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Atos do Executivo

DECRETO Nº 107, DE 23 DE ABRIL DE 2021

Abre crédito adicional suplementar e anula dotação

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto nos arts. 6º e 9º, da Lei nº 5.120, de 15 de janeiro de 
2021,

DECRETA:

Art.1º Fica aberto o crédito adicional suplementar à seguinte dotação orçamentária, em cumprimento às Emendas Parlamentares Municipais de nº 02, 06, 07, 14, 18, 
19, 23, 29, 36, 50 e 57, publicadas nas edições nºs 5038, 5042, 5043 e 5047 do Diário Ofi cial de Contagem, para consignação de recursos na Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania: 

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte  VALORES (R$) 

1.18.1.14.422.0028.1038.33504300.5100                  4.040.125,70 

TOTAL                  4.040.125,70 

Art. 2º Para fazer face à suplementação constante no art. 1º deste decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial da seguinte dotação orça-
mentária:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte  VALORES (R$) 

1.23.1.04.122.0036.9001.33909900.5100                  4.040.125,70 

TOTAL                  4.040.125,70 

Art. 3º O valor suplementado no art. 1º deste decreto não onera o limite estabelecido no art. 9º da Lei nº 5.120, de 15 de janeiro de 2021, conforme parágrafos 1º a 3º 
e seus incisos.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 23 de abril de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

ANDRÉ TEIXEIRA MOREIRA
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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DECRETO Nº 108, DE 23 DE ABRIL DE 2021

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 5.120, de 15 de janeiro de 2021,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES (R$)

1.07.1.04.122.0001.2132.33903700.0100 3.000,00

1.07.1.04.122.0001.2132.44905200.3100 27.321,80

1.16.2.15.122.0001.2148.33909300.0100 10,24

1.10.2.08.244.0072.2208.33504300.2156 105.000,00

1.12.3.12.361.0030.1042.33903900.0101 787.371,95

1.10.2.08.244.0056.2045.33504300.2156 98.000,00

TOTAL 1.020.703,99

Art. 2º Para fazer face à suplementação constante no art. 1º deste decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações orça-
mentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES (R$)

1.07.1.04.122.0001.2132.33903600.0100 3.010,24

1.10.2.08.244.0072.2144.33903900.2156 98.000,00

1.23.1.04.122.0036.9002.44909900.3100 27.321,80

1.12.3.12.361.0030.1042.44905100.7101 787.371,95

1.10.2.08.244.0072.2146.33504300.2156 105.000,00

TOTAL 1.020.703,99

Art. 3º O valor suplementado no art. 1º deste decreto não onera o limite estabelecido no art. 9º da Lei nº5.120, de 15 de janeiro de 2021, conforme parágrafos 1º a 3º 
e seus incisos.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 23 de abril de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

ANDRÉ TEIXEIRA MOREIRA
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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DECRETO Nº 109, DE 23 DE ABRIL DE 2021

Abre crédito adicional suplementar e anula dotação.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 5.120, de 15 de janeiro de 2021,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar à seguinte dotação orçamentária:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte  VALORES (R$) 

1.15.1.15.451.0017.2054.44905100.0100                  1.494.372,69 

TOTAL                  1.494.372,69 

Art. 2º Para fazer face à suplementação constante no art. 1º deste decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial da seguinte dotação orçamentá-
ria:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte  VALORES (R$) 

1.16.2.15.451.0004.1013.44905100.0100                  1.494.372,69 

TOTAL                  1.494.372,69 

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 23 de abril de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

ANDRÉ TEIXEIRA MOREIRA
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Secretaria Municipal 
de Administração

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2021
PROCESSO N.º 012/2021
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VIGÊNCIA DA ATA: 16 DE ABRIL DE 2021 À 16 DE ABRIL DE 2022
AOS 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2021, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CEMITÉRIOS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, 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 APRESENTADA PELA EMPRESA, COMO DESCRITO NA PLANILHA DE ITENS COM PREÇOS REGISTRADOS ABAIXO:

EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: PREMIUM DISTRIBUIDORA EIRELI

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN
QUANTIDADE ESTI-
MADA PMC MARCA

VALOR UNITÁRIO REGIS-
TRADO R$ VALOR TOTAL R$ 

07- COTA RESERVADA 
ITEM 03 BLOCO DE CIMENTO 0,10 X 0,20 X 0,40 UNIDADE 6.000 BCV R$ 2,08 R$12.480,00

Valor Total: R$ 12.480,00 (Doze mil, quatrocentos e oitenta reais)
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 02/2020

NOTA DE CANCELAMENTO DO PSS – EDITAL Nº 02/2020 E DEVOLUÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO

O Município de Contagem vem a público COMUNICAR o CANCELAMENTO do Processo Seletivo Simplifi cado – PSS, regido pelo Edital n° 02/2020, considerando o 
princípio do interesse público. 
Na forma prevista no item 8, subitem 8.1, alínea “b” do Edital nº 02/2020, tendo em vista o cancelamento do referido certame, os candidatos inscritos que não solici-
taram a devolução do valor pago a título de taxa de inscrição, quando da suspensão desse, poderão requerer a DEVOLUÇÃO do valor pago de acordo com os seguintes 
procedimentos, que se darão exclusivamente por meio eletrônico:
1 – O Formulário de Requerimento para Devolução da Taxa de Inscrição será disponibilizado aos candidatos no endereço eletrônico: http://www.contagem.mg.gov.
br/?se=concursos&concurso=651764, correspondente ao Processo Seletivo Simplifi cado regido pelo Edital nº 02/2020, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme 
estabelecido no subitem 8.2, alínea “b” do referido Edital.

2 – O candidato deve preencher o Formulário disponibilizado com os seguintes dados:
a) nome completo, número do CPF, número da identidade e da inscrição do candidato; 
b) cargo para o qual se inscreveu;
c) confi rmação do valor a ser restituído; 
d) nome e número do banco, número da agência e dígito, número da conta, dígitos e tipo da conta do titular, que deverá obrigatoriamente ter o candidato como 
titular; 
e) número de telefones e e-mail, para eventual contato.
4 – Após o preenchimento do Formulário e dentro do prazo de 30 (trinta) dias úteis, o candidato deve confi rmar via sistema, a declaração de responsabilidade, para 
efetivar a solicitação e então imprimir o seu comprovante.
5 – O candidato acompanhará o andamento de sua solicitação informando o seu CPF no sistema.
6- A restituição do valor da taxa de inscrição será processada nos 20 (vinte) dias úteis seguintes ao término do prazo de 30 (trinta) dias úteis, por meio de depósito 
bancário na conta corrente indicada no respectivo formulário de restituição.

Contagem, 23 de abril de 2021.

Comissão Municipal Coordenadora de Concursos Públicos e Processos Seletivos da Prefeitura Municipal de Contagem (Decreto nº 917/2019).

Aviso de Licitação - A Prefeitura do Município de Contagem – MG, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação Pregão Eletrônico 
número 005/2021 – tipo Menor Preço – objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING JORNALÍSTICO ONLINE, PARA O 
MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DE INFORMAÇÕES VEICULADAS EM MÍDIAS IMPRESSA (JORNAIS E REVISTAS), ELETRÔNICA (EMISSORAS DE TV E RÁDIO) E DIGITAL 
(INTERNET – SITES, BLOGS E REDES SOCIAIS COMO O FACEBOOK E O TWITTER, ENTRE OUTRAS), CONTENDO TEMAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 
COMPREENDENDO O MONITORAMENTO, A CAPTAÇÃO, SELEÇÃO, ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO DIGITAL EM PÁGINA DE INTERNET ESPECÍFICA E RE-
MESSA DIÁRIA DAS MATÉRIAS À PREFEITURA DE CONTAGEM/MG.- Data: 12/05/2021, às 09h00min – RETIRADA DE EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL A PARTIR DE 28/04/2021: 
http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes ou informações através do e-mail: cpl.licitacao@contagem.mg.gov.br – Equipe de Pregão. Em 23 de abril de 2021.

Aviso de Licitação: PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2021 – PROCESSO Nº 003/2021 – tipo menor preço, cujo objeto é registro de preços para futura e eventual contratação 
de empresa para prestação de serviços de locação de veículos leves, médios, pesados com condutor habilitado, de forma contínua, incluindo: combustível, manutenção 
preventiva e corretiva, reposição de peças, higienização, impostos, taxas, encargos sociais, seguro total (proteção contra colisão, incêndio, furto, roubo, seguro contra 
terceiros e assistência 24h (vinte e quatro horas)), rastreador veicular com gerenciamento 24h (vinte e quatro horas) e demais equipamentos exigidos pelo contran, 
para atendimento às necessidades do município de Contagem/mg, marcado para 09h00min, do dia 11/05/2021.  RETIRADA DE EDITAL:  http://www.contagem.mg.gov.
br/?se=licitacoes ou informações através do e-mail: cpl.licitacao@contagem.mg.gov.br.  Eliana Alves da Silva – Pregoeira – 23/04/2021.
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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 – 14/04/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 015/2021 PA. 121/2019 PE. 042/2019 ATA DE R.P. 005/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CONTRATADA: BATISTA & LEARDINI COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS - ITENS 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 39 E 44 DA ATA DE R.P., PARA ATENDER AS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL (PAGAMENTO COM VERBA DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 201400124 E TERMO DE COMPROMISSO E PAR N° 201305269).
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 5.533,95
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1123.12.365.0029.2251 – 33903014 - 2146
VIGÊNCIA: DE 12/04/2021 ATÉ 30/06/2021
ASSINADO: 12/04/2021. 

EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 003/2017 – LOCAÇÃO DE IMÓVEL PA. 183/2016 DL. 027/2016.
CONTRATANTE/LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA.
CONTRATADA/LOCADOR: JOÃO BATISTA FERREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI.
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2017, CELEBRADO EM 10 DE MARÇO DE 2017, 
RELATIVO À LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE 1.037,21 M² (MIL, TRINTA E SETE METROS QUADRADOS E VINTE E UM CENTÍMETROS QUADRADOS), LOCALIZADO NA AVENIDA 
JOSÉ FARIA DA ROCHA, Nº 3.185, BAIRRO JARDIM ELDORADO, CEP: 32.310.210, MATRICULADO NO CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CONTA-
GEM/MG SOB O Nº 52.496, LIVRO 1033N, PÁGINA 112, DE PROPRIEDADE DE JOÃO BATISTA FERREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI – EPP, COM REDUÇÃO 
NO AJUSTAMENTO DO VALOR DO ALUGUEL MENSAL DE R$ 25.733,18 PARA R$ 19.000,00.
VALOR GLOBAL: R$ 228.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1191.11.334.0001.2035 – 33903910 - 0100
VIGÊNCIA: DE 10/03/2021 ATÉ 10/03/2022
ASSINADO: 10/03/2021. 

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 076/2020 PA. 120/2019 PE. 041/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
CONTRATADA: POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI.
OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 076/2020 POR MAIS 5 (CINCO) MESES, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO ADMINIS-
TRATIVO 076/2020, QUE APÓS A PRORROGAÇÃO DE PRAZO TERÁ SUA VIGÊNCIA ATÉ O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021, PARA, ENTÃO ATENDER AS DEMANDAS DO CEN-
TRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ALTERAR O GESTOR/FISCAL DO PRESENTE CONTRATO 
ADMINISTRATIVO 076/2020, QUE PASSA A SER EXERCIDO PELO OCUPANTE DO CARGO DE SUPERINTENDENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-
MENTO SOCIAL, TORNANDO ASSIM, A SRA. MICHELE DE CASTRO CALDEIRA – MATRICULA 142045-0 A GESTORA DESTE CONTRATO, CONFORME O ITEM 9 DO TERMO DE 
REFERÊNCIA.
ASSINADO: 29/03/2021. 
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.177
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo Administrativo nº. 01308/2021-10A; nos termos do 
artigo 31 da Lei Municipal nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Enfermeir-24H, Nível VIII-B, Padrão “P-07”, 
matrícula nº. 144071, a servidora SUELEN FERNANDA PEDERSOLI, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, retroagindo seus efeitos a 04 de abril de 2021; devendo a 
servidora apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o artigo 217, da Lei Orgânica do Município 
de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de abril de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.178
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo Administrativo nº. 01322/2021-10A; nos termos do 
artigo 31 da Lei Municipal nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem-30H, Nível VI-A, 
Padrão “P-02”, matrícula nº. 200068, a servidora CRISTINA FERNANDES MENDES, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, retroagindo seus efeitos a 22 de março 
de 2021; devendo a servidora apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o artigo 217, da Lei 
Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de abril de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.179
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consid-
erando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando ainda, os despachos exarados no Processo nº 04955/2020-
10A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste 
Município, à servidora ANA MARIA GONÇALVES MORANDI, titular do cargo de provimento efetivo de Médico Psiquiatra-20H, Nível XI-A, Padrão “P-08”, matrícula nº. 
54097, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 03 de maio de 2021 a 1º(primeiro) de junho 2021.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de abril de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.180
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consid-
erando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando ainda, os despachos exarados no Processo nº 05215/2020-
10A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste 
Município, à servidora DEBORA RAFAELA PEREIRA DA SILVA, titular do cargo de provimento efetivo de Técnico em Laboratório, Nível VI-A, Padrão “P-03”, matrícula nº. 
202557, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 03 de maio de 2021 a 1º(primeiro) de junho 2021.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de abril de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.181
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consid-
erando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando ainda, os despachos exarados no Processo nº 05287/2020-
10A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Mu-
nicípio, à servidora ISABEL GONÇALVES DOS SANTOS, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, Nível VI-A, Padrão “P-05”, matrícula nº. 146005, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 03 de maio de 2021 a 1º(primeiro) de junho 2021.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de abril de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.182
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consid-
erando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando ainda, os despachos exarados no Processo nº 05302/2020-
10A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Mu-
nicípio, ao servidor RENATO OBERDA, titular do cargo de provimento efetivo de Médico III, Nível VIII, Grau “N”, matrícula nº. 1144444, lotado na Secretaria Municipal 
de Saúde, pelo período de 03 de maio de 2021 a 1º(primeiro) de junho 2021.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de abril de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.183
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consid-
erando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo 00109/2020-09A; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, alínea “a”, do Artigo 
40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003), à Servidora MARIA LUCIA DE MAGALHAES, titular do cargo efetivo de Auditor Fiscal, Nível IV, Padrão “P-09”, 
matrícula nº 1336254, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, retroagindo seus efeitos a 03 de março de 2020, até, no máximo, completar as exigências para a 
aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de abril de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.184
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consid-
erando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Ato Administrativo nº 10.536, datado de 1º(primeiro) de junho 
de 1999, no tocante ao nome da servidora nomeada para cargo de provimento efetivo de Supervisor Escolar, Nível III, Grau A – SE3A, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] CASSIA SIMONE DA SILVA REIS [...]”;
Leia-se: “[...] CASSIA SIMONE DA SILVA REIS FONSECA [...]”
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de abril de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.185
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-3, código SMS.DAM3.05, LEONILA MARIA CARVALHO SILVA, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir da data 
de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário Municipal de Saúde, de 
acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 461, de 28 de março de 2018 e suas alterações.
Art.2º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-19, código SMDS.DAM19.01, RODNEY JOSE DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a 
partir da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria da Secretária Municipal 
de Desenvolvimento Social, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 458, de 28 de março de 2018 e suas alterações.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de abril de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.186
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto nos Artigos 39 e 40, todos da Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 
2017, que dispõe sobre a Organização da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo; DESIGNA para o exercício da Gratifi cação Estratégica Municipal (GEM), 
o servidor abaixo relacionado, nomeado para cargo de provimento em comissão, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a partir da data de publi-
cação deste Ato Administrativo, conforme descrito:

SERVIDOR CÓDIGO DE GEM

RODNEY JOSE DOS SANTOS GEM-2
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de abril de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.187
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 92 da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO o Ato Administrativo nº 26.875, datado de 31 de março de 2021.
Art.2º TORNAR SEM EFEITO o Ato Administrativo nº 26.883, datado de 08 de abril de 2021.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de abril de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.188
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 92 da Lei Orgânica do Município, e,
CONSIDERANDO que a servidora GESMAIR APARECIDA CARNEIRO DE MIRANDA, foi devidamente aprovada em concurso público para o cargo de Auxiliar de Serviços, 
sendo classifi cada em 29º lugar, conforme publicado no Diário Ofi cial de Contagem, datado de 08 de maio de 2000, na página 21 especifi camente;
CONSIDERANDO que a referida servidora tomou posse no cargo de Auxiliar de Serviços em 07 de março de março de 2001, conforme Termo de Compromisso e Posse, 
anexo a sua pasta funcional;
CONSIDERANDO que em 13 de março de 2001, a referida servidora iniciou suas atividades como Auxiliar de Serviços, e fi nalmente;
CONSIDERANDO a necessidade de regularizar a vida funcional da servidora GESMAIR APARECIDA CARNEIRO DE MIRANDA, bem conferir publicidade a sua nomeação no 
cargo efetivo de Auxiliar de Serviços:
RESOLVE:
RATIFICAR a nomeação da servidora GESMAIR APARECIDA CARNEIRO DE MIRANDA, matrícula 088012, inscrita sob o CPF nº 753.119.686-72, para o cargo de provimen-
to efetivo de Auxiliar de Serviços, ocorrida em 13 a março de 2001.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de abril de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.189
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 92 da Lei Orgânica do Município, e,
CONSIDERANDO que a servidora MARIA APARECIDA RAMALHO LAZZARINI, foi devidamente aprovada em concurso público para o cargo de Pediatra, sendo classifi cada 
em 85º lugar, conforme publicado no Diário Ofi cial de Contagem, datado de 12 de maio de 2000, na página 02 especifi camente;
CONSIDERANDO que a referida servidora tomou posse no cargo de Pediatra em 02 de janeiro de setembro de 2002, conforme Termo de Compromisso e Posse, anexo a 
sua pasta funcional;
CONSIDERANDO que em 02 de janeiro de 2002, a referida servidora iniciou suas atividades como Pediatra, e fi nalmente;
CONSIDERANDO a necessidade de regularizar a vida funcional da servidora MARIA APARECIDA RAMALHO LAZZARINI, bem como conferir publicidade a sua nomeação 
no cargo efetivo de Pediatra:
RESOLVE:
RATIFICAR a nomeação da servidora MARIA APARECIDA RAMALHO LAZZARINI, matrícula 105074, inscrita sob o CPF nº 382.328.716-87, para o cargo de provimento 
efetivo de Pediatra, ocorrida em 02 de janeiro de 2002.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de abril de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Educação

CAIXA ESCOLAR PROFESSORA MARIA DE MATOS SILVEIRA
Rua Iguaçaba, 225 - Jardim Pérola, Contagem - MG, 32110-040   
CNPJ: 22.736.508/0001-95 . Tel: (31) 3352-5225 
E-mail: em.mariadematos@edu.contagem.mg.gov.br 

Aviso de Licitação

EXTRATO DO EDITAL  DE LICITAÇÃO –  CARTA CONVITE  Nº   001/2021. A presidente da Caixa Escolar Professora Maria de Matos Silveira, localizada na Rua Iguaçaba, 
225 - Jardim Pérola, Contagem - MG, 32110-040, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento de quaisquer interessados que fará licitação 
no dia 10/05/2021 às 09h (nove horas) para a contratação de empresa especializada na área de construção civil e prestação de serviços para Construção do sistema 
de drenagem próximo a quadra esportiva/substituição dos pisos internos e externos/reparos no telhados/substituição do portão de entrada/substituição e reparos de 
janelas/execução de paisagismo da Escola Municipal Professora Maria de Matos Silveira, localizada na Rua Iguaçaba, 225 - Jardim Pérola, Contagem - MG, 32110-040,  
E  DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSTANTE NO EDITAL; com todo o processo sendo regido pela Lei nº 8666/93, suas alterações 
e os demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, e ainda de acordo com as condições a seguir enunciadas, destinadas a selecionar a proposta mais vantajosa, com 
entrega dos envelopes de Habilitação e Proposta designada para até as 09h (nove horas) do dia 10/05/2021. A abertura dos envelopes com os documentos e a proposta 
comercial será realizada em sessão solene designada para as 09h10min (nove horas e dez minutos) do dia 10/05/2021. Item 4.1: – O valor estimado dos serviços e obras 
licitados e referência limitadora de preços para as propostas é R$ 329.707,35 (Trezentos e vinte e nove mil, setecentos e sete reais e trinta e cinco centavos), conforme 
previsão fi nanceira contida no Termo Aditivo ao Termo de Compromisso nº 078/2021 da Caixa Escolar Professora Maria de Matos Silveira e Planilha Orçamentária res-
pectiva, parte integrante deste edital. Item 4.4: Quaisquer aditivos solicitados após a contratação da empresa vencedora deverão ser, obrigatoriamente, solicitados pela 
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empresa contratada, com antecedência para a Caixa Escolar que enviará solicitação para a Secretaria de Educação de Contagem (SEDUC) para análise jurídica e técnica 
(Departamento de Engenharia) para que se obtenha a viabilidade técnica e legal do aditivo solicitado, sob pena de não aprovação do aditamento do contrato. Todos os 
aditivos aprovados deverão ser concedidos com as mesmas condições e descontos do contrato original, descontos cedidos na licitação, baseados na tabela SUDECAP, 
conforme as normas do art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e o entendimento do Tribunal de Contas da União (Acórdão 1044/2014 – Plenário), ou seja, nos aditivos 
concedidos pela Administração Pública, a empresa vencedora deverá manter “o mesmo desconto da proposta original a fi m de se manter a equação econômico-fi nan-
ceira da proposta vencedora do certame”. No período de análise da solicitação, a obra deverá ser suspensa até a decisão fi nal da SEDUC. O edital e seus anexos poderão 
ser adquiridos pelas empresas interessadas por meio de solicitação ao e-mail: em.mariadematos@edu.contagem.mg.gov.br .

EXTRATO DO 23° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 078/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR PROFESSORA MARIA DE MATTOS SILVEIRA E O MU-
NICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: R$329.707,35 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL E SETECENTOS E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.361.0030.2257 - NATUREZA: 33504100   – FONTE: 0101
ASSINADO: 20/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.

EXTRATO DO 17° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 014/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI CÂNDIDA FERREIRA E O MUNICÍPIO DE CON-
TAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: R$65.758,90 (SESSENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.361.0030.2257 - NATUREZA: 33504100   – FONTE: 0101
ASSINADO: 20/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.

EXTRATO DO 16° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 029/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR RETIRO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTER-
MÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: R$3.691,00  (TRÊS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100   – FONTE: 0101
ASSINADO: 19/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.

EXTRATO DO 9° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 058/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR MARIA DO AMPARO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: R$ 56.532,04 (CINQUENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.361.0030.2257 - NATUREZA: 33504100   – FONTE: 0101
ASSINADO: 23/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.

EXTRATO DO 26° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 093/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR VIRGILIO DE MELO FRANCO E O MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100   – FONTE: 0101
ASSINADO: 23/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.
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Edital de convocação de eleições para a composição do Conselho de Alimentação Escolar do Município de Contagem (CAE – Contagem/MG) 

RETIFICAÇÃO DE CRONOGRAMA

Onde lê-se:

CALENDÁRIO ELEITORAL

DATA ATIVIDADE

09 de abril de 2021 Publicação do Edital no Diário Ofi cial de Contagem – DOC.

13 de abril de 2021 Reunião da Comissão Eleitoral com os segmentos representantes do CAE-Contagem para orientações sobre o processo eleitoral. 

16 de abril de 2021
Início da inscrição dos candidatos à vaga dos segmentos representantes: Trabalhadores da Educação e Discentes; Pais de Alunos; 
Entidade Civil Organizada.

23 de abril de 2021 Fim do prazo de inscrição dos candidatos dos segmentos representantes acima elencados.

26 a 28 de abril de 2021 Avaliação dos pedidos de inscrição pelos segmentos representantes.

29 de abril de 2021 Divulgação da lista de deferimento e indeferimento dos pedidos de inscrição.

30 de abril de 2021 Início do prazo de recursos

03 de maio de 2021 Fim do prazo de recursos

04 de maio de 2021 Divulgação dos candidatos aptos a concorrer à vaga dos respectivos segmentos representantes na Assembleia Eleitoral.

06 de maio de 2021

Assembleia Eleitoral:
1) Sociedade Civil organizada:09h00min. às 10h30min.
2) Pais de Alunos: 15h00min. às 16h30min.
3) Trabalhadores da Educação e Discentes: 18h00min. às 19h30min.

07 de maio de 2021 Início do prazo das impugnações

11 de maio de 2021 Fim do prazo das impugnações

12 de maio de 2021 Divulgação dos nomes dos candidatos eleitos para o mandato relativo ao quadriênio 2021/2025

09 de junho de 2021
Cerimônia de Posse, eleição da Mesa Diretora e 1ª participação dos novos conselheiros na 4ª Reunião Plenária ordinária do 
CAE/2021

Leia-se:

CALENDÁRIO ELEITORAL

DATA ATIVIDADE

09 de abril de 2021 Publicação do Edital no Diário Ofi cial de Contagem – DOC.

13 de abril de 2021 Reunião da Comissão Eleitoral com os segmentos representantes do CAE-Contagem para orientações sobre o processo eleitoral. 

16 de abril de 2021
Início da inscrição dos candidatos à vaga dos segmentos representantes: Trabalhadores da Educação e Discentes; Pais de Alunos; 
Entidade Civil Organizada.

27 de abril de 2021 Fim do prazo de inscrição dos candidatos dos segmentos representantes acima elencados.

28 de abril de 2021 Avaliação dos pedidos de inscrição pelos segmentos representantes.

29 de abril de 2021 Divulgação da lista de deferimento e indeferimento dos pedidos de inscrição.

30 de abril de 2021 Início do prazo de recursos

03 de maio de 2021 Fim do prazo de recursos

04 de maio de 2021 Divulgação dos candidatos aptos a concorrer à vaga dos respectivos segmentos representantes na Assembleia Eleitoral.

06 de maio de 2021

Assembleia Eleitoral:
1) Sociedade Civil organizada:09h00min. às 10h30min.
2) Pais de Alunos: 15h00min. às 16h30min.
3) Trabalhadores da Educação e Discentes: 18h00min. às 19h30min.

07 de maio de 2021 Início do prazo das impugnações

11 de maio de 2021 Fim do prazo das impugnações

12 de maio de 2021 Divulgação dos nomes dos candidatos eleitos para o mandato relativo ao quadriênio 2021/2025

09 de junho de 2021
Cerimônia de Posse, eleição da Mesa Diretora e 1ª participação dos novos conselheiros na 4ª Reunião Plenária ordinária do 
CAE/2021

Atenciosamente,

Lucas Candido de Oliveira
Presidente da Comissão Eleitoral – CAE 2021
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Secretaria Municipal 
de Saúde

Aviso de Habilitação – O Município de Contagem – através da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS – informa que a empresa FREE-
DOM VEICULOS ELETRICOS LTDA – CNPJ 94.132.024/0001-48, se apresentou para o Credenciamento 001/2019 – cujo objeto é o Credenciamento de empresas para for-
necimento de cadeira de rodas para obesos, acima de 90kgs e cadeira de rodas motorizada adulto ou infantil referente aos novos códigos de procedimentos incluídos 
na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde através da Portaria GM/MS Nº 1.272, de 25 de junho de 
2013 e GM/MS Nº 2.723, de 9 de dezembro de 2014. Resultou apto na analise contábil e técnica.  – Comissão Especial de Licitação. Em 23 de Abril de 2021.

PORTARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 305, DE 23 DE ABRIL DE 2021

REVOGA A PORTARIA Nº 301, DE 5 DE ABRIL DE 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE S A Ú D E DE CONTAGEM, Gestor do Sistema Único de Saúde do Município, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Complemen-
tar nº.247, de 29 de dezembro de 2017, pela Lei Municipal 4.713, de 30 de dezembro de 2014, pelo Decreto Municipal n.: 77, de 25 de março de 2021 bem como no 
contrato 108/2018 em conjunto com o PRESIDENTE DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA INSTITUÍDA PELO DECRETO
MUNICIPAL Nº 077/2021, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 1º c/c o art. 5º do referido Decreto;

Considerando as informações atualizadas prestadas pelo Presidente da Comissão de Acompanhamento do Contrato nº 108/2018;
Considerando a existência de indícios de impropriedades na gestão físico-fi nanceira do referido contrato pela Organização Social de Saúde (OSS) contratada;
Considerando as imputações contratuais e normativas incidentes sobre atos comissivos ou omissivos praticados pela OSS;
Considerando os mandamentos legais de apuração de fatos e atos que possam destoar da fi nalidade pública correspondente, desde a perspectiva da incolumidade do 
erário até dos resultados quantitativos e qualitativos decorrentes do desempenho de atividades de interesse público; bem como da inafastabilidade da aplicação das 
normas corretivas e de sanção;
Considerando, ainda, os princípios que regem o devido processo administrativo;

RESOLVEM:

Art. 1º Instaurar Processo Administrativo de nº 001/2021 tendo por objeto a análise formal e material do Contrato nº 108/2018, assim como a sua execução pelo Insti-
tuto de Gestão e Humanização - IGH, a fi m de que sejam analisados os atos físico-fi nanceiros de gestão do

ajuste, notadamente aqueles frutos de apontamentos já realizados pelos órgãos de controle interno e externo, notifi cando-se incontinenti a Organização Social de 
Saúde contratada para apresentação de esclarecimentos, documentações e defesa aos apontamentos constantes do relatório de apuração, consideradas as imputações 
normativas incidentes.
Art. 2º O Processo Administrativo será presidido pelo Presidente da Comissão Extraordinária do Decreto Municipal nº 077/2021, e a sua condução, da apuração à 
instrução, bem como a sua conclusão, pelos responsáveis pelos seguintes servidores:
- Helder Sebastiao Santos - Matrícula n.: 1.543.545;

- Karina Rocha de Oliveira Taranto - Matrícula n.: 1.545.990; III - Yara Ariane Melo Santiago Souza - Matrícula n.: 169.007 IV - Josiane Gomes Menezes, Matrícula n.: 
201.498.
Art. 3º A Comissão de Acompanhamento da Execução do Contrato nº 108/2018 prestará amplo suporte aos atos e procedimentos do Processo Administrativo ora 
instaurado, sem prejuízo de suas atividades próprias.
Art. 4º A presente Portaria e o Processo Administrativo decorrente vigorarão pelo prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação, podendo haver prorrogação por 
até igual período, mediante justifi cativa formal apresentada pelo Presidente da Comissão do Processo Administrativo.
Artigo 5º Esta Portaria revoga a de número 301, de 05 de abril de 2021, e entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 23 de abril de 2021.

FABRÍCIO HENRIQUE DOS SANTOS SIMÕES
Secretário Municipal de Saúde

FILIPE GONTIJO RABELO
Presidente da Comissão Extraordinária Dec. Nº 077/2021
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 024/2021 - PAC 212/2020 - PE 083/2020- SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A
OBJETO: O objeto da presente Ata é a AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTAR INDUSTRIALIZADAS DE (INFANTIL E ADULTO), destinadas a atender à Rede Municipal de 
Saúde de Contagem, incluindo fornecimentos via Ordens Judiciais , de acordo com as condições do Edital nº 083/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta 
do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 09/04/2021 e término em 09/04/2022
VALOR: R$ 53.542,00 (Cinqüenta e três mil quinhentos e quarenta e dois reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 025/2021 - PAC 212/2020 - PE 083/2020- SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR:  ORTHONEWS  CIRURGICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME
OBJETO: O objeto da presente Ata é a AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTAR INDUSTRIALIZADAS DE (INFANTIL E ADULTO), destinadas a atender à Rede Municipal de 
Saúde de Contagem, incluindo fornecimentos via Ordens Judiciais , de acordo com as condições do Edital nº 083/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta 
do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 09/04/2021 e término em 09/04/2022
VALOR: R$  44.550,00 (Quarenta e quatro mil quinhentos e cinqüenta reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 026/2021 - PAC 212/2020 - PE 083/2020- SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR:  MERCES LUIZA BARBOSA DA SILVA EIRELI
OBJETO: O objeto da presente Ata é a AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTAR INDUSTRIALIZADAS DE (INFANTIL E ADULTO), destinadas a atender à Rede Municipal de 
Saúde de Contagem, incluindo fornecimentos via Ordens Judiciais , de acordo com as condições do Edital nº 083/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta 
do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 09/04/2021 e término em 09/04/2022
VALOR: R$ 74.434,15 (Setenta e quatro mil quatrocentos e trinta e quatro reais e quinze centavos) 

EXTRATO DO 1° TA AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 036/2020 - PAC 008/2020 - INEX 001/2020
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR: CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE – TRANSFÁCIL 
OBJETO: Constitui objeto do presente termo a RENOVAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°036/2020 PELO PERÍODO DE 12 MESES vigorando a partir de 05/05/2021 
até 05/05/2022 objeto a contratação do Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte, TRANSFÁCIL para 
fornecimento de bilhete de transporte social como forma de pagamento no serviço público coletivo por ônibus do Município de Belo Horizonte, nos programas sociais 
desenvolvidos por órgãos públicos, para a locomoção de pacientes em tratamento nessa região.
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 05/05/2021 a 05/05/2022
VALOR: R$ 32.724,00 (Trinta e dois mil setecentos vinte e quatro reais) 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 024/2018 - PA nº 253/2017 – PP nº 110/2017 
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONTRATADA: PRESTAR SERVICE SERVIÇOS LTDA 
Constitui o objeto do presente Termo ADITIVO com a empresa PRESTAR SERVICE SERVIÇOS LTDA a prorrogação de prazo do Contrato Administrativo 024/2018 pelo 
período de 143 dias, vigorando de 12/04/2021 a 01/09/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON-
DUÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) E DE PROFISSIONAIS HABILITADOS A PRESTAR ATENDIMENTO TELEFÔNICO AS SOLICITAÇÕES E AUXILIO PROVENIENTES DA POP-
ULAÇÃO, VIA TELEFONE PARA O SAMU CONTAGEM, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA DIRETA E CONTÍNUA – consoante as condições gerais de execução dos serviços 
contidas no EDITAL e seus anexos.
VIGÊNCIA: 143 DIAS, vigorando de 12/04/2021 a 01/09/2021
VALOR: R$ 1.882.606,34 (um milhão, oitocentos e oitenta e dois mil seiscentos e seis reais e trinta e quatro centavos)
Essa publicação retroage a data de vigência deste termo

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 055/2019 - PA nº 098/2019 – ADESÃO A ATA 001/2019 – SANTA LUZIA 
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONTRATADA: PRESTAR SERVICE SERVIÇOS LTDA 
OBJETO: O objeto do presente Termo é a RENOVAÇÃO, pelo período de 63 (sessenta e três) dias, do Contrato Administrativo N° 055/2019 vigorando de 02/07/2021 a 
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01/09/2021 cujo objeto é a adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2019 do pregão presencial nº 029/2018 e processo licitatório nº 084/2018, cujo órgão geren-
ciador é a Prefeitura de Santa Luzia para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SEM EQUI-
PAMENTOS, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, pelo período de 63 (sessenta e três) dias, de acordo com as especifi cações e 
condições do PAC - processo administrativo nº 098/2019 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR integram este instrumento, independente-
mente de transcrição.
VIGÊNCIA: 63 DIAS, vigorando de 02/07/2021 a 01/09/2021
VALOR: R$ R$ 282.884,03 (Duzentos e oitenta e dois mil oitocentos e oitenta e quatro reais e três centavos)

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 050/2019 - PE nº 135/2018 
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONTRATADA: PRESTAR SERVICE SERVIÇOS LTDA 
OBJETO: O objeto do presente Termo é a RENOVAÇÃO pelo período de 76 (setenta e seis) dias do Contrato Administrativo N°050/2019 vigorando a partir de 19/06/2021 
a 01/09/2021 cujo objeto é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DO SAMU E DO TRANSPORTE SANITÁRIO, a ser executado de forma indi-
reta e contínua, pelo período de 76 dias de acordo com as condições do Edital nº 135/2018 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR. 
VIGÊNCIA: 76 DIAS, vigorando de 19/06/2021 a 01/09/2021
VALOR: R$ R$ 286.387,76 (Duzentos e oitenta e oitenta e seis mil trezentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 024/2021 - PAC 212/2020 - PE 083/2020- SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR:  BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A
OBJETO: O objeto da presente Ata é a AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTAR INDUSTRIALIZADAS DE (INFANTIL E ADULTO), destinadas a atender à Rede Municipal de 
Saúde de Contagem, incluindo fornecimentos via Ordens Judiciais , de acordo com as condições do Edital nº 083/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta 
do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 09/04/2021 e término em 09/04/2022
VALOR: R$ 53.542,00 (Cinquenta e três mil quinhentos e quarenta e dois reais) 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 025/2021 - PAC 212/2020 - PE 083/2020- SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR:  ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME
OBJETO: O objeto da presente Ata é a AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTAR INDUSTRIALIZADAS DE (INFANTIL E ADULTO), destinadas a atender à Rede Municipal de 
Saúde de Contagem, incluindo fornecimentos via Ordens Judiciais , de acordo com as condições do Edital nº 083/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta 
do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 09/04/2021 e término em 09/04/2022
VALOR: R$  44.550,00 (Quarenta e quatro mil quinhentos e cinqüenta reais0

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 026/2021 - PAC 212/2020 - PE 083/2020- SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR:  MERCES LUIZA BARBOSA DA SILVA EIRELI
OBJETO: O objeto da presente Ata é a AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTAR INDUSTRIALIZADAS DE (INFANTIL E ADULTO), destinadas a atender à Rede Municipal de 
Saúde de Contagem, incluindo fornecimentos via Ordens Judiciais , de acordo com as condições do Edital nº 083/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta 
do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 09/04/2021 e término em 09/04/2022
VALOR: R$ 74.434,15 (Setenta e quatro mil quatrocentos e trinta e quatro reais e quinze centavos) 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 027/2021 - PAC 212/2020 - PE 083/2020- SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR:  EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é a AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTAR INDUSTRIALIZADAS DE (INFANTIL E ADULTO), destinadas a atender à Rede Municipal de 
Saúde de Contagem, incluindo fornecimentos via Ordens Judiciais , de acordo com as condições do Edital nº 083/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta 
do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 09/04/2021 e término em 09/04/2022
VALOR: R$ 29.592,57 (Vinte e nove mil quinhentos e noventa e dois reais e cinqüenta e sete centavos) 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 028/2021 - PAC 212/2020 - PE 083/2020- SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR:  GUSTAVO VEIGA LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é a AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTAR INDUSTRIALIZADAS DE (INFANTIL E ADULTO), destinadas a atender à Rede Municipal de 
Saúde de Contagem, incluindo fornecimentos via Ordens Judiciais , de acordo com as condições do Edital nº 083/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta 
do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 09/04/2021 e término em 09/04/2022
VALOR: R$ 39.500,00 (Trinta e nove mil e quinhentos reais) 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 029/2021 - PAC 212/2020 - PE 083/2020- SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR:  NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
OBJETO: O objeto da presente Ata é a AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTAR INDUSTRIALIZADAS DE (INFANTIL E ADULTO), destinadas a atender à Rede Municipal de 
Saúde de Contagem, incluindo fornecimentos via Ordens Judiciais , de acordo com as condições do Edital nº 083/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta 
do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 09/04/2021 e término em 09/04/2022
VALOR: R$ 8.069,00 (Oito mil sessenta e nove reais)  

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 030/2021 - PAC 212/2020 - PE 083/2020- SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR:  PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA - LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é a AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTAR INDUSTRIALIZADAS DE (INFANTIL E ADULTO), destinadas a atender à Rede Municipal de 
Saúde de Contagem, incluindo fornecimentos via Ordens Judiciais , de acordo com as condições do Edital nº 083/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta 
do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 09/04/2021 e término em 09/04/2022
VALOR: R$ 1.160.710,00 (Hum milhão cento e sessenta mil setecentos e dez reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 031/2021 - PAC 212/2020 - PE 083/2020- SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR:  SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é a AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTAR INDUSTRIALIZADAS DE (INFANTIL E ADULTO), destinadas a atender à Rede Municipal de 
Saúde de Contagem, incluindo fornecimentos via Ordens Judiciais , de acordo com as condições do Edital nº 083/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta 
do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 09/04/2021 e término em 09/04/2022
VALOR: R$ 1.185.963,85 (Hum milhão cento e oitenta e cinco  mil novecentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos)

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

COMUNICADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – FASE DE HABILITAÇÃO

REFERÊNCIA:  CONCORRÊNCIA N. 002/2021 - PROCESSO N. 010/2021 - EDITAL N. 003/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS REGIÕES 
ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG, COMPREENDENDO COLETAS DOMICILIARES, EM ECOPONTOS, DEPOSIÇÃO IRREGULAR EM VIAS E LOGRADOUROS 
PÚBLICOS, LIMPEZA DE FOSSAS, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DO “GRUPO D” E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESTAS ATIVIDADES PARA 
O ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.
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Senhores Licitantes,

A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS. comunica que as licitantes abaixo listadas apresentaram recursos 
quanto à decisão contida na ATA JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.
LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. 

A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOBS encaminha em anexo os recursos e convoca as licitantes, caso 
assim o desejem, a apresentar impugnação aos mesmos, na forma do disposto no Item 8 do Edital e § 3o do artigo 109 da Lei Nº 8.666/93.

O prazo para apresentação de impugnação inicia-se no dia 26/04/2021 e termina no dia 30/04/2021, podendo a peça de impugnação ser encaminhada por via e-mail: 
licitacao.semobs@contagem.mg.gov.br. Ou protocolizada na sala da Comissão Permanente de Licitação, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOBS, 
localizada na Rua Madre Margherita Fontanaresa, 432, 3º andar, Bairro Eldorado, Contagem/MG, CEP 32315-180, Fone (31) 3391-9352.

Contagem, 23 de abril de 2021.

Marta de Souza Freitas Cássio
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOBS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 061/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 168/2020

CONTRATADA: CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA- ME

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ABAIXO NO REFERIDO CONTRATO:
1113 16.482.0025.1025; CÓDIGO: 44.90.51.01; FONTE: 0192

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

DATA: 08/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 2º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 004/2021- PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 167/2020

CONTRATADA: CONSTRUTORA VALE DO OURO EIRELI

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ABAIXO NO REFERIDO CONTRATO:
1113 16.482.0025.1025; CÓDIGO: 44.90.51.01; FONTE: 0192

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

DATA: 08/04/2021
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Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO 01/2021/SMDS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, por meio da Superintendência de Segurança Alimentar e Abastecimento – SSAA, 
no âmbito de suas atribuições, com fundamento na Lei Orgância do Município de Contagem, na Lei Complementar Nº 247, de 29 de Dezembro de 2017, Lei Municipal 
Nº 4.276, de 15 de Julho de 2009, no Decreto Municipal Nº 458, de 28 de Março de 2018, no Plano Municipal de Abastecimento, na Resolução Federal Nº 81, de 9 de 
Abril dde 2018, Guia Operacional e de Gestão para Bancos de Alimentos TORNA PÚBLICO o presente Chamamento Público Simplificado, a fim de cadastrar e recadastrar 
entidades sociosocioassistenciais junto ao Programa de Abastecimento e Complementação Alimentar, mediante as condições a seguir estabelecidas.

A presente convocação tem por objeto regularizar o atendimento das entidades sociosocioassistenciais  que são atendidas atualmente e oportunizar que outras enti-
dades tenham acesso ao Programa de Abastecimento e Complementação Alimentar .
Para cadastrar-se no Programa supra, a entidade sociosocioassistencial interessada deverá apresentar, conforme prevê o Plano Municipal de Abstecimento e a Resolução 
Federal Nº 81:
- cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica(CNPJ);
- comprovante do regular funcionamento da entidade sociosocioassistencial no endereço registrado no CNPJ ou em endereço diverso, desde que mediante justifica-
tiva, que poderá ser demonstrado por meio de contas de consumo de água, energia elétrica, serviços de telefonia e outras similares;
- cópiadoato constitutivo da entidade no respectivo registro ou cópia do estatuto social regstrado em cartório; 
 - cópia da ata de eleição e posse da Diretoria e/ou Conselho;
V -     relação completa dos beneficiários atendidos pela entidade quanto à doação     de alimentos recebidos no âmbito do Programa de Abastecimento e Complemen-
tação Alimentar, incluindo nome completo, CPF, Número de Identificação Social (NIS) e endereço, salvo exceção para entidades que atuam com pessoas em situação de 
rua;
– Para entidades que atendem pessoas em situação de rua deverá sera apresentada declaração do Centro de Referência Especializado para População em Situação de 
Rua – Centro Pop com a relação de nomes das pessoas referenciadas por esse equipamento e a autorização de atendimento;
- formulário de inscrição preenchido  e  assinado  na  forma  do  Anexo  I  deste Edital;
- termo de ciência e compromisso assinado na forma do Anexo II deste Edital;
-     cópia do certificado de participação em curso de boas práticas de manipulação  de alimentos reconhecido pelo órgão municipal de vigilância sanitária ou pela 
Superintendência de Segurança Alimentar Nutricional Abastecimento, ressalvada a condição prevista no subitem1.4;
- 6 (seis) fotos panorâmicas, ou seja, de vista inteira, de ângulos opostos, da entidade sociosocioassistencial contemplando os seguintes espaços físicos:
2 (duas) fotos dafachada;
2 (duas) área de armazenamento (estoque) dealimentos;
2 (duas) área de manipulação dealimentos;
X – Declaração com o número de inscrição no Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável – COMSAN ou Conselho Municipal de Assistência 
Social- CMAS, ambos de Contagem ou Certifi cação de Entidades Benefi centes de Assistência Social na Área de Educação – CEBAS.
Para efeitos deste Edital entende-se que o cadastramento refere-se às entidades sociosocioassistenciais que atualmente não são atendidas pelo Programa de Abastec-
imento e Complementação Alimentar e recadastramento refere-se àquelas que são atendidas atualmente, ambas devem atender aos quesitos constantes no subitem 
1.2.
Em razão da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), no caso de impossibilidade de atendimento do inciso IX do subitem 1.2., a entidade poderá excepciona-
lmente apresentar o certificado de participação no curso online de Boas Práticas de Manipulação em Serviços de Alimentação disponibilizado pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA                  https://www.escolavirtual.gov.br/curso/287 . 

Para os efeitos do presente edital, serão adotadas as regras e os conceitos previstos na Lei Municipal nº 4.276/2009, que cria o Sistema Municipal de Segurança Alimen-
tar e Nutricional Sustentável de Contagem e dá outras providências.
Somente podem se cadastrar no Programa de Abastecimento e Complementação Alimentar as entidades sociosocioassistenciais sem fins lucrativos localizadas no 
Município de Contagem.
A entrega da documentação poderá ser feita presencilmente no endereço do Banco de Alimentos, situado na Rua São Lucas, 266, Bairro Água Branca, CEP: 32.371-110, 
Contagem – MG; somente em dias úteis, das 08h às 17h, munida de todos os documentos constantes do item1.2. 
A documentação exigida neste Chamamento também poderá ser enviada em PDF para o e-mail com o seguinte endereço eletrônico: bancodealimentos@contagem.
mg.gov.br; caso a insituição opte por envio no endereço eletrônico deverá guardar o e-mail de resposta da equipe do Programa confi rmando o recebimento da mesma. 
No caso de entrega da documentação por meio eletrônico a mesma somente poderá ser protocolada pelo presidente, vice-presidente ou representante legal da enti-
dade indicados no subitem 1.2. e no Anexo I deste Chamamento, mediante comprovação da assinatura de e-mail e de documento de identidade válido anexado. No 
campo assunto deverá ser indicado “EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO 01/2021/SMDS”.
No caso de entrega física da documentação a mesma deverá ser realizada em envelope lacrado com a especifi cação: “EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO 
01/2021/SMDS” e a equipe do Banco de Alimentos apresentará um recibo de entrega da documentação que deve ser mantido de posse da entidade.
Em razão da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), a equipe de gestão do Programa adotará todas as medidas necessárias no sentido de evitar aglomer-
ações e/ou contágio entre os munícipes, durante o processo de cadastramento/recadastramento.
3.1. Este Edital não tem previsão de limite de vagas para preenchimento de cadastramento/recadastramento junto ao Programa de Abastecimento e Complementação 
Alimentar. Entretanto, seguirá como ordem de atendimento os critérios estabelecidos no item 5 deste Edital. Cabe ressaltar que o Programa de Abastecimento e Com-
plementação Alimentar é baseado em arrecadação de doações, não sendo possível a garantia da quantidade e variedade necessária para a alimentação completa da/os 
benefi ciária/os das entidades, mas sim a complementação das refeições. 
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4.1 O prazo para a apresentação da documentação é de 20 (vinte) dias úteis, a partir da publicação deste Edital no Diário Oficial da Cidade de Contagem.
4.2 No ato da análise da documentação, a Comissão de Avaliação informará o responsável da entidade em caso de apresentação de documentação incompleta, ocasião 
na qual os documentos serão restituídos para que a entidade apresente a documentação integral, nos termos do item 1.2., dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis.
4.3 A documentação entregue será analisada pela Comissão de Avaliação no prazo de até 10 (dez) dias úteis, que se inicia no dia útil seguinte ao término do prazo de 
apresentação da documentação indicado no item 4.1.
4.4 Concluída a análise pela Comissão de Avaliação, será divulgada, no Diário Oficial da Cidade de Contagem(DOC-e) e no site da Prefeitura Municipal de Contagem 
(http://www.contagem.mg.gov.br/novoportal/), uma lista provisória informando o resultado da avaliação da documentação de cada entidade, com o devido detalha-
mento e com a classificação das entidades consideradas aptas, inaptas ou impossibilitadas para o atendimento, no dia útil seguinte ao prazo de avaliação da Comissão.
4.5 Serão consideradas aptas as entidades que cumprirem integralmente o item1.2.;
4.6 Serão consideradas inaptas  e/ou impossibilitadas as entidades que encaminharem documentação incompleta, ilegível ou inválida observando-se os prazos estipula-
dos para apresentação de correção;
4.7 Durante o procedimento de avaliação a prioridade no atendimento se dará mediante classificação por pontuação total, considerando os critérios de desempate e de 
seleção relacionados na tabela indicada no item5.
4.8 Para efeitos de desempate entre entidades consideradas aptas, a classificação levará em conta a maior pontuação obtida no Quesito 1, seguida da maior pontuação 
obtida no Quesito 2 e assim sucessivamente.
4.9 Para  a comprovação do Quesito 4, nos termos do item 5.2.4., será concedido o prazode 5 (cinco) dias úteis para que a entidade interessada protocole a documen-
tação comprobatória na forma dos itens 2.3. e 2.4., contado da data de publicação de comunicado no Diário Oficial da Cidade de Contagem.
4.10 Após a divulgação da lista provisória com o resultado da avaliação, seja em razão da hipótese do item 4.7 ou do item 4.8, as entidades interessadas poderão apre-
sentar recurso no prazo de até 03 (três) dias úteis contados da data da publicação da lista provisória no Diário Oficial da Cidade de Contagem.
4.11 O recurso deverá ser formulado de acordo com o Anexo III desta Convocação, e deverá ser protocolado junto à equipe de gestão do Programa de Abastecimento e 
Complementação Alimentar nos termos dos itens 2.3. e 2.4.
4.12 A Comissão de Avaliação terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para divulgar o resultado do julgamento dos recursos apresentados, a partir do recebimento do 
pedido de recurso. 
4.13 A lista definitiva das entidades consideradas aptas ao cadastramento/recadastramento será publicada no primeiro dia útil subsequente ao término do julgamento 
dos recursos, ou, em caso de ausência de recursos, no primeiro dia útil subsequente ao prazo para apresentação de recursos.
4.14 As decisões da Comissão de Avaliação serão fundamentadas e lavradas em ata.
4.15 Todas as listas de divulgação do resultado das avaliações, sejam as de caráter provisório ou definitivo, serão publicadas no Diário Oficial da Cidade de Con-
tagem(DOC-e) e no site da Prefeitura Municipal de Contagem (http://www.contagem.mg.gov.br/novoportal/), sendo de responsabilidade  da entidade interessada o 
acompanhamento e a ciência de seus teores.
4.16 A Comissão de Avaliação responsável pela análise da documentação e seleção das entidades sociosocioassistenciais será composta pelos servidores abaixo relacio-
nados, sob a presidência do primeiro:

Eulália de Lima Gomes, matrícula 154248-9;
Marco Túlio Costa Barbosa, matrícula 131522-2
Ana Tereza Caetano Martins dos Santos, matrícula 154280-1.
4.17 Será considerado impedido o membro da Comissão de Avaliação que tenha, entre os interessados deste Edital, cônjuges ou companheiros, bem como parentes em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceirograu.
4.18 Configurado o impedimento do item anterior, deverá ser designado membrosubstituto.
4.19 A Comissão de Avaliação é soberana e compete a ela  avaliar  e  resolver  os  casos omissos neste Edital.

Para fins de desempate e seleção das entidades consideradas aptas, na ocorrência do quanto previsto no item 4.8, os seguintes critérios serão observados:

QUESITO CRITÉRIO PONTUAÇÃO

1 - Território de atuação.
Atuar em regiões da periferia com alto índice de vulnerabilidade socioeconômica e insegurança alimen-
tar e nutricional. 15

2 - Público-alvo majoritário atendido pela enti-
dade sociosocioassistencial.

Crianças na faixa da primeira infância (0 a 6 anos).

10

Mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Idosos.

Crianças e jovens em situação de violência doméstica e familiar.

Pessoa com deficiência.

Público LGBTQI+

Pessoa em situação de rua.

Povos Tradicionais

Imigrantes

3 - Tempo de experiência da entidade.

Acima de 60 meses 04

De 25 meses até 60 meses 03

De 13 meses até 24 meses 02

4 - Experiência na execução de atividades voltadas 
para a geração de renda, qualificação profissional 
e/ou
desenvolvimento social.

De 25 meses ou mais 02

De 13 a 24 meses 01
Para fins de comprovação e validação dos critérios indicados no item anterior, a entidade deverá observar o quantosegue:
A comprovação do Quesito 1 se dará pelo documento indicado no inciso II do item1.2.;
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A comprovação do Quesito 2 se dará pelo documento indicado no inciso V do item 1.2., que deverá guardar correspondência às informações prestadas no item 2.2. do 
Anexo I do presente Edital;
A comprovação do Quesito 3 se dará pelo documento indicado no inciso III do item1.2.;
A comprovação do Quesito 4 se dará mediante a apresentação, na forma dos itens 2.3. e 2.4., observado o prazo do item 4.6.2., de ao menos um dos seguintes doc-
umentos: Atestado de Capacidade Técnica; Contrato de Prestação de Serviço; Termo de Parceria ou de Cooperação; Contrato de Gestão; ou instrumentos semelhantes 
que comprovem a experiência na execução das atividades conexas à geração de renda, qualificação profissional e/ou desenvolvimento social.

Em  razão  da  pandemia  decorrente  do   coronavírus   (COVID-19),   com   fundamento  no Decreto Municipal Nº 058, DE 10 de Março de 2021 e na Portaria SMDS 
Nº 012, de 11 de Março de 2021, o procedimento de envio de fotos indicado no inciso X do item 1.2. tem a finalidade de suprir provisoriamente a fase de visita às 
entidades.
6.1.1 O ponto previsto no item anterior não prejudica as diligências de visita pela equipe de gestão do Programa de Abastecimento e Complementação Alimentar ao 
local da entidade sociosocioassistencial, desde que sejam seguidas as medidas sanitárias previstas pelos órgãos responsáveis do Munícipio.
Esclarecimentos, dúvidas ou informações serão prestadas pela equipe de gestão do Programa de Abastecimento e Complementação Alimentar, por meio no endereço 
eletrônico bancodealimentos@contagem.mg.gov.br, com a indicação no campo de assunto  “Dúvidas/Informações a respeito do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
SIMPLIFICADO 01/2021/SMDS”
É vedada a participação de entidade que não esteja regularmente constituída ou que tenha alguma pendência com o Município.

ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO 01/2021/SMDS

À gestão do Programa de Abastecimento e Complementação Alimentar,
A [razão social da entidade socioassistencial], inscrita no CNPJ sob n. [00.000.000/0001-00], representada por seu(sua) [cargo], Sr.(a) [nome completo],  inscrito(a)  no  
CPF  sob  n.  [000.000.000-  00], DECLARA interesse em participar do Programa de Abastecimento e Complementação Alimentar, instruindo o presente formulário com 
as seguintes informações:
Dados da entidade (sede administrativa):

Razão Social:

Nome Fantasia/Popular:

CNPJ:

Endereço: Bairro:

Administração Regional: CEP:

Site:

E-mail:

Telefones –Comercial:(11) Celular: (   ) Outro: (  )
Dados da/o presidente

Nome:

RG: CPF:

Endereço: Bairro:

Município-UF: CEP:

Dados da/o vice-presidente ou representante legal

Nome:

RG: CPF:

Endereço: Bairro:

Município-UF: CEP:

Telefones -Comercial:(11) Celular: ( )

E-mail:
Dados de contato emergencial

Nome:

RG: CPF:
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Endereço: Bairro:

Município-UF: CEP:

Telefones -Comercial: (11) Celular: ( )

E-mail:
Eixo de atuação –Atendimento:
Classificação
Informe a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, conforme consta no CNPJ:

Público assistido

Sim/Não Descrição Quantidade

Primeira Infância – 0 a 6 anos

Crianças – 7 a 14 anos

Adolescentes – 15 a 18 anos

Adultos – 18 a 59 anos

Idosos – Acima de 60 anos

Família
Informações sobre o público assistido

Descrever abaixo a situação de alimentação e de segurança alimentar do público assistido

Indicar abaixo o(s) território(s) em que a população assistida é atendida

Horário deatendimento

Sim/Não Dia da semana Horário de funcionamento

Segunda-feira a sexta-feira

Sábado

Domingo

Feriado
Parceiros:
3. 1 Parceria (Termo de Colaboração ou Termo de Fomento) com a Administração Pública

Sim/Não Esfera
Em caso positivo, indicar o nome da Secretaria ou Ministério, o nome do projeto
e se há repasse específico para alimentação.

Governo Federal do Brasil

Governo do Estado de Minas Gerais

Prefeitura de Contagem
3. 2 Demais parcerias

Sim/Não Entidade Nome da entidade e do projeto

Instituição de Ensino (escola ou universidade)

Empresas
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Organização da Sociedade Civil

Instituição religiosa

Outro (indicar):
Estrutura da entidade:

Sim/Não Espaço Quantidade Porte (P, M ou G)

Sanitários

Copa/Cozinha

Refeitório

Salas de atendimento em grupo/atividades comunitárias

Outros (indicar):
Alimentação do público assistido (Refeições produzidas):

Sim/Não Refeição Número de pessoas servidas

Café da manhã

Almoço

Lanche da tarde

Sopão

Jantar

Número total de pessoas servidas

O custeio das refeições oferecidas é oriundo de convênio?
Pessoas autorizadas pela entidade a retirar as doações:

Nome E-mail e telefone

Fonte de recursos da entidade:

Sim/Não Fonte Indicar o percentual aproximado ou a impossibilidade de fazê-lo

Administração Pública

Doação de pessoa fi sica

Doação de pessoa jurídica

Outros (indicar):

Outros (indicar):
Veículo para a retirada das doações:

A entidade possui veículo para a retirada das doações?S/N( )
Em caso positivo, indicar os veículos no campo abaixo:

Veículo Capacidade de transporte

A entidade vislumbra alternativa para a retirada das doações?S/N( )
Em caso positivo, qual/quais? (indicar):

Termos em que pede deferimento.
Contagem, [00] de [mês] de [ano]. [Assinatura]
[nome do responsável legal]
[razão social da entidade socioassistencial]
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ANEXO II – TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO 01/2021/SMDS

A [razão social da entidade socioassistencial], inscrita no CNPJ n. [00.000.000/0001-00], representada por seu(sua) [cargo/função], Sr.(a) [nome completo], inscrito(a) 
no CPF n. [000.000.000-00], com sede à [logradouro, número, complemento, bairro, cidade, Estado, CEP], com endereço eletrônico [e-mail] e telefone n. [xxxxx], dora-
vante denominada entidade socioassistencial, resolve firmar o presente Termo de Ciência e Compromisso para fins de cadastramento no Programa de Abastecimento 
e Complementação Alimentar, sujeitando-se, no que couber, aos termos da Lei Municipal Nº 4.276,  da Lei Federal Nº 13.019/2014, Decreto Municipal Nº 8726/2016, 
medianteas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto as cláusulas de ciência e compromisso a serem observadas pela entidade sociosocioassistencial interessada em cadastrar-se no 
Programa de Abastecimento e Complementação Alimentar, nos termos da legislação referenciada no preâmbulo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES
A entidade sociosocioassistencial declara estar ciente de que:
– O Programa de Abastecimento e Complementação Alimentar tem como principais objetivos captar, coletar, receber, selecionar, armazenar e acondicionar toda espécie 
de alimento apto ao consumo humano, com ou sem valor comercial, com a finalidadede distribuí-los junto à parcela da população que se encontra em situação de 
vulnerabilidade, por meio das entidades sociosocioassistenciais cadastradas no programa;
– No âmbito do Programa de Abastecimento e Complementação Alimentar, são consideradas em situação de vulnerabilidade as pessoas ou famílias sob risco nutricional 
ou que não disponham de condições de acesso a refeições ou alimentos necessários à sua subsistência;
– De maneira complementar, o Programa de Abastecimento e Complementação Alimentar tem como objetivo orientar, apoiar e qualificar as entidades sociosocioassis-
tenciais cadastradas em temas ligados à segurança alimentar e nutricional,especialmente, a educação alimentar e nutricional, o uso integral dos alimentos e combate 
ao desperdício e a segurança do alimento;
– Dentre a documentação exigida para o cadastramento/recadastramento, o presente instrumento cumpre o papel fundamental de informar as entidades sociosocioas-
sistenciais sobre as principais características e regras que regem o Programa de Abastecimento e Complementação Alimentar, trazendo à tona, além disso, as cláusulas 
de compromisso que condicionam a participação da entidade sociosocioassistencial no Programa de Abastecimento e Complementação Alimentar;
– A entidade sociosocioassistencial está condicionada a distribuir gratuitamente refeições produzidas com as doações recebidas no âmbito do Programa de Abasteci-
mento e Complementação Alimentar, sendo vedada a estipulação de contraprestação ou pagamento para a distribuição do alimento recebido;
– A não observância da vedação indicada no inciso anterior ou a prática de conduta equivalente que caracterize desvio de finalidade poderá acarretar a incidência do 
art. 73 da Lei Federal n. 13.019/2014, sem prejuízo de eventual configuração de responsabilidade criminal do representante legal, conforme indicado no inciso XIV da 
cláusula segunda do presente instrumento;
– A participação no Programa de Abastecimento e Complementação Alimentar envolve a atividade necessária de registro periódico, pela entidade sociosocioassisten-
cial,da quantidade de alimento arrecadado, aproveitado após a triagem e distribuído ao público assistido;
– A equipe de gestão do Programa de Abastecimento e Complementação Alimentar poderá instituir meios de averiguação e de administração voltada a assegurar que 
os alimentos captados pela entidade sociosocioassistencial no âmbito do Programa de Abastecimento e Complementação Alimentar estão sendo distribuídos em forma 
de refeição adequada a famílias e/ou pessoas em situação de vulnerabilidade;
– A distribuição dos alimentos será efetuada na ordem de cadastro das entidades sociosocioassistenciais, da primeira da fila às conseguintes, em sistema rodízio, obser-
vadas a viabilidade de retirada junto à unidade onde o Programa de Abastecimento e Complementação Alimentar é operacionalizado e a compatibilidade da natureza 
da entidade sociosocioassistencial em relação aos itens disponíveis para adistribuição;
– A ordem de distribuição poderá ser desconsiderada em situações de emergência e/ou calamidade, sendo que, a critério da Administração, os alimentos poderão ser 
encaminhados diretamente para a entidade sociosocioassistencial à frente do atendimento da emergência;
– A entidade sociosocioassistencial é responsável por providenciar veículo para retirada das doações; caixas plásticas adequadas sanitariamente; os equipamentos e 
instrumentos adequados à execução da produção de refeições, bem como por garantir a segurança e a higiene dos alimentos e demais itens distribuídos no âmbito 
do Programa de Abastecimento e Complementação Alimentar, do recebimento à entrega aos beneficiários, atendendo às disposições da legislação sanitária municipal 
vigente;
– A equipe de gestão do Programa de Abastecimento e Complementação Alimentar procederá com visitas periódicas à entidade sociosocioassistencial a partir da data 
do seu cadastramento/recadastramento, objetivando a verificação de suas instalações, a averiguação do registro do grupo assistido ou o acompanhamento das ativi-
dades desenvolvidas, sem aviso prévio e de acordo com o planejamento do Programa de Abastecimento e Complementação Alimentar;
– A entidade sociosocioassistencial poderá ter o cadastro cancelado caso seja dectado por parte da gestão do Banco de Alimentos algum descuprimento das regras 
previstas neste Edital de Chamamento.
– Ao firmar o presente termo de ciência e compromisso, a/o responsável legal pela entidade sociosocioassistencial declara estar ciente de que poderá ser responsabiliza-
do criminalmente, nos termos do art. 372, § 1º, do CódigoPenal.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO COMPROMISSO

Ciente das condições, a entidade sociosocioassistencial se compromete a:
– Manter atualizada e disponível para consulta a documentação referente ao cadastro/recadastramento no Programa Municipal Banco deAlimentos;
– Apresentar cópia do certificado de participação em curso de boas práticas e manipulação de alimentos reconhecido pelo órgão municipal de vigilância sanitária ou 
pela Superintendência de Segurança Alimentar e Abastecimento - SSAA e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar.
– Atender às convocações da gestão do Programa de Abastecimento e Complementação Alimentar, participando de palestras, cursos, treinamento e atividades promov-
idas pertinentes ao programa;
– Garantir os instrumentos básicos necessários para a execução da ação, conforme indicado no item XI da cláusula segunda do presente instrumento;
– Manter em sua equipe de trabalho profissionais aptos a conduzirem as atividades inerentes à ação de combate ao desperdício de alimentos, em especial, a manipu-
lação, a triagem e o armazenamento dos alimentos; e de maneira diligente, providenciar as adequações necessárias para a correta manipulação e armazenamento dos 
alimentos até o momento de sua distribuição final;
– Realizar o levantamento periódico dos números referentes à coleta, ao aproveitamento (triagem) e à distribuição dos alimentos arrecadados (quantidade de pessoas 
e/ou famílias atendidas etc.), registrando os dados no documento apropriado, encaminhando-o no prazo estipulado pela gestão do Programa de Abastecimento e Com-
plementação Alimentar;
– Permitir a visita periódica da gestão do Programa de Abastecimento e Complementação Alimentar nas imediações da entidade sociosocioassistencial para apresentar 
sugestões de melhoria e promover o debate de temas pertinentes à alimentação e segurança alimentar;
– Distribuir gratuitamente refeições produzidas com as doações recebidas no âmbito do Programa de Abastecimento e Complementação Alimentar, sendo vedada a 
estipulação de contraprestação ou pagamento para a distribuição do alimento recebido;
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– Orientar o público assistido pela entidade sobre as condições para recebimento dos alimentos, alertando-os sobre a proibição da comercialização destes alimentos;
– Responder pela coleta,transporte,triagem,manipulação e doação/distribuição das refeições produzidas com os alimentos doados.
 - Sob tais condições, a [razão social da entidade sociosocioassistencial] firma o presente Termo de Ciência e Compromisso, comprometendo-se a cumprir integralmente 
as suas cláusulas e condições, bem como a legislação disciplinadora do Programa de Abastecimento e Complementação Alimentar.

Contagem, [00] de [mês] de [ano]. [Assinatura]
[nome do responsável legal]
[razão social da entidadesocioassistencial]

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO 001/2021 SMDS

A [razão social da entidade socioassistencial], inscrita no CNPJ n. [00.000.000/0001-00], representada por seu(sua) [cargo/função], Sr.(a) [nome completo], inscrito(a) no 
CPF sob n. [000.000.000- 00],  com  sede  à  [logradouro,  número,  complemento,  bairro,  cidade,  Estado,   CEP],   vem   apresentar recurso fundamentado contra o 
resultado da classificação para fins de cadastramento/recadastro no Programa de Abastecimento e Complementação Alimentar, conforme divulgado na lista publicada 
no Diário Oficial da Cidade de Contagem, no dia [00] de[mês] de 2020, pelas seguintes razões:
[descrever detalhadamente as razões pelas quais a entidade entende que a avaliação deve ser revisada, destacando o eventual erro ou elemento que não foi consider-
ado pela Comissão de Avaliação]

Para tanto, este recurso segue acompanhado dos seguintes documentos que comprovam o:
[elencar os documentos com titulo e descrição de cada um]
Assim, a entidade requer a revisão do resultado para fins de cadastramento, pois atende a
todos os requisitos previstos neste Edital.

Contagem, [00] de [mês] de [ano]. [Assinatura]
[nome do responsável legal]
[razão social da entidade socioassistencial]

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2018 - PA. Nº 195/2017 – CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 001/2018

Extrato do Terceiro Termo de Apostilamento do Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 003/2018 fi rmado entre o Município de Contagem, por inter-
médio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e a Organização da Sociedade Civil NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC, inscrita no CNPJ sob o nº 
06.986.035/0001-28.
Fundamento legal: Art. 45 da Lei Municipal nº 4.910 de 06 de dezembro de 2017. 
Do objeto: O presente instrumento em complemento ao segundo termo de apostilamento, tem como objeto adequar o Plano de Trabalho parte integrante e indissociá-
vel do Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 003/2018, no tocante aos ANEXOS I, II, III E IV.
Ficam mantidas e ratifi cadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Termo de Colaboração nº 003/2018 não alcançadas por este Termo de 
Apostilamento.
Data assinatura: 23/04/2021.
Viviane Souza França
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social
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Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e 
Juventude

PORTARIA Nº 010/2021 de 23 de abril de 2021

Nomeia a mesa diretora do Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC, biênio 2021/2023.

A Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, Monique Najara Aparecida Pacheco, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor e no que dispõe a legislação do Sistema Municipal de Cultura números 4.647/2013 e 4.935/2018.

RESOLVE:
Art.1º- Nomear a mesa diretora que irá conduzir os trabalhos do CMPC no período de abril de 2021 a abril de 2022:

Presidente:
Marcelo Victor Mendes Bones

Secretário:
André Ângelo Teixeira Gomes

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Contagem, 23 de abril de 2021

Monique Najara Aparecida Pacheco
Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

PORTARIA Nº 011/2021 de 23 de abril de 2021

Convoca os membros do Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC, biênio 2021/2023 para a primeira reunião extraordinária.

O Subsecretário de Cultura e Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), Marcelo Victor Mendes Bones, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor no que dispõe a legislação do Sistema Municipal de Cultura números 4.647/2013 e 4.935/2018; convoca a todos os membros do 
Conselho para a primeira reunião extraordinária, a ser realizada no dia 27 de abril, 3ª feira, de 14h às 17h, de forma remota, por meio de link a ser encaminhado por 
e-mail aos senhores conselheiros e às senhoras conselheiras para tratar da pauta elencada abaixo. 

PAUTA:
Análise técnica dos seguintes editais:
Edital 01/2021- Fundo Municipal de Incentivo à Cultura
Edital 02/2021- Microprojetos Culturais
Edital 03/2021- Prêmio Culturas Populares e Tradicionais

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Contagem, 23 de abril de 2021

Marcelo Victor Mendes Bones
Subsecretário de Cultura
Presidente do CMPC
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PORTARIA Nº 012/2021 de 23 de abril de 2021

Nomeia os grupos de trabalho (GTs) para estudo e elaboração do Regimento Interno e Análise Técnica dos Editais do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura (FMIC), 
vinculados ao Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC)

O Subsecretário de Cultura e Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), Marcelo Victor Mendes Bones, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor no que dispõe a legislação do Sistema Municipal de Cultura números 4.647/2013 e 4.935/2018.

RESOLVE:

Nomear os grupos de trabalho para tratar dos seguintes assuntos:

GRUPO DE TRABALHO PARA ESTUDO E ELABORAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CMPC:
Aline Carvalho dos Santos
Jaqueline de Oliveira Silva
Jones Lúcio de Freitas
Marcelo Victor Mendes Bones

GRUPO DE TRABALHO PARA ANÁLISE TÉCNICA DOS EDITAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA:
Aline Carvalho dos Santos
Carolina Dellamore Batista Scarpelli
Jones Lúcio de Freitas
Juliana Assunção Ferreira

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Contagem, 23 de abril de 2021

Marcelo Victor Mendes Bones
Subsecretário de Cultura
Presidente do CMPC
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