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Atos do Executivo

DECRETO nº 390, de 01 de outubro de 2014.
Delega competência à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e dá outras providências.
DECRETA:
Art. 1º Fica delegada à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos a competência para executar as atividades de capina e varrição nas ruas e nos passeios munici-
pais.
Art. 2º Fica delegada ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos a competência para ordenar as despesas das unidades orçamentárias destinadas aos paga-
mentos decorrentes da execução das atividades de que trata o artigo 1º deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 01 de outubro de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

DECRETO nº 391, de 02 de outubro de 2014.
 Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 7º, da Lei Municipal nº 4.646, de 26 de dezem-
bro de 2013:
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:
Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$
1.13.1.10.302.0001.2145.33903000.212316  1.000.000,00
1.10.4.08.306.0029.2237.44905200.212448 508.000,00
1.13.1.10.302.0001.2145.33903000.215504  1.000.000,00
1.20.1.27.812.0021.2113.33909300.212436  900,00
TOTAL 2.508.900,00
 
Art.2º Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:
Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$
1.12.2.12.363.0001.2015.33903600.011301  144.000,00
1.18.1.04.122.0001.2022.33903000.010000  2.419,00
1.21.1.18.122.0001.2025.33903600.010000  50.000,00
1.02.6.13.391.0051.1099.44905100.010000  50.000,00
1.20.1.27.811.0021.2114.33504100.010000 24.998,96
TOTAL 271.417,96
 
Art.3º Para fazer face às suplementações constante no art. 1º e 2º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações 
orçamentárias:
Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$
1.09.1.04.121.0001.2012.33903900.010000  75.898,96
1.10.1.08.122.0001.2013.33903600.010000  508.000,00
1.12.2.12.363.0015.2221.33903600.210009  83.000,00
1.13.1.10.302.0019.2137.33933900.212316  1.000.000,00
1.18.1.14.422.0033.2119.33903900.010000  2.419,00
1.21.2.18.541.0012.1042.33903000.010003 50.000,00
1.13.1.10.302.0019.2137.33933900.215504  1.000.000,00
1.12.2.12.363.0015.2221.33903900.210009  61.000,00
TOTAL 2.780.317,96
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Art.4º O valor suplementado no artigo 1º deste decreto não onera o limite estabelecido no art. 7º da Lei 4.646, de 26 de dezembro de 2013, conforme disposto no art. 
8º da mesma Lei.
 
Art.5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
Palácio do Registro, em Contagem, 02 de outubro de 2014.
 
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
 
RITA MARGARETE DE CASSIA FREITAS RABELO
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Interina

Secretaria Municipal 
de Administração

1. EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001/2013 – INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS E O MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA 
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA SEM NOVO APORTE DE REPASSE DE RECURSO, QUE PASSA A VIGORAR ATÉ 11/04/2015
ASSINADO: 30/09/2014

TERMO DE RATIFICAÇÃO
MODALIDADE: CREDENCIAMENTO NÚMERO 003/2014 – PA NÚMERO 069/2014
OBJETO: Credenciamento de clínicas (pessoa jurídica) e profissionais (pessoa física) especializados em diagnósticos psicológicos, atuantes nas cidades de Contagem, 
Belo Horizonte e Betim – Minas Gerais, para realizar avaliações psicológicas (exame psicotécnico) em candidatos convocados em concurso público no Município de 
Contagem, para diferentes cargos
A Comissão Permanente de Licitações solicita a ratificação e a adjudicação parcial do objeto à empresa  ESATTEC SERVIÇOS LTDA., CNPJ número 03.311.490/0001-35
Luiz Adolfo Belém
Comissão Permanente de Licitações
DESPACHO:
Adjudicado parte do objeto desta licitação à Empresa ESATTEC SERVIÇOS LTDA., CNPJ número 03.311.490/0001-35,  Credenciamento número 003/2014 – Processo Ad-
ministrativo número 069/2014, ratifico parcialmente a licitação para a assinatura do  respectivo termo de credenciamento. Contagem, 25 de setembro de 2014. Rafael 
Silveira - Secretário Municipal Adjunto de Administração.

Equipe de Pregão
ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
REFERÊNCIA: 
Pregão Presencial número 037/2014 – Processo Administrativo número 150/2014 – Registro de Preços para futura e eventual aquisição de suco orgânico, leite em pó 
integral e iogurte – Merenda Escolar.
Senhores Licitantes,
Em virtude da protocolização de impugnações dos termos do edital da licitação acima referenciada, a Equipe de Pregão informa que está procedendo o ADIAMENTO 
SINE DIE da mesma para análise e possíveis alterações. Nova data será publicada na forma da lei. Contagem/MG, 01/10/2014. Jáder Luis Sales Júnior – Pregoeiro.

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.550
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o Artigo 73, Inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, com-
binado com o Artigo 12, Inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e, o disposto na Lei Complementar n° 142, de ¬¬¬ 29 de maio de 2013, que 
dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; tendo em vista as exigências reais do setor próprio; NOMEIA para o cargo de provimento em 
comissão de Gestor III, Nível X, CPC 806, lotado na Procuradoria Geral do Município, o Servidor AFONSO JOSE DE ANDRADE, a partir de 31 de agosto de 2014.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 31 de agosto de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino
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COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRO 
Entidades cadastradas no mês de setembro de 2014 no município de Contagem, pelo período de 12 meses, a contar da data de emissão do Certificado de Registro 
Cadastral – CRC.

RAZÃO SOCIAL CNPJ N° CRC DATA DE EMISSÃO

CASA LAR AMIGO PRESENTE 07.652.730/0001-16 716 05/09/2014

ESCOLA MARISTA CHAMPAGNAT � UNIÃO BRASILEIRA DE           
EDUCAÇÃO E ENSINO 17.200.684/0001-78 1021 11/09/2014

ASSOCIAÇÃO CULTURAL MINAS RECICLARTE 09.335.820/0001-09 942 22/09/2014

CRECHE COMUNITÁRIA PARAISO INFANTIL - CREPI 21.038.351/0001-61 368 22/09/2014

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA SÃO PAULO 19.694.165/0001-39 396 26/09/2014
Contagem, 01 de outubro  de 2014
Eliete Ribeiro de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Cadastro de Fornecedores

 COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRO DE FORNECEDORES
Empresas cadastradas no mês de setembro de 2014 no município de Contagem na condição de fornecedoras / prestadoras de serviços pelo período de 12 meses, a 
contar da data de emissão do Certificado de Registro Cadastral – CRC.

RAZÃO SOCIAL CNPJ N° CRC DATA DE EMISSÃO

CONDUTA CONFECÇÕES EIRELI-ME
20.522.309/0001-59 1019 01/09/2014

ASSLIMCON ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 11.361.051/0001-65 906 02/09/2014

VERDE GAIA CONSULTORIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL LTDA 03.175.428/0001-63 1020 03/09/2014

NETWORK COM. VAREJISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 09.651.485/0001-58 1022 11/09/2014

GLOBAL WEB OUTSOURGING DO BRASIL S/A 12.130.013/0001-64 1023 19/09/2014

BANCO ALFA S/A 03.323.840/0001-83 1024 25/09/2014

INSTITUTO AQUILA DE GESTÃO LTDA 14.377.211/0001-52 1025 26/09/2014

ESCOAR ENGENHARIA LTDA 03.240.087/0001-62
64 30/09/2014

INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA 16.521.155/0001-03
1026 30/09/2014

Contagem, 01 de   outubro de 2014.
Eliete Ribeiro de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Cadastro de Fornecedores

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Nº Projeto/Atividade Processo Administrativo Objeto Fornecedor CNPJ/CPF Valor total Data da Ratificação

1
1031.04.122.0001.200
5.33903614.010000

PAC 134/14
DISPENSA 037/14
– art.24, inciso X da lei 
8666/93

Locação do imóvel à Rua VL 06 nº 086, es-
quina com Rua VL 07 nº 249, Bairro Nova 
Contagem, para abrigar a Administração 
Regional Vargem das Flores, nos Termos 
da Solicitação da Secretaria Municipal de 
Governo.

DANIELA CRIS-
TINA GOMES 
PARAGUAI E 
OUTROS 045.362.0006-06   R$69.600,00 01/10/14

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Nº Projeto/Atividade
Processo Adminis-
trativo Objeto Fornecedor CNPJ/CPF Valor total Data da Ratificação
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1
SEM ÔNUS PARA O 
MUNICÍPIO

PAC 145/14
DISPENSA 041/14
– art.24, inciso XIII 
da lei 8666/93 e alte-
rações posteriores. 

CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO 
DE CONTAGEM - FUNEC PARA REALIZAÇÃO 
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS 
02/2014 (FUNÇÕES DE COORDENADOR PED-
AGÓGICO,  COORDENADOR DE NÚCLEO DO 
PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL) EM ATENDI-
MENTO AO CONVÊNIO FEDERAL 789496/2013, 
NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MO-
BILIDADE REDUZIDA E ATENÇÃO AO IDOSO.

FUNDAÇÃO 
DE ENSINO DE 
CONTAGEM - 
FUNEC 16.694.465/0001-20

SEM ÔNUS 
PARA O 
MUNICÍPIO 03/09/14

2
SEM ÔNUS PARA O 
MUNICÍPIO

PAC 146/14
DISPENSA 042/14
– art.24, inciso XIII 
da lei 8666/93 e alte-
rações posteriores. 

CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO 
DE CONTAGEM - FUNEC PARA REALIZAÇÃO 
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-
PSS 03/2014 (FUNÇÕES DE COORDENADOR 
PEDAGÓGICO,  COORDENADOR SETORIAL 
E PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO 
PROGRAMA SEGUNDO TEMPO) EM ATENDI-
MENTO AO CONVÊNIO FEDERAL 793312/2013, 
NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE.

FUNDAÇÃO 
DE ENSINO DE 
CONTAGEM - 
FUNEC 16.694.465/0001-20

SEM ÔNUS 
PARA O 
MUNICÍPIO 03/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS EDITAL Nº 03/2014
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
RESULTADO DO JULGAMENTO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
PREZADOS CANDIDATOS, atenção para os itens 5.4.11 e 5.4.12 do Edital: 
5.4.11 O candidato cujo pedido de isenção da Taxa de Inscrição for deferido deverá efetuar sua inscrição e não efetuar o pagamento do boleto bancário. 
5.4.12 O candidato que tiver o pedido de isenção da Taxa de Inscrição indeferido poderá efetuar sua inscrição acessando o link de impressão da 2ª via do boleto 
bancário, imprimindo-a e efetuando o pagamento conforme disposto no item 5.2.1 deste edital.

ORD. NOME IDENTIDADE SITUAÇÃO

01 Bruno Durgante da Rosa 11.381.250 DEFERIDO

02 Júlia Grazielle de Paula 11.650.501 DEFERIDO

03 Tiago dos Santos Frade 14.547.040 INDEFERIDO

Contagem, 01 de outubro de 2014.
COMISSÃO MUNICIPAL COORDENADORA DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PMC – EDITAL Nº 02/2014
SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MOBILIDADE REDUZIDA E ATENÇÃO AO IDOSO
PREZADOS CANDIDATOS, atenção para os itens 5.4.11 e 5.4.12 do Edital: 
5.4.11 O candidato cujo pedido de isenção da Taxa de Inscrição for deferido deverá efetuar sua inscrição e não efetuar o pagamento do boleto bancário. 
5.4.12 O candidato que tiver o pedido de isenção da Taxa de Inscrição indeferido poderá efetuar sua inscrição acessando o link de impressão da 2ª via do boleto 
bancário, imprimindo-a e efetuando o pagamento conforme disposto no item 5.2.1 deste edital.

ORD. NOME IDENTIDADE SITUAÇÃO

01 Bruno Durgante da Rosa 11.381.250 DEFERIDO

02 Júlia Grazielle de Paula 11.650.501 DEFERIDO

03 Patrícia Silvia Ferreira 16.38.926 DEFERIDO

04 Vânia Gonçalves da Silva 8.290.555 DEFERIDO
Contagem, 01 de outubro de 2014.
COMISSÃO MUNICIPAL COORDENADORA DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO ADMININISTRATIVO Nº. 112/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2014
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFAN-
TIL.
RAZÕES: PROPOSTA COMERCIAL
RECORRENTE: FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA.
RECORRIDA: EQUIPE DE PREGÃO – MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG.
I – DAS PRELIMINARES
RECURSO ADMINISTRATIVO interposto, por meio de seu representante legal, pela empresa FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA., devidamente 
qualificada na peça inicial, à vista do resultado da licitação em epígrafe, com fundamento no Decreto Municipal nº 11.172/2003, Decreto Municipal nº 200/2013 e 
subsidiado pela Lei 8.666/93.
a) Da tempestividade
Conforme estampado no inciso XVIII, artigo 4º, da Lei 10.520/2002, qualquer licitante poderá manifestar sua intenção de interpor recurso, quando lhe será concedido 3 
(três) dias para apresentação das razões de seu recurso, ficando os outros licitantes intimados para apresentar suas contrarrazões em igual número de dias, a contar do 
término do prazo da recorrente.
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A Recorrente registrou a intenção de recorrer, conforme preceitua a legislação, e protocolizou suas razões no prazo concedido.
b) Da Legitimidade
A empresa Recorrente participou das sessões públicas apresentando os seus documentos de Credenciamento, sua proposta comercial e documentação de habilitação. E 
vem por meio do recurso, solicitar que seja revista a análise das propostas comerciais, a fim de que seja revista a decisão que a desclassificou do certame.
II – Das Razões das Recorrente
 A Recorrente, alega que foi indevidamente desclassificada por deixar de apresentar os documentos exigidos no item 10 do termo de referência como resta de-
monstrado abaixo.
 A recorrente alega também que a Equipe de Pregão usou de pesos e medidas diferentes para tratar os licitantes, pois segundo entendimento da mesma, pois 
deveriam ter sido exigidas amostras da licitante IMPORLUC COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., para que se comprovasse a qualidade e conformidade dos 
materiais ofertados.
 Por fim, solicita que se seja revista a decisão da Equipe de Pregão que desclassificou a recorrente, a fim de que seja retomada a etapa de lances do Pregão em 
epígrafe.
 III – Das contrarrazões
 A Licitante IMPORLUC COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., apresentou contrarrazões conforme resumo abaixo:
“A empresa Imporluc Comércio, Importação e Exportação Ltda. – ME, conhecendo do certame, apresentou seus documentos de CREDENCIAMENTO, PROPOSTA E 
HABILITAÇÃO, na forma da lei e dentro das regras do edital supracitado, cujo CRITÉRIO DE JULGAMENTO, de acordo com o que preceitua o subitem 7.5 do instrumento 
convocatório, é o de MENOR PREÇO. 
 Procedendo na abertura das propostas de preços, o Pregoeiro e sua equipe, constataram que as empresas LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME, DILCEA MOREIRA 
DRUMMOND ME, FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA., UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA E COMERCIAL DIJAN EIRELLI, deixaram de atender 
as exigências do subitem 5.1.2 do Edital, motivo que ensejou a desclassificação destes participantes. 
Em sequencia, participando regularmente da sessão pública com o atendimento de todas as exigências do instrumento convocatório, a contrarrazoante apresentou a 
sua proposta de preço, sagrando-se vencedora do certame com o valor de R$ 1.151.000,00 (um milhão cento e cinquenta e um mil reais), para o lote “A” e R$ 1.932,00 
(mil novecentos e trinta e dois reais), para o lote “B”. 
 Não obstante, após habilitação e declaração de vencedora da empresa contrarrazoante, a licitante Futura Comércio de Materiais Educacionais Ltda., inconformada 
com a decisão de ter sido desclassificada, manifestou intenção de interpor recurso administrativo, sob a alegação de que “foi indevidamente alijada do certame” e que 
a empresa “Imporluc foi ilegalmente favorecida”. 
 Ainda, como se não bastasse, alegou a recorrente que está Comissão de Licitação utilizou pesos e medidas diferentes, desrespeitando o próprio edital, bem como 
a isonomia do certame. 
 No mérito, afirma a recorrente que a contrarrazoante não apresentou a documentação exigida no edital, e pede que a empresa Futura Comércio de Materiais 
Educacionais Ltda, seja novamente classificada, retornando o certame à fase de disputa de lances. 
Com efeito, será demonstrado que o recurso da recorrente, além de não gozar dos motivos de fato e de direito necessários, não está provido de fundamentação jurídi-
ca adequada, nos termos do edital de Pregão Presencial 029/2014, e Leis 8.666/1993, 10.520/2002 e Decreto 3.555/2000. 
II - DO DIREITO 
 O pregão, assim como as outras modalidades de licitação, tem como um dos seus objetivos primordiais obter a melhor proposta para Administração, aquela 
considerada mais vantajosa para o ente administrativo que está interessado em contratar com terceiros, tendo sempre em vista os Princípios da Legalidade, Impessoa-
lidade, Moralidade, Publicidade e, Eficiência, através do qual a administração dá oportunidade a todos os interessados em celebrar um contrato com a Administração 
Pública. 
 A Constituição Federal em seu art. 37, inciso XXI, claramente delimita a discricionariedade da Administração Pública, definindo como regra obrigatória a licitação 
antecedendo as contratações administrativas, vejamos: 
 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,  do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade,  moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
 XI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações  serão contratados mediante processo de licitação pública que 
assegure igualdade de condições a  todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as  condições efetivas 
da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de  qualificação técnica e econômicas indispensáveis à garantia do cumprimento das obri-
gações.  (Grifo nosso). 
 Ainda, o artigo 3.º da lei 8666/93 ressalta a observância obrigatória dos princípios constitucionais que norteiam as licitações públicas, sejam eles a legalidade e a 
vinculação ao instrumento convocatório, in verbis: 
 Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a  seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento  nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios  básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da  probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e  
dos que lhes são correlatos. (Grifo nosso). 
 Não obstante, a licitação é um procedimento administrativo orientado ao atingimento de certos fins, sendo que o respectivo artigo 3º enumera os fins buscados 
pela licitação e indica os princípios jurídicos mais relevantes a que a licitação se subordina. 
 No âmbito da licitação, o princípio da legalidade significa ser vedado à autoridade administrativa adotar qualquer providência ou instituir qualquer restrição sem 
autorização legal, ou seja, o edital em consonância com as respectivas Leis e dispositivos constitucionais, dita as regras do certame, e dessa forma, qualquer licitante 
que descumpra as suas disposições consequentemente deverá ser desclassificado ou inabilitado nos termos do edital. 
Neste sentido dispõe o edital do Pregão Presencial 029/2014 em seu item 5: 
 5.1 –A proposta deverá ser apresentada indicando o nome e CNPJ da empresa em uma via  datilografada ou processada em computador, assinada pelos 
sócios administradores ou  representante legal com poderes expressos, devidamente identificado ou em modelo próprio  em que conste:
 5.1.1 -Especificação clara e detalhada do fornecimento ofertado, com indicação precisa da  marca, modelo, se for o caso, preços unitário e total de cada lote 
e preço global para o lote,  conforme especificações constantes no Anexo I;

 5.1.2 -Apresentar com a proposta os documentos complementares, quando for o caso, previstos  no Anexo I/Termo de Referência.(Grifo e negrito nos-
so).
 5.1.3 -Prazo de entrega,
 5.1.3 -Prazo de garantia;
 5.1.5 –Validade da proposta.
 5.1.6 –Dados Bancários, para recebimento –(Banco/Agência/Conta corrente.)
 E neste sentido, o item 10 do Anexo I do Termo de Referencia dispõe que: 
 Nas embalagens dos brinquedos deverá constar o selo do INMETRO. 
 Deverá as licitantes apresentar juntamente na proposta comercial, certificação dos produtos pelo  órgão responsável INMETRO, com as portarias especi-
ficas de cada item descrito na Planilha. (Grifo e  negrito nosso). 
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 Dessa forma, não há que se falar em desclassificação indevida da recorrente, haja vista que esta descumpriu disposição expressa do edital, ou seja, a apresentação 
das documentações complementares exigidas no termo de referencia constante do anexo II. 
 Por sua vez, é incabível a recorrente alegar que a contrarrazoante está sendo “ilegalmente favorecida”, pois a empresa atendeu as exigências da proposta, motivo 
que a permitiu prosseguir no certame ate a fase de habilitação. 
 Ademais, a licitação é um instrumento jurídico para realização de valores fundamentais e a concretização dos fins impostos à Administração. Presume-se que a 
observância das formalidades inerentes aos seus procedimentos acarretará a mais satisfatória e adequada realização dos fins buscados pelo direito. 
 O fato da recorrente não ter se atentado para exigência expressa do edital, NÃO PODE SER CONSIDERADO FUNDAMENTO DE DIREITO para ser utilizado em desfa-
vor daqueles participantes que fielmente atenderam o edital. 
 Sobre a vinculação ao instrumento convocatório, com singular maestria ensina o Professor Marçal Justen filho: 
 O instrumento convocatório cristaliza a competência discricionária da Administração, que se  vincula a seus termos. Conjugando a regra do art. 41 com aquela 
do art. 4º da lei 8.666, pode-se  afirmar a estrita vinculação da Administração ao edital, seja quanto a regras de fundo quanto  àquelas de procedimento. Sob 
um certo ângulo, o edital é o fundamento de validade dos atos  praticados no curso da licitação, na acepção de que a desconformidade entre o edital e os atos  
administrativos praticados no curso da licitação se resolve pela invalidade destes últimos. Ao  descumprir normas constantes do edital, a Administração Pública 
frustra a própria razão de ser da  licitação. Viola os princípios norteadores da atividade administrativa, tais como a legalidade, a  moralidade, a isonomia. (FI-
LHO, Marçal Justen, Comentários à Lei de Licitações e Contratos  Administrativos, 14º Ed – São Paulo: Editora Dialética, 2010, p. 885). 
 Não obstante, o Supremo Tribunal Federal compartilha a mesma linha de raciocínio: 
 RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA.  PROPOSTA FINANCEIRA SEM ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS 
DA  VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO.1. Se o  licitante apresenta sua proposta financeira sem assinatura ou 
rubrica, resta caracterizada, pela  apocrifia, a inexistência do documento.2. Impõe-se, pelos princípios da vinculação ao instrumento  convocatório e do julgamento 
objetivo, a desclassificação do licitante que não observou exigência  prescrita no edital de concorrência.3. A observância ao princípio constitucional da preponderância  
da proposta mais vantajosa para o Poder Público se dá mediante o cotejo das propostas válidas  apresentadas pelos concorrentes, não havendo como incluir na 
avaliação a oferta eivada de  nulidade.4. É imprescindível a assinatura ou rubrica do licitante na sua proposta financeira, sob  pena de a Administração não 
poder lhe exigir o cumprimento da obrigação a que se sujeitou.5.  Negado provimento ao recurso. 
 (23640 DF, Relator: MAURÍCIO CORRÊA, Data de Julgamento: 15/10/2001, Segunda Turma,  Data de Publicação: DJ 05-12-2003 PP-00038 EMENT VOL-02135-
07 PP-01268.) 
 E no mesmo sentindo o Superior Tribunal de Justiça: 
 ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO  AO EDITAL. REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRI-
DO. DOCUMENTAÇÃO  APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA.1. A Corte de origem apreciou a demanda de modo  suficiente, havendo se pronunciado acerca 
de todas as questões relevantes. É cediço que, quando o  Tribunal a quo se pronuncia de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, não cabe  
falar em ofensa aos referidos dispositivos legais. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está  obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, 
desde que os fundamentos  utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos  autos.2. O Tribunal de origem 
entendeu de forma escorreita pela ausência de cumprimento do  requisito editalício. Sabe-se que o procedimento licitatório é resguardado pelo princípio da  
vinculação ao edital; esta exigência é expressa no art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à  Administração o descumprimento das normas contidas no edital. 
Sendo assim, se o edital prevê,  conforme explicitado no acórdão recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da publicação no Diário  Oficial da União do registro do 
alimento emitido pela ANVISA", este deve ser o documento  apresentado para que o concorrente supra o requisito relativo à qualificação técnica. Seguindo tal  
raciocínio, se a empresa apresenta outra documentação - protocolo de pedido de renovação de  registro – que não a requerida, não supre a exigência do edital.3. 
Aceitar documentação para  suprir determinado requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar um concorrente em  detrimento de outros, o que feriria o 
princípio da igualdade entre os licitantes.4. Recurso especial  não provido. 
 (1178657 MG 2009/0125604-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de  Julgamento: 21/09/2010, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publi-
cação: DJe 08/10/2010.) (Grifo e  negrito nosso). 
 Neste sentido, o Princípio ao Instrumento Convocatório, estabelecido no “caput” do artigo 41º, da Lei nº 8.666/1993, é muito claro ao determinar que a “ADMI-
NISTRAÇÃO NÃO PODE DESCUMPRIR AS NORMAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, AO QUAL SE ACHA ESTRITAMENTE VINCULADA, ou seja, a desclassificação 
da recorrente, não feriu a isonomia do certame, pois assim como ela, mais 4 (quatro) empresas licitantes foram desclassificadas pelos mesmos motivos. 
 De fato haveria violação da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório caso a empresa recorrente não fosse desclassificada, pois esta estaria sendo 
privilegiada em detrimento da contrarrazoante. 
 Ainda, considerando a exigência de amostras do edital, é importante ressaltar que todas as amostras se encontram devidamente prontas para apresentação e 
análise da Secretaria Municipal de Educação, nos termos Anexo II, sendo certo que a manifestação de recurso por parte da recorrente suspendeu o imediato envio das 
mesmas, uma vez que a eventual procedência deste retornaria a sessão de licitação à etapa de lances, sem definição de empresa habilitada ou vencedora. 
 Não obstante, considerando a vantajosidade da proposta, vale lembrar que este princípio fundamental dos procedimentos licitatórios não se concretiza essencial-
mente com a apresentação da proposta financeiramente mais baixa, mas sim por um conjunto de finalidades que garantam a execução do contrato com eficiência e 
segurança, atendendo o interesse público sem levar à Administração a contratações ruinosas, que poderiam causar prejuízos muito além da esfera econômica. 
 Neste sentindo, o Ilustre professor Marçal Justen Filho faz uma brilhante exposição sobre o aspecto da vantajosidade da proposta, vejamos: 
 A vantagem caracteriza-se como a adequação e satisfação do interesse coletivo por via da  execução do contrato. A maior vantagem possível configura-se 
pela conjugação de dois aspectos  inter-relacionados. Um dos ângulos relaciona-se com a prestação a ser executada por parte da  Administração; o outro 
vincula-se à prestação a cargo do particular. A maior vantagem apresenta- se quando a Administração assumir o dever de realizar a prestação menos onerosa e o 
particular se  obrigar a realizar a melhor e mais completa prestação. (FILHO, Marçal Justen, Comentários à Lei  de Licitações e Contratos Administrativos, 
15º Ed – São Paulo: Editora Dialética, 2012, p. 61). 
 Isto é, a proposta apresentada pela contrarrazoante é vantajosa para o Município, pois além de estar dentro da estimativa de preços feita pela própria Administra-
ção, inquestionavelmente, todos os requisitos de classificação e habilitação previstos no edital foram cumpridos, não restando dúvida sobre as condições que a licitante 
vencedora detém para a execução dos serviços licitados. 
 Por conclusão lógica, a fundamentação da recorrente é totalmente improcedente, considerando que para questionar a vantajosidade da proposta, primeiramente 
teria que ter atendido as disposições expressas do edital, o que de fato não aconteceu. 
 Por sua vez, não resta dúvida que os procedimentos realizados na sessão de pregão presencial atenderam tanto o edital como as normas e princípios constitucio-
nais, onde a condução do Pregoeiro se direcionou a garantir os ditames da lei e os interesses do Município de Contagem. 
 E ainda, a devida legalidade, razoabilidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório foram contemplados na sessão pública, garantindo ao processo 
lisura e legalidade nos termos da Lei, o que pode ser verificado nos autos do processe de licitação em epígrafe. 
Com efeito, o ato do pregoeiro de habilitar e declara vencedora do certame a empresa IMPORLUC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME, além de 
cumprir os procedimentos previamente definidos no edital, atendeu o artigo 37 da Constituição Federal, bem como as disposições das Leis 8.666/1993, 10.520/2002 e 
Decreto Federal 3.555/ 2000. 
 IV – Da Análise do Recurso
 A Constituição Federal Brasileira determina que a administração pública obedeça aos Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e 
Eficiência (art. 37, caput). Explicita, ainda, a Constituição, a necessidade de observância desses princípios ao exigir que as obras, serviços, compras e alienações sejam 
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contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes (art. 37, inciso XXI).
 Para regulamentar o procedimento da licitação exigido constitucionalmente, foi inicialmente editada a Lei n. 8.666/1993. Com a Lei n. 10.520/2002, mais uma 
modalidade licitatória (pregão) foi introduzida no modelo brasileiro, ao qual se aplicam subsidiariamente as regras da Lei n. 8.666/1993. Seja qual for a modalidade 
adotada, deve-se garantir a observância da isonomia, legalidade, impessoalidade, igualdade, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, previstos 
expressamente na Lei n. 8.666/1993. (GRIFEI)
 Dentre as principais garantias, pode-se destacar a vinculação da Administração ao edital que regulamenta o certame licitatório. Trata-se de uma segurança para 
o licitante e para o interesse público, extraída do princípio do procedimento formal, que determina à Administração que observe as regras por ela própria lançadas no 
instrumento que convoca e rege a licitação.
 Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, o instrumento convocatório
“é a lei do caso, aquela que regulará a atuação tanto da administração pública quanto dos licitantes. Esse princípio é mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, e 
enfatizado pelo art. 41 da mesma lei que dispõe que “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. 
(Curso de Direito Administrativo, 2007, p.416)”
 A Equipe de Pregão esclarece que foi previsto no edital que as amostras deveriam ser apresentadas apenas pela Licitante Vencedora.
 V – DO MÉRITO:
 Diante de todo o exposto, assim como em obediência ao dispositivo legal, a Equipe de Pregão decide pelo NÃO ACATAMENTO do recurso ora interposto, manten-
do a decisão proferida em ata datada de 22/09/2014.
 Imperioso destacar que o critério utilizado pela Administração para avaliar as propostas bem como a documentação de habilitação, foi o cotejo do produto ofer-
tado com a especificação estampada no Anexo I do Edital, conforme relatórios de avaliação acostados aos autos.
Contagem, 02 de outubro de 2014.
Jáder Luís Sales Júnior
Pregoeiro
Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Equipe de Apoio
Luiz Adolfo Belém
Equipe de Apoio
DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR
Recebo o RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela LICITANTE FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA., vez que é tempestivo, para no mérito NEGAR 
PROVIMENTO, tendo em vista que a decisão do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio está amparada pela legislação pertinente.
Posto isso, RATIFICO a decisão, determinando seja sequenciada a licitação.
Contagem, 02 de outubro de 2014.
Rafael Silveira
Secretário Municipal Adjunto de Administração

TERMO DE REVOGAÇÃO
O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, número 200, Bairro Camilo Alves, inscrito no CNPJ número 18.715.508/0001-31, represen-
tado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO, Senhor RAFAEL SILVEIRA, portador da Carteira de Identidade número MG 8.868.794 SSP/MG e ins-
crito no CPF sob número 039.545.806-40, com fundamento nos artigos 49, da Lei Federal número 8.666/93, REVOGA POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO, a CONCOR-
RÊNCIA número 030/2012, cujo objeto é a contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preços unitários, para a execução de serviços de operacionalização, 
manutenção e monitoramento do aterro sanitário municipal, referentes à limpeza urbana no Município de Contagem – MG, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo 
ser prorrogado na forma do estabelecido no artigo 57, inciso II, da Lei número  8.666/93, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 
em função da análise da atual demanda do Aterro Sanitário Municipal, considerada a manutenção do Procedimento Licitatório, Concorrência número 030/2012, não 
mais vantajosa para a Administração, em virtude do aumento no quantitativo de resíduos coletados, conforme posicionamento apensado ao processo. Abre-se o prazo 
recursal previsto em Lei.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Contagem, 01 de outubro de 2014.
RAFAEL SILVEIRA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais; com fulcro no disposto 
no  Decreto Municipal nº 1.838, de 04 de maio de 2012, que dispõe sobre o procedimento administrativo de apuração de infrações administrativas cometidas por 
licitantes e contratados da Administração Pública Municipal; bem como considerando as disposições contidas na Lei Federal ,º 8.666, de 21 de junho de 1993 e altera-
ções; e, considerando, por fim o Relatório de Auditoria Nº 1121.0078.14, de 23 de maio de 2014; por fim, considerando a delegação de competência estabelecida pela 
Portaria SEAD nº 035, de 1º de setembro de 2014.
RESOLVEM:
Art.1º  DESIGNAR  Constituir Comissão, para, sob a presidência do primeiro membro, apurar a responsabilidade da Empresa Capital Papelaria e Informática Ltda., inscri-
ta no CNPJ sob o nº 01.866.914/0001-00, referente as supostas irregularidades nas execuções das obrigações assumidas nos termos constantes dos dados apresentados 
no Anexo Único, desta Portaria Conjunta:
      I – Glaúcio Maria Leão – matrícula n° 0136694-3 – SEAD/DEGREL;
      II – Mariza Maria Lúcio Mendes – matrícula n° 12714-0 – SEAD/DEGREL;
 III – Thassia Danúbia Batista Leão – matrícula nº 141211-2 - SEDUC
Parágrafo único. Os membros representantes das Secretarias de Administração e de Educação, foram indicados pelos titulares das citadas pastas.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Palácio do Registro, em Contagem, ao 01 de outubro de 2014.
RAFAEL SILVEIRA
Secretário Municipal Adjunto de Administração
PROF. JOSÉ RAMONIELE RAIMUNDO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
ANEXO ÚNICO
PORTARIA CONJUNTA SEAD/SEDUC Nº 007/2014
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PROCESSO ADMINISTRATIVO: PA NÚMERO 293/2013

PREGÃO PRESENCIAL: PP NÚMERO 113/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2014

CONTRATO ADMINISTRATIVO 027/2014

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR INDIVIDUAL PARA 
ATENDER OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, EDUCA-
RTES E EJA.

EMPRESA: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA- EPP

ENDEREÇO: Avenida Altamiro Avelino Soares, nº 925 – Castelo – Belo Horizonte/MG. CEP 31.330-000

CNPJ: 01.866.914/0001-00

REPRESENTANTE LEGAL: André Luiz Dias

CARTEIRA IDENTIDADE: CI nº MG-4.334.924 SSP/MG

CPF 716.860.886-04

CAPITAL SOCIAL
4ª Alteração Contratual: Capital Social alterado para R$110.000,00 (Cento e dez mil Reais), dividido 
em 110.000 (cento e dez mil) quotas de R$1,00 

SÓCIOS INDICADOS NA 5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

-108.900 quotas, 99%, totalizando R$108.900,00, em nome de André Luiz Dias – CPF nº 
716.860.886-04 – CI nº MG-4.334.924 expedida pela SSPMG
-1.100 quotas, 01%, totalizando R$1.100,00, em nome de Antônio Candido da Silva – CPF nº 
161.686.666-72 – CI nº M-7.155.422, expedida pela SSPMG

INCIDÊNCIA  PROCESSUAL PROCESSO ADMINISTRATIVO 1765/2014 – PGM 

REQUERENTE PMC – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MOTIVAÇÃO RELATÓRIO DE AUDITORIA CGM Nº 1121.0078.14

NOTIFICAÇÃO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº002/2014

NOTIFICADA CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA- EPP

DEFESA ADMINISTRATIVA
DEFESA ADMINISTRATIVA PROTOCOLIZADA PELA EMPRESA CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA 
LTDA, DATADA EM 03/07/2014

ATO ADMINISTRATIVO Nº  15.651
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; ALTERA a lotação da servidora abaixo relacionada, a partir de 31 de agosto 
de 2014:
Onde se lê: 

SERVIDOR (a) CARGO NIVEL CPC LOTAÇÃO

MARCELLA NAYARA JACOB DE CARVALHO Assistente II II 170 Secretaria Municipal de Administração

 Leia-se:

SERVIDOR (a) CARGO NIVEL CPC LOTAÇÃO

MARCELLA NAYARA JACOB DE CARVALHO Assistente II II 170 Secretaria Municipal de Saúde

Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2014.
GERALDO MÁRCIO ALVES GUIMARÃES
Secretário Adjunto Executivo de Administração

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Ivayr Nunes Soalheiro, torna público e faz saber que foram concedidas as seguintes Licenças Ambientais:
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 812/2014
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 
e Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Alpina Briggs Defesa Ambiental S/A, CNPJ:Nº.04.050.400/0030-05, localizado à Rua Três, Nº 134, 
Bairro do Comércio, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, 
para exercer a(s) atividade(s) de descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos, atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em 
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geral, exceto imobiliários, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 39.00-5-00, 74.90.1.04, respectivamente, confor-
me Processo Administrativo Nº 04925/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 
12/08/2018. 

Secretaria Municipal 
de Saúde

Aviso de Retificação da Homologação – O Município de Contagem – através da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS – vem tornar 
público a Retificação da Homologação do Pregão Presencial nº 026/2014 cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM – FORNECIMENTO PARCELADO 
EM 12 MESES, ONDE SE LÊ: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE CONTAGEM – FORNECIMENTO PARCELADO EM 12 MESES, LEIA-SE: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM – FORNECIMENTO PARCELADO EM 12 
MESES. O Secretário, Evandro José da Silva. Em 29 de setembro de 2014.

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

2º TERMO DE APOSTILA 
Pelo presente Termo Aditivo, ALTERA-SE o Contrato Administrativo nº 052/2011, firmado em 01/11/2011, de um lado como CONTRATANTE, o MUNICÍPIO DE CONTA-
GEM, inscrito no CNPJ sob o nº 18.715.508/0001-31 e de outro lado, como CONTRATADA, a CONSTRUTORA E DRAGAGEM PARAOPEBA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 
18.322.925/0001-14, neste ato representada pelo Sr. MÁRCIO PIERAZOLLI, portador da Carteira de Identidade nº M-2.155.538 e inscrito no CPF sob o nº 131.776.216-
91, como se segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS
1.1. Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, OF/CONPARQ/.Nº. 092/2014 de 30/09/2014, e todos os elementos que compõem o Processo 
Administrativo nº.  449/2010 da Concorrência Pública nº 025/2010.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. O presente Termo Aditivo tem como Objeto a TRANSFERÊNCIA de responsabilidade, acompanhamento, assinatura e dotação orçamentária do Contrato Administra-
tivo nº 052/2011, que tem como objeto a Execução de serviços de capina, roçada e serviços complementares, referentes a limpeza urbana no  Município de Contagem/
MG.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO 
3.1. Com o presente Termo Aditivo fica ALTERADO o Preâmbulo do Contrato Administrativo nº 052/2011
DE: 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES DE CONTAGEMAGEM - CONPARQ, com sede na Rua Portugal nº 8, Bairro Glória, CEP 32.340-010  Contagem/MG, inscrito 
no CNPJ sob o nº 09.529.813/0001-48, neste ato representado pelo seu PRESIDENTE, Sr. JOSÉ CARLOS CARNEIRO GOMES, portador da carteira de Identidade nº M - 
3.028.752 expedida pelo SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 490.241.166 - 00,  denominado CONTRATANTE
PARA: 
O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, com sede na Praça  Presidente Tancredo Neves nº 200, Bairro Camilo Alves, CEP 32.017-900 Contagem/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 
18.715.508/0001-31, neste ato representado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Sr. LUIZ EUSTÁQUIO TEIXEIRA DE MAGALHÃES, portador 
da carteira de Identidade CREA/MG nº – 46.732/D e inscrito no CPF sob o nº 326.736.556-20,  denominado CONTRATANTE
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. A Dotação Orçamentária consignada no orçamento do Município de Contagem para cobrir as despesas decorrentes da execução pela SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS denominado contrato é: 1.15.1.18.452.0009.2090 – 33.90.39.00 Fonte: 010 000
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO
5.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições não alcançadas  pelo presente Termo Aditivo.
Assim, justos e acordados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e valor, perante as testemunhas abaixo, extraindo-se as cópias necessárias 
para documento e controle.
Contagem, 01 de Outubro de 2014.
LUIZ EUSTÁQUIO TEIXEIRA DE MAGALHÃES
SECRETÁRIO DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS
JOSÉ CALOS CARNEIRO GOMES
PRESIDENTE DA CONPARQ
MÁRCIO PIERAZOLLI
CONSTRUTORA E DRAGAGEM PARAOPEBA LTDA.

TESTEMUNHAS: 
_____________________________      ________________________________
CPF:                                                       CPF:

1º TERMO DE APOSTILA 
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Pelo presente Termo Aditivo, ALTERA-SE o Contrato Administrativo nº 053/2011, firmado em 01/11/2011, de um lado como CONTRATANTE, o MUNICÍPIO DE CONTA-
GEM, inscrito no CNPJ sob o nº 18.715.508/0001-31 e de outro lado, como CONTRATADA, a CONSTRUTORA E DRAGAGEM PARAOPEBA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 
18.322.925/0001-14, neste ato representada pelo Sr. MÁRCIO PIERAZOLLI, portador da Carteira de Identidade nº M-2.155.538 e inscrito no CPF sob o nº 131.776.216-
91, como se segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS
1.1. Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, OF/CONPARQ/.Nº. 092/2014 de 30/09/2014, e todos os elementos que compõem o Processo 
Administrativo nº.  450/2010 da Concorrência Pública nº 026/2010.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. O presente Termo Aditivo tem como Objeto a TRANSFERÊNCIA de responsabilidade, acompanhamento, assinatura e dotação orçamentária do Contrato Administra-
tivo nº 052/2011, que tem como objeto a Execução de serviços de capina, roçada e serviços complementares, referentes a limpeza urbana no  Município de Contagem/
MG.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO 
3.1. Com o presente Termo Aditivo fica ALTERADO o Preâmbulo do Contrato Administrativo nº 052/2011
DE: 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES DE CONTAGEMAGEM - CONPARQ, com sede na Rua Portugal nº 8, Bairro Glória, CEP 32.340-010  Contagem/MG, inscrito 
no CNPJ sob o nº 09.529.813/0001-48, neste ato representado pelo seu PRESIDENTE, Sr. JOSÉ CARLOS CARNEIRO GOMES, portador da carteira de Identidade nº M - 
3.028.752 expedida pelo SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 490.241.166 - 00,  denominado CONTRATANTE
PARA: 
O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, com sede na Praça  Presidente Tancredo Neves nº 200, Bairro Camilo Alves, CEP 32.017-900 Contagem/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 
18.715.508/0001-31, neste ato representado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Sr. LUIZ EUSTÁQUIO TEIXEIRA DE MAGALHÃES, portador 
da carteira de Identidade CREA/MG nº – 46.732/D e inscrito no CPF sob o nº 326.736.556-20,  denominado CONTRATANTE
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. A Dotação Orçamentária consignada no orçamento do Município de Contagem para cobrir as despesas decorrentes da execução pela SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS denominado contrato é: 1.15.1.18.542.0009.2090 – 33.90.39.00 Fonte: 010 000
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO
5.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições não alcançadas  pelo presente Termo Aditivo.
Assim, justos e acordados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e valor, perante as testemunhas abaixo, extraindo-se as cópias necessárias 
para documento e controle.
Contagem, 01  de Outubro de 2014.
LUIZ EUSTÁQUIO TEIXEIRA DE MAGALHÃES
SECRETÁRIO DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS
JOSÉ CALOS CARNEIRO GOMES
PRESIDENTE DA CONPARQ
MÁRCIO PIERAZOLLI
CONSTRUTORA E DRAGAGEM PARAOPEBA LTDA.
TESTEMUNHAS: 
___________________________                    ___________________________
CPF:                                                                  CPF:

Famuc

PORTARIA Nº 6716 de 24 de setembro de 2014.
Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio
O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto 373 de 14 de setembro de 2014;
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, no período 01/10/2014 a 30/10/2014, ao servidor Erivelton da Silva, matrícula de nº 159023-6, titular do cargo de provimento 
efetivo de Analista de Sistemas.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 24 de setembro de 2014.
 Evandro José da Silva
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

PORTARIA Nº 6717 de 24 de setembro de 2014.
Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio
O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto 373 de 14 de setembro de 2014;
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, no período 01/10/2014 a 30/10/2014, a servidora Jessika Paloma Teixeira D. Correa, matrícula de nº 189164-2, titular do cargo de 
provimento efetivo de Auxiliar em Enfermagem I.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 24 de setembro de 2014.
Evandro José da Silva
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PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

Funec

PORTARIA Nº 168, de 01 de outubro de 2014.
Delega competência para a prática dos Atos que especifica.
A Presidente Interina da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Artigo 1º - DESIGNA o servidor Raphael Moreira Maia para responder interinamente, como ordenador de despesas da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no 
período de 29 de setembro à 26 de outubro de 2014.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor no ato de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio do Registro, em Contagem, ao 01 de outubro de 2014. 
PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE
LUZIA LIMA MOREIRA
PRESIDENTE INTERINA

Atos do Legislativo

Ata da 30ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e quatorze. Aos vinte e três dias do mês de setembro, realizou-se, neste Legislativo, 
no Plenário “Vereador José Custódio”, a trigésima reunião ordinária com a presença de vinte vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente Vereador Gil 
Antônio Diniz solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, quando se constatou a ausência do vereador Alexsander Chiodi da Silva. Em seguida, o vereador 
Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes)  fez a leitura do Capítulo 8, versículos 19 a 21, narrado por São Lucas,da Bíblia Sagrada. Na sequência, foi executado o hino da 
cidade de Contagem. Logo após, foi votada e aprovada, sem ressalva, a ata da reunião anterior Prosseguindo os trabalhos, foram lidas as correspondências recebidas e 
encaminhadas à Gerência Legislativa para as providências de praxe. Foram ainda lidos e encaminhados ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, os 
projetos, a saber: Projeto de Lei Nº 044/2014- : “Declara de Utilidade Pública a “Federação das Entidades Comunitárias e Populares do Município de Contagem 
– FECON”, com sede neste Município”, de autoria da vereadora Silvia da Cruz Messias; Proposta de Emenda à Lei Orgânica Nº 002/2014 – Dá nova redação ao artigo 
117 da Lei Orgânica de Contagem, acrescentando o inciso III e parágrafos, de autoria de vários vereadores; Projeto de Resolução N.º 061/2014 - “Cria a Comissão 
Permanente de Igualdade Racial”, de autoria de vários vereadores. Na sequência, foram votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos Nºs 234 a 243/2014; 
Indicações Nºs 782 a 815/2014; Moções Nºs 194 e 195/2014, apresentados pelos vereadores, para os quais não houve destaque.  Logo após, o vereador Arnaldo de 
Oliveira solicitou a palavra e, em seu pronunciamento, manifestou contrário a  uma carta distribuída à população de Contagem pela candidata a deputada estadual 
Maria José Chiodi, conforme segue o seu discurso: “Senhor Presidente, estamos chegando no período das eleições e eu tenho visto as propagandas eleitorais. Eu queria 
desejar muito boa sorte a todos os candidatos que estão disputando as eleições. Pessoas que têm uma representatividade na cidade e cada um na sua forma. E nós 
vivemos no estado democrático e temos que entender isso. Eu desejo muito boa sorte ao Gustavo Olímpio que é candidato e está aí presente, aliás, sempre presente. 
Parabéns, Gustavo, porque a gente tem que entender a democracia e você, aliás,  sempre presente, aqui,  reivindicando em prol da categoria. Então, parabéns! Que 
Deus ilumine muito a sua campanha. Quero parabenizar também o meu amigo William Barreiro na sua candidatura. William que tão bem representa a nossa cidade, o 
vereador Ricardo Faria, a ex-prefeita Marília Campos, o atual deputado estadual Durval Ângelo, o candidato a deputado Newton Júnior, o ex-prefeito Ademir Lucas, 
Domingos de Castro, Alessandro Marques, Gil Diniz Neto, o Jander Filaretti que é meu amigo, é do nosso partido, pai da Isabella Filaretti que muito me honra de ser 
sua colega nesta Casa, pelo seu brilhante trabalho que você faz, principalmente voltado pelas crianças e pelos adolescentes do nosso município. Desejo também 
felicidades a uma ex-vereadora desta Casa. Foi presidente desta Casa. Tem uma grande folha de serviços prestados a este município. O que eu desejo muitas felicidades, 
que é a ex-vereadora Maria José Chiodi. E eu tenho o meu candidato a deputado estadual  que é o Dilzon Melo, presidente do meu partido PTB. Agora, eu fui pego de 
surpresa nesse final de semana aqui em Contagem. Eu vou tomar um tempo maior, presidente,  e vou ler essa carta porque ela não condiz com o apoio que eu estou 
dando e para quem eu estou dando: “Caros moradores da sede e região: Estou imensamente feliz e  conto com o apoio recebido dos vereadores mais votados da 
região da sede de Contagem. O meu filho, Alex Chiodi, o meu vizinho Decinho Camargos e meus amigos de longa data, vereadores Arnaldo de Oliveira e Gil Antônio 
Diniz (Teteco). Posso dizer, sem nenhuma dúvida, que o apoio desses competentes representantes do povo, que desenvolvem um trabalho tão importante para a nossa 
região, nos dá mais força para continuar a nossa caminhada e a certeza de que podemos levar o nosso trabalho para outras regiões de nosso estado. Sem nos esquecer 
de priorizar a nossa querida Contagem. Toda essa benção que recebo vem de Deus e isso me deixa extremamente feliz pelo reconhecimento e gratidão que é fruto do 
imenso trabalho que realizei e continuo realizando em nossa cidade. Foram mais de vinte e seis anos dedicados à política em Contagem com ações voltadas diretamen-
te para o social e os direitos das mulheres. Me chamam de “mulher guerreira”, em resposta a toda dedicação em Contagem. De assumir sem medo as lutas das pessoas 
mais carentes. Conheço cada canto de nossa cidade e sei  das carências e demandas de cada região. Por isso, peço e conto com o seu voto de confiança e de sua família 
para que possamos representar Contagem na Assembleia Legislativa de Minas Gerais com nossa experiência, força e trabalho. Pela primeira vez eleger uma pessoa que 
nasceu e viveu toda a sua vida em Contagem, pois,  infelizmente a nossa cidade nunca elegeu pessoas daqui. Isso vai mudar agora. Conto com você. Seja mais uma 
força na nossa caminhada. Abraços e até breve. Deputada Estadual Maria José Chiodi - 65002 – PcdoB”. Arnaldo explicou que nessa cartinha vem as fotos: sua 
(vereador Arnaldo de Oliveira),  do vereador Alex Chiodi, da própria candidata Maria José Chiodi, do vereador Decinho Camargos e do vereador Teteco”. Após a leitura 
na íntegra dessa carta, o vereador Arnaldo continuou no seu discurso, e disse: “ Eu venho dizer nessa manhã, senhor Presidente e a todos aqui nessa manhã, que o que 
está escrito aqui a respeito do trabalho da vereadora, eu acompanhei e concordo inteiramente. É uma grande líder na nossa cidade. Tenho o maior respeito pela 
mesma. Foi uma grande vereadora. Trabalhou voltada para os mais humildes. Foi presidente desta Câmara. Tenho todos os elogios a dizer, mas  existem momentos na 
política que  nós estamos juntos e outros momentos, não. E, nesse momento atual dessas eleições, eu não estou apoiando a candidata Maria José Chiodi que distribuiu 
essa carta. Eu apoio o meu candidato a deputado estadual Dilzon Melo, presidente do meu partido. É esse que eu apoio. É uma coisa um pouco desagradável de estar 
nessa manhã fazendo esse comentário. Mas eu não poderia deixar de expressar o que é a realidade. Porque eu fui até uma casa pedir voto para o meu candidato Dilzon 
Melo, mas a eleitora falou assim: “Olha, Arnaldo, eu recebi aqui, você está apoiando é outra!  Acho que isso não é certo. Se a gente espera do eleitor que siga aquilo 
que é a nossa proposta de trabalho, o que vai ser do eleitor a hora que ele recebe dois pedidos? E aí, eu estou pedindo duas vezes? Não, não estou pedindo duas 
vezes! Respeito muito, aliás,  falei na sexta-feira, liguei à noite para o meu amigo Alex Chiodi, sou padrinho de casamento do mesmo. Falei: “Alex, recebi uma carta aqui 
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muito desagradável. Gostaria que na terça-feira você estivesse na câmara, porque eu vou falar nesse assunto. Porque Contagem tem que saber, e tem que ficar gravado 
na câmara, nas atas, no áudio, e a população tem que saber”.  Infelizmente, por algum motivo, teve um motivo. Eu vi a secretária dele entregando a justificativa de 
ausência. Ele não está presente. Então,  eu quero deixar isso muito claro, desejando felicidades a todos os meus amigos, o William, o Ricardo, o Gustavo que eu o 
respeito muito. Ele sabe disso. Todas as vezes que está presente o SIND-UTE. Podemos muitas vezes não convergir com as ideias, mas, o respeito a você, pelo seu 
trabalho e pelo SIND-UTE, tenha certeza, da minha parte é muito grande. Porque, da mesma forma, está aí o Donaldo, também já foi presidente do SIND-UTE e nós 
sempre tivemos um ótimo relacionamento. Muitas das vezes não votei com você, mas isso não nos impediu de podermos nos encontrar e olhar no rosto de cada um. 
Porque isso é o respeito ao próximo. Estou deixando isso aqui, claro, que não existe esse apoio de minha parte. É um assunto chato, desagradável, mas temos que nos 
expressar. Muito obrigado”. Aparteando, o Presidente Vereador Teteco reiterou o respeito que tem por todos os candidatos e afirmou que participa de  uma coordena-
ção de campanha para deputado federal. Disse que, em respeito a todos os candidatos a deputado estadual em Contagem, ele não  deve declarar o seu voto a 
deputado estadual. Afirmou que não autorizou a colocação de sua foto nessa carta. Enfatizou que em respeito a ele próprio e aos colegas vereadores Arnaldo de 
Oliveira e Decinho Camargos, que também não autorizaram as suas fotos nessa carta, acredita que essa candidata deveria retirá-la de circulação. Passando à discussão e 
votação de projetos, foram votados e aprovados, por unanimidade, em Turno Único, através de votação eletrônica,  os seguintes Projetos de Resolução: Projeto de 
Resolução Nº 052/2014 – que “Cria a Comissão Permanente de Esporte e Lazer, e dá outras providências”, de autoria de vários vereadores; Projeto de Resolução Nº 
058/2014 – que “Concede o Diploma de Mérito Desportivo ao senhor Jordejaro Gonçalves Maciel”, de autoria do vereador José Antônio Procópio de Almeida. Foi ainda, 
votado e aprovado, por unanimidade, no Parecer e em Primeiro Turno, o Projeto de Lei Nº 016/2014, que “Autoriza a criação do hino da Guarda Municipal de 
Contagem, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo. Em Segundo Turno e em Redação Final, foi votado e aprovado, por unanimidade, com o acréscimo 
da Emenda, de autoria do Poder Executivo, o Projeto de Lei Complementar Nº 012/2014 – que, “Altera a Lei Complementar nº 065, de 7 de julho de 2009, que dispõe 
sobre o Programa “Minha Casa, Minha Vida”  em Contagem, e dá outras providências”. Os Projetos de Resolução Nºs 056/2014 e 057/2014, de autoria do vereador 
Rodinei Ferreira Dias, e o Projeto de Resolução Nº 059/2014, de autoria da vereadora Silvia da Cruz Messias, foram retirados de pauta por motivo de ausência de seus 
autores. Em seguida, foi aprovado o sobrestamento, assinado por diversos vereadores, ao Projeto de Lei Nº 011/2014, que “Altera o artigo 5º da Lei nº 4.497, de 29 de 
novembro de 2011, que estabelece as diretrizes da Política Municipal sobre Álcool e outras Drogas, dispõe sobre o Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e outras 
Drogas de Contagem, institui o Fundo Municipal sobre Álcool e outras Drogas, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo. Nesse momento, o vereador 
Fredim solicitou a palavra e comentou sobre esse projeto. Fredim explicou que é necessário mais atenção na  discussão desse projeto, já que haverá o de remanejamen-
to do Fundo de Política e Álcool e Drogas  da Secretaria Municipal de Defesa Social  para a Secretaria Municipal de Saúde. O vereador Arnaldo sugeriu uma reunião com 
a Comissão de Saúde e a Comissão de Assistência Social no sentido de buscarem uma solução para esse impasse. Na sequência, recebeu parecer conclusivo da 
Comissão de Administração e Serviços Públicos, o Projeto de Lei Nº 049/2014, originária do Projeto de Lei Nº 043/2014, que “Denomina logradouro público que 
menciona, neste município”, de autoria do vereador William Vieira Batista. No horário destinado ao Grande Expediente, o vereador José Antônio voltou a falar sobre o 
dilema dos moradores do Recanto da Mata, Chácaras Del Rey e adjacências  que há muito reivindicam esgoto para aquela região. José Antônio comentou que teria 
recebido um comunicado de que as obras de rede de esgoto naquela região não iniciariam por questões políticas. Aparteando o vereador Eduardo Sendon disse que tal 
comunicado não procedia e, na oportunidade, pediu o nome dessa pessoa. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 31ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 30 de 
setembro, às 9:00 horas, a fim de deliberarem sobre matérias constantes da pauta. Registrada a chamada final, persistiu a mesma do início.  Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, José Roberto Ribeiro, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida 
e, se aprovada, será por mim e pelo Presidente, assinada.

AVISO DE LICITAÇÃO
A Câmara Municipal de Contagem torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, a partir das 13h30min horas do dia 15 de Outubro de 2014, 
em sua sede, na Praça São Gonçalo, nº 18, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 010/2014, tendo por objeto contratação de empresa especializada em execu-
ção, realização de artes e impressão gráfica para este legislativo municipal. O texto integral do edital (contendo todas as informações sobre o certame) encontra-se à 
disposição dos interessados no site: http://www.cmc.mg.gov.br e pelo e-mail compras@cmc.mg.gov.br - Comissão Permanente de Licitação, telefone: (31) 3359-8744, 
(31) 3198-5141 e (31) 3198-5142, no horário de 09h00min as 18h00min horas, de segunda a sexta-feira, onde poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais. Érica 
Pereira De Souza- pregoeira
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