-17.771.947 DEFERIDO 

13 FELIPE BATISTA COSTA MG-20.564.400 DEFERIDO 

14 FILIPE LEONARDO RESENDE MIRANDA MG-18.142.725 DEFERIDO

15 IAGO DE SOUZA ALVES MG-22.468.750 INDEFERIDO

16 IEDA DA SILVA CHAVES MG-21.227.008 INDEFERIDO

17 ISABELLA GONCALVES MONTEIRO MG-20.721.379 INDEFERIDO

18 IZADORA CRISTINA DE SOUZA ALVES MG-22.468.768 INDEFERIDO 

19 JOAO VITOR MARTINS DE ABREU MG-19.589.452 INDEFERIDO 

20 JULIA APARECIDA MARTINS MG-22.230.299 INDEFERIDO

21 JULIA BEATRIZ DA COSTA MATEUS MG-20.145.232 DEFERIDO 

22 JULLYAN EMMANUEL CAMPOS DOS SANTOS LAZARINO MG-20.037.585 INDEFERIDO

23 LEANDRA RAMOS SILVA MG-21.877.402 INDEFERIDO

24 LEANDRO INACIO COSTA DE OLIVEIRA MG-19.043.563 DEFERIDO

25 LEONARDO HELBERT DE OLIVEIRA ALMEIDA MG-19.518.862 DEFERIDO

26 LORENA CRISTINA PAES CEZARINO MG-22.145.155 DEFERIDO 

27 LORRAYNE KAROLAINY SANTANA CRISTIANO MG-21.491.721 DEFERIDO 

28 LUIZ FERNANDO VIEGAS DE CARVALHO MG-17.815.617 DEFERIDO 

29 LUIZA ESTHER ALVES PEREIRA MG-22.646.433 DEFERIDO

30 MARIA EDUARDA GOMES SILVA DOS ANJOS MG-22.706.048 INDEFERIDO

31 MICHELLY GUEDES DOS SANTOS MG-22.093.134 INDEFERIDO 

32 MOISES LEMOS RIBAS MG-21.562.444 DEFERIDO

33 PAULO CASSE DE SOUZA NETO MG-23.433.540 DEFERIDO

34 RAQUEL FERNANDA COSTA PEREIRA MG-21.094.500 DEFERIDO 

35 REGINA MARCIA RIBEIRO SOARES MARTINS MG-2.154.155 DEFERIDO 

36 RUBI ANA DA SILVA MOREIRA MG-21.489.383 INDEFERIDO

37 SAMIA MOREIRA PINTO MG-22-844.083 INDEFERIDO

38 SAMUEL APARECIDO COSTA MG-20.256.254 DEFERIDO

39 THAIANY VITORIA LOURENCO FARIAS MG-18.387.136 INDEFERIDO 

40 THIAGO SAMUEL DE ALMEIDA FERNANDES MG-18.855.897 DEFERIDO 

Transcon

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 023/2017/TRANSCON
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2017. 
CONTRATADA: MEDWORK SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS LTDA
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem – TRANSCON 
OBJETO: Fica prorrogada a vigência contratual por mais 12(doze) meses, a contar a partir de 10 de novembro de 2019.
Contagem, 22 de outubro de 2019.
Gustavo Gomes Peixoto
Presidente - Transcon
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O Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem e Autoridade de Trânsito deste município, com fulcro no § 2º do art. 4º do Decreto 940, de 
11 de julho de 2016, notifi ca os proprietários dos veículos listados abaixo a removê-los no prazo de cinco dias a partir desta publicação.

Controle Identifi cação Marca/Modelo Cor Endereço Num Bairro

1734 HWE-4762 FIAT DUCATO BRANCA RUA CUSTODIO MAIA 512 DARCY VARGAS

1735 GXA-4636 VW/VOYAGE VERDE RUA SEIS 151 LO FONTE GRANDE

1736 KGU-6754 FORD/FIESTA VERDE RUA EBANO 349 JARDIM LAGUNA

1737 MC343601 GM/KADET CINZA RUA SÃO LUCAS 307 LO ÁGUA BRANCA

1738 BXA-4399 FORD VERMELHO RUA TINGUASSU 696 LO NOVO ELDORADO

1739  OPALA COMODORO LARANJA E PRETO RUA RIO SANHOÁ 154 ELDORADINHO

1740 GWA-5999 FIAT PALIO AZUL RUA AD 146 CONJ. ÁGUA BRANCA

1741 GQN-0220 FIAT/TEMPRA CINZA AV RIACHO DAS PEDRAS 540 RIACHO DS PEDRAS

1742 GXJ-8340 FIAT PALIO WEEKWND  ALAMEDA DOS COLIBRIS 120 CABRAL

1743 GMH-5778 VOLKSWAGEM/FUSCA BEGE RUA JOSÉ ALINTO FONTES 2020 ELDORADO

1744 GTK-6024 FIAT/TEMPRA CINZA RUA CASSIÁNO DORNAS 40 INCONFIDENTES

1745 CNK-1891 CHRYSLER/NEON VERMELHO RUA CASSIÁNO DORNAS 40 INCONFIDENTES

1747 GWC-6469 VW/GOL CINZA RUA CASSIÁNO DORNAS 40 INCONFIDENTES

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da TRANSCON.

Câmara Municipal

PORTARIA N.º 002/2019
Estabelece Ponto Facultativo na 
Câmara Municipal de Contagem

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e regimentais, especifi camente o inciso V do art. 45 do Regimento Interno 
em vigor e pelo Decreto n.º 1.075, de 11 de junho de 2019,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar “PONTO FACULTATIVO”, no âmbito da CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, o dia 28 de outubro, segunda-feira, devido ao Dia do Servidor Público.

Art.2º - Os serviços essenciais de vigilância e segurança deverão manter plantões no dia citado no artigo anterior.

Art. 3º - Revogam as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Palácio 1º de janeiro, Contagem em 24 de outubro de 2019.

DANIEL FLÁVIO DE MOURA CARVALHO
 - Presidente-

JOSÉ ANTÔNIO PROCÓPIO DE ALMEIDA 
- 1º Vice-Presidente-

GLÓRIA DE FÁTIMA LOPES PENA
-2ª Vice-Presidente-

CLÁUDIO SANTOS FONTES
-1º Secretário-
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ALEX CHIODI MAIA
-2º Secretário-


		2019-10-25T16:56:25-0300
	CAMILLA XAVIER SILVA:09174174614




