
Contagem, 27 de setembro de 2010 Página 1 de XXXDiário Oficial de Contagem - Edição 2536

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos 
adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, 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, terça-feira, 7 de dezembro de 2010  Ano 19 Edição 2550

R
o

n
ald

o
 Lean

d
ro

Aprovadas contas do Município 
de Contagem 

Relatório emitido pelo Tribunal de Contas confirma responsabilidade com as finanças
Como nos anos anteriores, 

o Tribunal de Contas do Esta-
do de Minas Gerais (TCE-MG) 
emitiu parecer favorável às 
contas públicas da Prefeitura 
de Contagem, relativas ao 
exercício de 2009. De acordo 
com o relatório da conselheira 
relatora, Adriene Andrade, "os 
autos da prestação de contas 
apresentados pela prefeita 
Marília Campos à Corte do 
Tribunal e submetidos, nos 
termos regimentais, à diretoria 
técnica, não apontaram irregu-
laridades".

Foram examinados pelo 
Tribunal componentes da 
receita e despesa orçamentária 
do município; arrecadação de 
impostos; transferências do 
Estado e da União; investimen-
tos; resultados da execução 
orçamentária, financeira e 
patrimonial de 2009. Também 
foram analisadas as de-
monstrações das vinculações 
constitucionais: despesas com 
pessoal, educação e saúde.

Essa é a quinta Prestação 
de Contas Anual, referente aos 
mandatos da prefeita Marília 
Campos, aprovada pelo Tribu-
nal, ou seja, desde que ela as-
sumiu o município, em 2005, 
nenhuma prestação de contas 
foi rejeitada pelo órgão. O his-
tórico de pareceres favoráveis, 
segundo o controlador geral 
de Contagem, Carlos Frederico 

Netto, demonstra que o gestor 
do Executivo vem tratando as 
finanças públicas de maneira 
zelosa e responsável.

Para ele, a aprovação das 
contas é um indicador de que 
o município cumpriu toda 
a Legislação Constitucional, 
quanto à aplicação dos recur-
sos públicos, como destinação 
mínima de 15% dos recursos 
na Saúde e 25%, na Educação. 
"O julgamento do Tribunal 
permite à cidade verificar se a 
gestão dos recursos foi feita 
de modo correto e deixa a 
prefeita livre de qualquer ato 
de improbidade administrati-

va por má gestão das contas 
públicas," esclareceu.

O controlador geral de Con-
tagem destacou ainda a agili-
dade do Tribunal de Contas do 
Estado, obtida com a evolução 
de seu sistema. "A emissão 
do parecer de 2009 foi muito 
rápida. Isso nos diferencia das 
cidades com contas julgadas 
irregulares pelo órgão. De 
acordo com ele, a lentidão 
favorece essas cidades, "pois a 
análise tem prazo de pres-
crição. Isso não é bom para 
quem está legalmente certo", 
reforçou.

Demonstrativos da Saúde e 

Educação - Prefeitura investe 
mais do que a lei prevê

O relatório enviado ao 
Tribunal de Contas revelou um 
percentual de execução orça-
mentária acima do exigido por 
lei. O valor legal que deveria 
ser apresentado ao órgão, ten-
do como base a arrecadação 
do município, era de cerca de 
115 milhões para a Educação. 
Contudo, o município aplicou 
cerca de 117 milhões. Já na 
Saúde, os investimentos foram 
ainda maiores. O município 
aplicou quase o dobro do 
exigido por lei, 28,66 % dos 
recursos.

Prefeitura Municipal de Contagem

Casa da Cultura / Museu Nair Mendes Moreira | Ronaldo Leandro
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Órgãos Públicos Municipais, Estaduais e Federais, 
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Praça Presidente Tancredo Neves, 200, bairro 

Camilo Alves - MG

CEP 32.017-900. 

Telefone: (31) 3352-5000

Secretaria Municipal 
de Administração

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 1.370
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da 
competência prevista no p.u. do artigo 12 da Lei Complementar nº 005/2005, na 
qualidade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSEN-
TADORIA VOLUNTÁRIA por idade e tempo de contribuição, com proventos inte-
grais, calculados pela última remuneração do cargo efetivo, nos termos do artigo 
6º da Emenda Constitucional nº. 41/2003, à servidora VERA GOMES DE SOUZA, 
matrícula Nº 10.147-8, inscrita no CPF sob o n.º 616.200.416-34, no cargo de 
Professor de Educação Básica PEB1 - II, Nível II, Grau “A”, lotado na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, a contar de 01 de dezembro de 2010.
Palácio do Registro, em Contagem (MG), ao  01 de dezembro de 2010.
CARLOS HAMILTON FERREIRA
Secretário Municipal de Administração 
Gestor - UGRPPS
 
ATA DE REUNIÃO NÚMERO:10/2010
Aos 21 ( vinte um ) dias do mês de Outubro de 2010 reuniu - se a COMISSÃO 
PERMANENTE DE CADASTRO - nomeada pela Portaria SRHA Nº 006/2010 - e, no 
uso de suas atribuições legais - conferidas no artigo 15 de Decreto Municipal Nº 
249,DE 1º ( primeiro) de dezembro de 2005 - e em estrito cumprimento ao dispos-
to na Lei Federal nº 8.666/93, respeitadas suas respectivas alterações,  deliberou o 
seguinte:
Fica APROVADO o pedido de CADASTRAMENTO na categoria COMPLETO para fins 
licitatórios das seguintes empresas:
OBRAS & PROJETOS DE ENGENHARIA 
Fica APROVADO o pedido de CADASTRAMENTO na categoria SIMPLIFICADO para 
fins licitatórios das seguintes empresas:
BANCO PAN AMERICANO S/A
Ficam APROVADOS os pedidos de ATUALIZAÇÃO para fins licitatórios das seguin-
tes empresas:
COMPONENTES ELETÔNICA LTDA 
TECNOYS INFORMÁTICA LTDA 
LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
CONSTRUTORA VIVENDA LTDA 
ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA 
PROMAVI ENGENHARIA LTDA
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES INFORMATICA E INTERNET LTDA  
URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA  
A seguir o Senhor Presidente determinou a elaboração do respectivo certificado 
para posterior assinatura e entrega ao cadastrado, mediante protocolo. Nada mais 
havendo a ser tratado, foi lavrado a seguinte ata que, depois de aprovada, será 
assinada pelos participantes.
Presidente: Herbert de Magalhães
06721-0
Secretário: Rosane Nunes de Almeida
11604-1
Membro: Patrícia de Jesus
16762-2
Nos termos do artigo 16 do Decreto Municipal nº 249, 1º de Dezembro de 2005, 
homologo a deliberação a que se refere a presente ata.
Contagem, 21 de Outubro de 2010.
HOMOLOGAÇÃO
Márcia Cruvinel da Silva
139691-5

Diretora de Compras e Licitações

ESPÉCIE :SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº036/2010 PERCAPTA FEDE-
RAL PARTES: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A  ASSOCIAÇÃO BETEL DE ASSISTÊNCIA  
SOCIAL   OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 31 DE MARÇO DE 
2011  ASSINADO: 16/11/2010

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura do Município de Contagem, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que  foi ADIADA a licitação na modalidade  PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 122/2010, Aquisição de equipamentos de informática para o dia 22/12/2010 
credenciamento de 09:00 ás 09:15 e início da sessão às 09:15 horas. O edital po-
derá ser obtido das seguinte forma: através do site www.contagem.mg.gov.br ou 
na sala da Comissão de Licitação, à Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Bairro 
Camilo Alves, Contagem/MG, no horário de 8:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00 ho-
ras, para tanto os interessados deverão apresentar à Comissão um CDR Novo para 
gravação magnética sem custos. Informações pelo telefone (31) 3356.6658. 
Contagem,  03/12/2010 –  Pregoeira.

AVISO DE CREDENCIAMENTO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
430/2010
O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, torna público que a Comissão Permanente de 
Licitações a  partir do dia 09 de dezembro de 2010, estará recebendo  envelopes 
contendo documentação para credenciamento de empresas especializadas que 
possuam e mantenham em seu quadro técnico, leiloeiros oficiais que comprovem 
capacidade técnica para a realização de leilões oficiais de bens imóveis pertencen-
tes ao Município de Contagem. Maiores informações: Comissão Permanente de 
Licitações, Praça Presidente Tancredo Neves nº 200 – Bairro Camilo Alves – Conta-
gem – MG. Telefone (31) 3356-6658.Contagem 06/12/2010. Regina Alves Caetano 
de Oliveira. Presidenta da CPL

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR
Referência: Processo Administrativo nº. 288/2010 – Pregão Presencial nº. 
122/2010 
Diante da ata remetida pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio é conclusivo afirmar, 
que a licitação é o procedimento onde se busca a proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública, no qual se observa  as exigências editalícias  necessárias e 
suficientes para garantir a competitividade do procedimento licitatório. 
Sendo assim, determinando a republicação do edital, onde deverá ser retificado o 
item 07, subitem 1 do Edital - PLACA MÃE, sub item 5 , que passa a ter a seguinte 
especificação técnica: “Deve possuir no mínimo 06 (seis) portas USB, sendo no 
mínimo duas na parte frontal do equipamento. Não serão aceitos hubs.”
Posto isto, RATIFICO a decisão da pregoeira, e recebo a IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, 
eis que são tempestivas, para no mérito DAR PROVIMENTO. 
Contagem, 06 de dezembro de 2010.
Carlos Hamilton Ferreira
Secretário Municipal de Administração

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Nº Processo Administrativo Contratada Objeto Valor

1
PA nº 409/10

FUNDEP
Realização de concurso 
público externo.

R$ 0,00
DISP. nº 076/10

Contagem, 06 de dezembro de 2.010.
Carlos Hamilton Ferreira
Secretário Municipal de Administração

TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO 
Contagem, 06 de dezembro de 2010.

ASSINATURA DIGITAL
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MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 155/2010
TIPO: Menor Preço 
OBJETO: Aquisição de Extintores de Incêndio com cargas diversas, Placas de Sinali-
zação e Suporte para fixação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1071.04.128.0045.2104 - 33.90.30-99 - 010000
A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências 
constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 
123/06 e 8.666/93 e suas alterações.
Não houve recurso, e a Pregoeira, adjudicou o objeto do Pregão à licitante vence-
dora.  Submetemos o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando 
a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do 
certame, a empresa abaixo relacionada: 

EMPRESA VENCEDORA Lote VALOR TOTAL
Total Fire Comércio de Materiais de Segurança Ltda-EPP 1 R$ 20.970,00
PREÇO TOTAL =====================> R$ 20.970,00

Totalizando o valor da licitação em R$ 20.970,00 (vinte mil, novecentos e setenta 
reais).
Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Pregoeira
DESPACHO:
Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora Total Fire Comércio de Materiais 
de Segurança Ltda-EPP, no valor de R$ 20.970,00 (vinte mil, novecentos e setenta 
reais), modalidade Pregão Presencial nº 155/2010, homologo a licitação para a 
respectiva aquisição.
Contagem, 06 de dezembro de 2010.
Carlos Hamilton Ferreira
Secretário Municipal de Administração 

TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO 
Contagem, 03 de dezembro de 2010
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 162/2010
TIPO: Menor Preço 
OBJETO: Aquisição e instalação de Catraca Eletrônica para controle de acesso de 
entrada e saída no prédio da sede da Prefeitura Municipal de Contagem.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1071.04.122.0050.2109 - 44.90.52-99 - 010000
A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências 
constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 
123/06 e 8.666/93 e suas alterações.
Não houve recurso, e a Pregoeira, adjudicou o objeto do Pregão à licitante vence-
dora.  Submetemos o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando 
a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do 
certame, a empresa abaixo relacionada:   

EMPRESA VENCEDORA Lote VALOR TOTAL
DIMEP – Comércio e Assistência Técnica Ltda 01 R$ 4.000,00
PREÇO TOTAL =====================> R$ 4.000,00

Totalizando o valor da licitação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Pregoeira 
DESPACHO:
Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora DIMEP – Comércio e Assistência 
Técnica Ltda no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), modalidade Pregão Pres-
encial nº 162/2010, homologo a licitação para a respectiva aquisição.
Contagem, 03 de dezembro de 2010.
Carlos Hamilton Ferreira
Secretário Municipal de Administração 

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Nº Projeto / Atividade
Processo Ad-
ministrativo

Contratada Objeto Valor

1

1.11.1.15.122.0013.2014 PA nº 455/10

Instituto 
Brasileiro 
de Direito 
Urbanísti-
co

Pagamento 
de taxas de 
inscrição 
de no VI 
Congresso 
Brasileiro 
de Direito 
Urbanístico.

R$ 
800,00

33.90.39.24

INEX. 058/10
10000

Contagem, 06 de dezembro de 2.010.
Carlos Hamilton Ferreira
Secretário Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Contagem, através da Equipe de Pregão designada 
pela Portaria SMA 263/2010, de 08/11/2010, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
tipo menor preço, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de  Licitações, 
conforme abaixo:
PREGÃO PRESENCIALNº193/2010–PROCESSO Nº439/2010–Aquisição de violões, 
marcado para o dia  23/12/2010, credenciamento de  09:00 às 09:15 hs. e início 
da disputa às 09:15hs
PREGÃO PRESENCIALNº196/2010–PROCESSO Nº442/2010–Aquisição de Projetor, 
marcado para o dia  23/12/2010, credenciamento de  14:00 às 14:15 hs. e início 
da disputa às 14:15hs
PREGÃO PRESENCIALNº195/2010–PROCESSO Nº441/2010–Aquisição de espelhos, 
marcado para o dia  27/12/2010, credenciamento de 09:00 às 09:15 e início da 
disputa às 09:15 hs.
Os editais poderão ser obtidos da seguinte forma: através do site www.contagem.
mg.gov.br ou na sala da Comissão de Licitação, à Praça Presidente Tancredo Neves, 
200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, no horário de 8:00 às 12:00 e de 13:00 
às 17:00 horas, para tanto os interessados deverão apresentar à Comissão um 
CDR Novo para gravação magnética sem custos. Informações pelo telefone (31) 
3356.6658. Contagem, 06/12/2010 –  CPL.
 

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

Contagem, 06 de dezembro de 2.010.
MODALIDADE: Convite  Nº 008/2010 
PA: 096/2010
TIPO: Menor Preço
OBJETO: contratação de empresa de empresa de engenharia especializada para a 
execução de modelagem hidrológica e hidráulica da bacia do Córrego Ferrugem, 
contemplando diagnóstico do sistema de drenagem, mapeamento do risco de 
inundação e avaliação de alternativas de controle, conforme solicitação da Secre-
taria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade –1.15.1 17.512.0008.1020 – Código: 449051-;06 Fonte: 010000  
DESPACHO:
Exmo. Sr. Secretário,
A presente licitação foi processada e julgada com observância das exigências cons-
tantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no artigo 43 e seguintes 
da Lei 8.666/93.
Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Exa., solicitando a 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do cer-
tame a empresa COBRAPE – COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDI-
MENTOS., valor de sua proposta R$ 119.999,01 (cento e dezenove mil, novecentos 
e noventa e nove reais e um centavo), ser efetivada, bem como a adjudicação do 
objeto para posterior contratação.
MÁRCIA MENDES SIQUEIRA VILELA
PRESIDENTA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DESPACHO:
Homologo o julgamento proferido pela Comissão de Licitação e adjudico o objeto  
a empresa Cobrape – Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos,  para 
posterior contratação.
Contagem, 06 de dezembro de 2010.
LEONARDO BORGES CASTRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Contagem, 23 de setembro de 2.010.
MODALIDADE: Convite Nº 034/2010 
PA: 339/2010
TIPO: Menor Preço
OBJETO: contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada 
por preços unitários, para reforma e adequações no andar térreo, sobreloja e 1º 
pavimento do imóvel, localizado na Rua das Mangueiras, 61, Bairro Eldorado, 
Contagem/MG.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
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Projeto/Atividade –1.13.1 – 10.301.0026.1057 Código: 449051-03 Fonte: 051001.    
DESPACHO:
Exmo. Sr. Secretário,
A presente licitação foi processada e julgada com observância das exigências cons-
tantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no artigo 43 e seguintes 
da Lei 8.666/93.
Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Exa., solicitando a 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do 
certame a empresa GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA., com o valor de R$ 116.239,85 
(cento e dezesseis mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos), 
ser efetivada, bem como a adjudicação do objeto para posterior contratação.
MÁRCIA MENDES SIQUEIRA VILELA
PRESIDENTA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DESPACHO:
Homologo o julgamento proferido pela Comissão de Licitação e adjudico o objeto  
a empresa GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA., para posterior contratação.
Contagem, 23 de setembro de 2010.
LEONARDO BORGES CASTRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Contagem, 06 de dezembro de 2.010.
MODALIDADE: Tomada de Preços Nº 021/2010 
PA: 388/2010
TIPO: Menor Preço
OBJETO: contratação de empresa de engenharia consultiva para elaboração de 
Projetos Executivos Complementares e Especiais, com a realização de Investiga-
ções Geotécnicas, Estudos Técnicos, Memoriais Descritivos, Especificações, Planilha 
Orçamentária, Projetos Estrutural, Elétrico, Hidrossanitário, Gases Medicinais, 
Cabeamento Estruturado, Ar condicionado, Proteção contra Descargas Atmosfé-
ricas,* Sonorização, CFTV e Segurança, objetivando a construção da Unidade de 
Pronto Atendimento em Saúde – UPA ELDORADO, a ser implantada na Av. João 
César de Oliveira esquina com Rua Goiabeiras S/N – Contagem/MG. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade –1.13.1 10.122.0024.2141 – Código: 449051-01; Fonte: 010200 
DESPACHO:
Exmo. Sr. Secretário,
A presente licitação foi processada e julgada com observância das exigências cons-
tantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no artigo 43 e seguintes 

da Lei 8.666/93.
Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Exa., solicitando a 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do 
certame a empresa DESPRO – DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA 
LTDA., valor de sua proposta R$ 127.999,04 (cento e vinte e sete mil, novecentos 
e noventa e nove reais e quatro centavos), ser efetivada, bem como a adjudicação 
do objeto para posterior contratação.
MÁRCIA MENDES SIQUEIRA VILELA
PRESIDENTA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DESPACHO:
Homologo o julgamento proferido pela Comissão de Licitação e adjudico o objeto  
a empresa DESPRO – DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ,  
para posterior contratação.
Contagem, 06 de dezembro de 2010.
LEONARDO BORGES CASTRO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Transcon

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
017/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2007- CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2007
CONTRATADA: CONSÓRCIO CONTAGEM 
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTA-
GEM - TRANSCON, 
OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo:Prorrogação do contrato 
administrativo nº 017/2007 por mais 20 (vinte) meses conforme disposto no art. 
57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, para atender esta Autarquia, com renúncia 
ao reajuste previsto na clausula oitava do contrato, Restabelecimento das con-
dições de preços unitários inicialmente pactuados correspondente a redução de 
5,036008%; Readequação de planilha, conforme dispõe o artigo 65 da Lei Federal 
nº 8666/93, para atender esta Autarquia; 
VALOR EST.:   R$ 14.006.000,00(quatorze milhões, seis mil reais.
DOTAÇÃO ORÇ.: :  1162.15.122.451.2073 – 30.90.39.32 - 020400
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