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Atos do Executivo

LEI COMPLEMENTAR nº 176 , de 10 de outubro de 2014.
Altera a Lei Complementar nº 065, de 07 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa “Minha Casa, Minha Vida em Contagem” e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º O art. 3º da Lei Complementar no 065, de 07 de julho de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação e acrescido do seguinte parágrafo único: 
“Art. 3º O Município de Contagem dará prioridade às ações do Programa “Minha Casa, Minha Vida” destinadas a famílias e pessoas com renda familiar mensal bruta de 
até R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais).
Parágrafo único. O Chefe do Poder Executivo poderá, anualmente, mediante decreto, corrigir o valor de que trata o caput deste artigo para adequá-lo aos programas 
habitacionais que o Município vier a aderir.”
Art. 2º Os arts. 4º, 5º, 6º, 9º, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 da Lei Complementar no 065/2009, passam a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 4º Esta Lei Complementar estabelece diretrizes e parâmetros urbanísticos especiais e institui benefícios fiscais exclusivamente para empreendimento habitacional 
do Programa “Minha Casa, Minha Vida em Contagem” destinado a famílias com renda familiar mensal bruta de até R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais).”
“Art. 5º A classificação pelo Poder Executivo de empreendimento habitacional do Programa como destinado a famílias com renda familiar mensal bruta de até 
R$1.600,00, para se beneficiar dos dispositivos desta Lei Complementar, depende do enquadramento do respectivo projeto pelo Agente Financeiro, nas regras do Pro-
grama “Minha Casa, Minha Vida” para aquela faixa de renda mensal.”
“Art. 6º O Programa “Minha Casa, Minha Vida” tem por finalidade:
I – criar mecanismos de incentivo à produção e à aquisição de novas unidades habitacionais pelas famílias com renda familiar mensal bruta de até R$1.600,00 (um mil e 
seiscentos reais);
II – promover a regularização fundiária de interesse social.”
“Art. 9º O Programa “Minha Casa, Minha Vida em Contagem”, para a faixa de renda familiar mensal bruta de até R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), destina-se a 
famílias e pessoas que comprovem domicílio no Município de Contagem há, no mínimo, três anos e cumulativamente atendam aos critérios nacionais fixados pela Lei 
Federal nº 11.977/2009 e pela Portaria 610/2011, do Ministério das Cidades, e, preferencialmente,:
I – com prioridade de atendimento às famílias que comprovem possuir a menor renda bruta mensal, respeitado o limite máximo de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos 
reais);
II – funcionários públicos municipais que atendam aos requisitos desta Lei Complementar e da Legislação Federal, obedecida a prioridade prevista no inciso I deste 
artigo.
Parágrafo único. Havendo empate, deverá ser atendida a família cujo responsável tiver sob sua guarda pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e/ou a 
maior quantidade de filhos menores de 14 (quatorze) anos.”
“Art. 10 O Poder Executivo indicará ao Agente Financeiro as famílias com renda familiar mensal bruta de até R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) a serem beneficiadas 
com empreendimento enquadrado no Programa “Minha Casa, Minha Vida em Contagem” e aprovado pelo Município.
Parágrafo único..............................................”
 “Art. 12 As diretrizes e os parâmetros urbanísticos especiais definidos nos artigos 14 a 19 desta Lei Complementar serão adotados exclusivamente para empreendimen-
to habitacional classificado no Programa “Minha Casa, Minha Vida em Contagem” como destinado a famílias com renda familiar mensal bruta de até R$1.600,00 (um 
mil e seiscentos reais), prevalecendo as demais disposições da Lei nº 3.015, de 15 de janeiro de 1998, da Lei Complementar nº 055, de 23 de dezembro de 2008, e das 
normas urbanísticas pertinentes.”(NR)
“Art. 13 Os órgãos competentes do Poder Executivo emitirão as diretrizes urbanísticas para realização de projeto relativo a empreendimento passível de classificação no 
Programa “Minha Casa, Minha Vida em Contagem” como destinado a famílias com renda familiar bruta mensal de até R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais)”
“Art. 14 Fica o responsável por empreendimento do Programa “Minha Casa, Minha Vida em Contagem” que for classificado como destinado a famílias com renda 
familiar mensal bruta de até R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) dispensado de apresentação do Relatório de Impacto Urbano – RIU de que trata o art. 50 da Lei 
Complementar nº 033, de 26 de dezembro de 2006.”
§1º Para os empreendimentos tratados no caput deste artigo, deverá ocorrer a segmentação em módulos de no máximo 300 (trezentas) unidades habitacionais.
§2º O licenciamento ambiental do empreendimento deve atender ao disposto na Resolução nº 412, de 13 de maio de 2009, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 
CONAMA.”
“Art. 15 Poderá ser classificado no Programa como destinado a famílias com renda familiar mensal bruta de até R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) o empreendi-
mento com até 10 (dez) módulos de no máximo 300 (trezentas) unidades habitacionais em cada módulo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 083, de 19 de abril 
de 2010)
Parágrafo único. Em casos especiais, a critério do Comitê de Acompanhamento de que trata o art. 11 desta Lei Complementar, poderá ser classificado no Programa 
“Minha Casa, Minha Vida em Contagem” como destinado a famílias com renda familiar mensal bruta de até R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) empreendimento 
com número total de módulos habitacionais superior ao previsto neste artigo.”
“Art. 16 Para cada conjunto de 300 (trezentas) unidades habitacionais, deverão ser previstos no projeto arquitetônico:
I – salão de convivência destinado a uso múltiplo, com sanitários masculino e feminino, copa/cozinha e depósito anexos ao salão;
II – área de lazer com espaço para prática de esporte e com parque infantil;
III – uma vaga para veículo de passeio para cada grupo de três unidades habitacionais;
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IV – depósito de material de conservação e limpeza, sendo uma para cada edifício;
V – dispositivo adequado para depósito temporário de resíduos sólidos domiciliares.” (NR)
“Art. 17 Para projeto de edificações de empreendimento classificado no Programa “Minha Casa, Minha Vida em Contagem” como destinado a famílias com renda fami-
liar mensal bruta de até R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), não se aplica o disposto no art. 5º da Lei nº 3.015, de 15 de janeiro de 1998, que dispõe sobre o Uso e 
Ocupação do Solo do Município.(NR)
Parágrafo único. A área de lazer de que trata o inciso II do art. 16 desta Lei Complementar poderá ser substituída por centros de lazer, desde que 1% (um por cento) 
dos custos de infraestrutura e edificações do empreendimento sejam destinados à execução do centro de lazer.”
“Art. 18 Os parâmetros técnicos relativos a compartimentos de unidade residencial para projeto de edificações a serem construídas no âmbito do “Programa Minha 
Casa, Minha Vida em Contagem” e classificado como destinado a famílias com renda familiar mensal bruta de até R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) atenderão aos 
critérios previstos no §1º deste artigo, que prevalecerão sobre os correspondentes da Lei Complementar nº 055, de 23 de dezembro de 2008, que institui o Código de 
Obras do Município:
I – REVOGADO
II – REVOGADO
§1º Os apartamentos terão como área útil mínima de 39m² (trinta e nove metros quadrados), devendo estas especificações acompanhar os parâmetros técnicos e 
padrões de construção especificados no item 7.1 do Anexo I da Portaria nº 465, de 03 de outubro de 2011, do Ministério das Cidades e, na falta deste, o que for fixado 
em programas oficiais do governo Federal e/ou Estadual e exigidos para adesão do Município.
§2º O projeto de edificações mencionado no caput deste artigo fica dispensado da obrigatoriedade de previsão de fosso para futura instalação de elevador.”
“Art. 19 Ficam instituídos no Município de Contagem os benefícios fiscais definidos nos artigos 21 a 23 desta Lei Complementar destinados exclusivamente a empreen-
dimento habitacional classificado no Programa “Minha Casa, Minha Vida em Contagem” como destinado a famílias com renda familiar mensal bruta de até R$1.600,00 
(um mil e seiscentos reais).”
Art. 3º Aplicam-se os critérios previstos na Lei Complementar nº 065, de 07 de julho de 2009, aos empreendimentos de faixa 2 do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, 
lozalizados em terrenos delimitados como Área de Interesse Social e que contemplem no mínimo 50% (cinquenta por cento) no total de unidades destinados a famílias 
com renda familiar mensal bruta de até R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais).
Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 10 de outubro de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

DECRETO nº 394, de 09 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 
dezembro de 2013;

DECRETA:

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

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

1.13.1.10.301.0018.2160.33903000.215101 926.050,73

TOTAL 926.050,73

Art.2º Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

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

1.13.1.10.301.0018.2160.33903000.010200 130.000,00

1.15.1.15.122.0001.2019.33903900.010000 2.969,00

1.15.1.18.452.0009.2090.33903900.010000 1.983.985,55

1.16.2.15.122.0001.2020.33204100.015701 30.000,00

1.16.2.15.122.0001.2020.33903000.015701 30.000,00

1.15.1.18.452.0009.2090.33903600.010000 500,00

1.16.2.15.122.0001.2020.33903700.015701 22.000,00

1.16.2.15.122.0001.2020.33903900.015701 45.000,00

1.16.2.15.122.0001.2020.33904700.015701 30.000,00

1.16.2.15.122.0001.2020.44905200.015701 80.000,00

1.16.2.15.453.0014.2064.33903900.015701 331.500,00

1.16.2.15.122.0001.2020.33903600.015701 5.000,00

TOTAL 2.690.954,55

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$
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1.02.4.18.541.0010.2100.33903900.010000 1.735.386,37

1.15.1.17.512.0008.2095.44909300.010000 3.669,94

1.13.1.10.301.0001.2157.33903900.214801 50.000,00

1.13.1.10.301.0001.2157.33909200.214801 28.319,43

1.13.1.10.301.0008.1060.44905100.310001 100.000,00

1.13.1.10.301.0008.1062.44905100.212316 90.000,00

1.13.1.10.301.0017.2147.33903000.214801 300.000,00

1.13.1.10.302.0019.1054.44905100.010200 30.000,00

1.15.1.15.451.0008.2094.33903900.010000 247.193,85

1.15.1.17.512.0008.2095.44905100.310032 1.204,39

1.16.2.15.122.0045.2046.31900500.015701 1.000,00

1.16.2.15.122.0045.2046.31901100.015701 270.000,00

1.16.2.15.122.0045.2046.31901300.015701 80.000,00

1.16.2.15.122.0045.2046.31901600.015701 125.000,00

1.16.2.15.122.0045.2046.31909200.015701 1.000,00

1.16.2.15.122.0045.2046.31911300.015701 57.000,00

1.16.2.15.122.0045.2046.33900800.015701 5.500,00

1.16.2.15.122.0045.2046.33903900.015701 5.000,00

1.16.2.15.451.0014.2067.33903900.015701 5.000,00

1.16.2.15.451.0014.2067.44905200.015701 4.000,00

1.16.2.28.843.0003.0002.46907100.015701 20.000,00

1.13.1.10.301.0001.2157.33903000.214801 7.731,30

TOTAL 3.167.005,28

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, 09 de outubro de 2014.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES

Prefeito de Contagem

ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO nº 395 , de 10 de outubro de 2014.
Institui comissão de trabalho para processo de consolidação do atendimento à pessoas com deficiência.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições;
DECRETA:
Art. 1º Fica instituída Comissão Municipal de Consolidação da Educação Inclusiva, com finalidade de estabelecer diretrizes e parâmetros no atendimento de pessoas 
com deficiência no Município de Contagem.
Art. 2º A Comissão Municipal de Consolidação da Educação Inclusiva será composta pelos seguintes membros:
I – 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Educação;
II – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
III – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Direitos e Cidadania;
IV – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação;
V – 01 (um) representante da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC;
VI – 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso;
VII – 01 (um) representante dos servidores de Educação Especial da Escola Municipal Antônio Carlos Lemos;
VIII – 02 (dois) representantes dos pais de estudantes de Educação Especial da Escola Municipal Antônio Carlos Lemos.
§1º Cada representante terá um suplente, ambos com mandato de 03 (três) meses, permitida uma recondução.
§2º Pela atividade exercida na Comissão, os seus membros, titulares ou suplentes, não receberão qualquer tipo de pagamento, remuneração, vantagens ou benefícios.
§3º Os membros da Comissão serão designados pelo Chefe do Poder executivo, após indicação pelos órgãos que trata o caput deste artigo.
§4º Em suas ausências ou impedimento eventual, o Presidente da Comissão será substituído, automaticamente pelo seu suplente.
Art.3º As reuniões ordinárias da Comissão serão realizadas, no mínimo, uma vez a cada mês, em dia, hora e local marcados com antecedência mínima de 48 horas, 
sendo precedida da convocação de todos os seus membros.
Parágrafo único. As reuniões ordinárias da Comissão serão iniciadas com a presença de, pelo menos, a maioria simples de seus membros.
Art.4º As reuniões extraordinárias poderão ocorrer a qualquer tempo, por convocação do Presidente da Comissão ou de 1/3 de seus membros.
Art.5º As deliberações da Comissão deverão ser tomadas por maioria simples de votos, cabendo ao Presidente voto de qualidade.
§1º As decisões normativas terão a forma de Resolução, numeradas de forma sequencial e publicadas no Diário Oficial.
§2º É obrigatória a confecção de atas das reuniões.
Art.6º A Comissão de que trata este Decreto será presidida pelo Secretário Municipal de Educação.
Art.7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 10 de outubro de 2014.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
JOSÉ RAMONIELE R. DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação
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DECRETO nº 396, de 10 de outubro de 2014.

Abre crédito adicional suplementar e anula dota-
ções.

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 dezembro de 2013:

DECRETA:

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

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

1.07.1.04.122.0001.2009.33903900.010000 170.000,00

1.10.1.08.122.0001.2013.33504300.010000 619.469,00

1.10.2.08.244.0028.2181.33504300.310007 172.021,00

1.10.2.08.244.0028.2182.33504300.010000 7.250,00

1.10.2.08.244.0028.2182.33504300.310019 3.000,00

1.10.2.08.244.0028.2185.33504300.010000 123.717,00

1.15.1.18.452.0009.2090.33903900.010000 1.400.000,00

1.10.3.08.243.0028.2101.33504300.010000 81.000,00

1.10.4.08.306.0029.2104.33504300.010000 68.416,00

1.10.4.08.306.0029.2237.33504300.010000 200.000,00

1.11.1.15.452.0038.2238.33903700.010000 106.662,46

1.11.1.15.122.0001.2014.33903600.010000 57.899,93

1.11.2.15.451.0048.1049.33903500.010000 24.000,00

1.10.2.08.244.0028.2185.33504300.310021 6.250,00

TOTAL 3.039.685,39

Art.2º Para fazer face às suplementações constante no art. 1º e 2º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguin-
tes dotações orçamentárias:

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

1.10.5.16.482.0030.1029.44905100.010000 704.050,59

1.10.5.16.482.0030.1029.44905100.310033 2.052.469,56

1.10.5.16.482.0030.1029.44909200.310033 98.313,16

1.11.2.15.122.0001.2127.33903900.010000 1.751,10

1.11.2.15.451.0048.1049.33903900.010000 183.100,98

TOTAL 3.039.685,39

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

Palácio do Registro, em Contagem, 10 de outubro de 2014.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES

Prefeito de Contagem

ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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Secretaria Municipal 
de Administração

 TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO  E ADJUDICAÇÃO
Contagem, 09 de Outubro de 2014.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2014
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DECORATIVA DE NATAL DA CIDADE DE CONTAGEM

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade:  Código: Fonte: ÓRGÃO

1151.15.752.0008.2096 339030-00 211701 SEMOBS

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 o Pregoeiro adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora. Submetemos o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a ho-
mologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada: 

EMPRESA VENCEDORA LOTE VALOR TOTAL ESTIMADO

AG CALDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 1 R$ 983.999,80

PREÇO TOTAL =====================> R$ 983.999,80
Totalizando o valor estimado da licitação em R$ 983.999,80 (Novecentos e oitenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).
Jáder Luis Sales Júnior
Pregoeiro
DESPACHO:
Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora AG CALDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. no valor de R$ 983.999,80 (Novecentos e oitenta e três mil, novecentos e 
noventa e nove reais e oitenta centavos). modalidade Pregão Presencial nº 034/2014, homologo a licitação para a respectiva contratação.
Contagem, 09 de Outubro de 2014.
Rafael Silveira
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO

1. EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 221/2014 PAC. 138/2014 DL. 039/2014
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DIFUNDIR A EXPERIÊNCIA DE CAPACITAÇÃO EM 
CONSTRUÇÃO CIVIL
VALOR: R$ 643.881,89
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1181.14.422.0033.2121 – 33913900 - 212430
ASSINADO/VIGÊNCIA: 30/09/2014 /  1°/10/2014 A 31/12/2015

2. EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 085/2014 – CAIXA ESCOLAR HILDA NUNES DOS SANTOS E O MUNICIPIO DE CONTAGEM 
ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE R$ 5.495,00 REFERENTE A DESPESAS DE CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA UNI-
DADE ESCOLAR.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1121.12.361.0024.2211 – 33504100 – 010100
ASSINADO: 03/10/2014

3. EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 099/2014 – UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO - EBEE E O MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REPASSE DE RESURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DO PNAE PARA CONTRIBUIR COM O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA ESCO-
LA MARISTA CHAGNAT DE CONTAGEM.
VALOR: R$ 34.020,00 PARCELA UNICA
DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS: 1121.12.362.0023.2207/1121.12.361.0023.2206 – 33504100 - 21401
ASSINADO/VIGÊNCIA: 09/10/2014 / ATÉ 31/12/2014.

AVISO DE LICITAÇAÕ 
RDC PRESENCIAL nº 001/2014 
A Prefeitura do Município de Contagem, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na seguinte modalidade: 
RDC PRESENCIAL nº 001/2014 – PA 171/2014, tipo Maior Desconto, para contratação de empresa de engenharia pelo regime de empreitada por preços unitários, para 
complementação da execução das obras de produção de 160 unidades habitacionais no Bairro Fonte Grande/ Vila Itália em Contagem/MG, COM BASE NA SELEÇÃO DO 
MUNICÍPIO PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REFERENTE AO PAC-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA “PPI/INTERVENÇÕES EM 
ÁREAS DE FAVELAS – SANEAMENTO INTEGRADO” OBJETO “URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS” – CONTRATO DE REPASSE Nº. 0.223.337-60/2007/MINISTÉ-
RIO DA CIDADES/CAIXA, com entrega do envelope de proposta até às 10:00 (dez horas) do dia 05 (cinco) de novembro de 2014.
Os interessados poderão ler e obter o texto integral deste Edital e seus Anexos, inclusive projetos de engenharia, que estarão disponíveis a partir do dia 13 (treze) de 
outubro de 2014, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, situada Praça Presidente Tancredo Neves nº 200, Bairro Camilo Alves – Contagem/MG, tel.: (0**31) 
3352.5090 e 3352-5138, de segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas, através da obtenção do DVD correspondente. No ato de aquisi-
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ção do DVD, os interessados deverão fornecer outro DVD, sem qualquer uso ou na opção por cópia reprográfica, com o recolhimento através de GEA (Guia Especial de 
Arrecadação) de taxa de R$50,00 (cinquenta reais) por edital e, ainda, OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão social ou denomina-
ção completa da empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e nome da pessoa para contato. 
Luiz Adolfo Belém
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2014 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2014 
PROCESSO N.º 084/2014 
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES:  FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PARQUES E ÀREAS VERDES DE CONTAGEM – CONPARQ, CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM – CINCO, AUTARQUIA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON, FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM- FUNDAC, INSTITUTO DE PLANEJAMENTO 
URBANO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM- IPUCON E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS.  
VIGÊNCIA DA ATA: 25 DE SETEMBRO DE 2014 À 24 DE SETEMBRO DE 2015 
 
AOS 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2014, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA FUTU-
RA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO 
QUE ORIGINOU O REGISTRO, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, BEM COMO A PROPOSTA DA EMPRESA CLASSIFICADA, COMO DESCRITO NA 
PLANILHA DE ITENS COM PREÇOS REGISTRADOS ABAIXO:
EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO:  CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

QUANTIDADE ESTIMADA

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN PMC CONPARQ CINCO
TRANS-
CON

FUN-
DAC

IPU-
CON

FMS TOTAL
MAR-
CA

VALOR 
UNITÁRIO 
REGISTRADO 
R$

VALOR 
TOTAL R$

27
COLCHETE LATONADO, DOURADO, Nº 06 
CAIXA COM 72 UNIDADES

CX 680 5 20 1 20 1 100 827 POLY R$ 1,52 R$ 1.257,04

28
COLCHETE LATONADO, DOURADO, Nº 07 
CAIXA COM 72 UNIDADES

CX 680 5 20 1 20 1 100 827 POLY R$ 1,82 R$ 1.505,14

29
COLCHETE LATONADO, DOURADO, Nº 8 
CAIXA COM 72 UNIDADES

CX 480 5 20 1 20 1 100 627 POLY R$ 2,34 R$ 1.467,18

30
COLCHETE LATONADO, DOURADO, Nº 9 
CAIXA COM 72 UNIDADES

CX 580 5 20 1 20 1 150 777 POLY R$ 2,65 R$ 2.059,05

31
COLCHETE LATONADO, DOURADO, Nº 10 
CAIXA COM 72 UNIDADES

CX 580 5 20 1 20 1 100 727 POLY R$ 2,73 R$ 1.984,71

32
COLCHETE LATONADO, DOURADO, Nº 15 
CAIXA COM 72 UNIDADES

CX 580 5 20 1 20 1 100 727 POLY R$ 5,23 R$ 3.802,21

59

PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO DE 02 
FUROS, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO 
PARA NO MÍNIMO 40 FOLHAS DE 75G/
M², APOIO DA BASE EM POLIETILENO, 
PINOS PERFURADORES E MOLAS EM AÇO, 
DIÂMETRO DO FURO 6-7 MM, DISTÂNCIA 
APROXIMADA DOS FUROS 80 MM, COM 
MARGEADOR.  

CX 450 10 20 20 10 2 50 562 JOCAR R$ 16,20 R$ 9.104,40

62
SACO PLÁSTICO TAMANHO OFICIO COM 
02 FUROS, ESPESSURA DE 0,20MM, PACO-
TE COM 100 UNIDADES

CX 200 6 20 20 5 2 0 253 DAC R$ 18,95 R$ 4.794,35

68
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO CONFEC-
CIONADA EM PAPELÃO KRAFT NATURAL, 
MEDINDO 39X18X24CM (DUPLO OFÍCIO)

CX 2.800 50 1.000 3.000 100 30 6.000 12.980
PARAI-
BUNA

R$ 1,66
R$ 
21.546,80

76
PRANCHETA EUCATEX, TAMANHO OFÍCIO, 
ESPESSURA DE 2.5 MM APROXIMADA, 
COM PRENDEDOR DE METAL.

CX 300 15 10 10 30 10 50 425 SOUZA R$ 1,82 R$ 773,50

VALOR GERAL DOS ITENS: R$ 48.294,38 (Quarenta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2014 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2014 
PROCESSO N.º 084/2014 
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES:  FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PARQUES E ÀREAS VERDES DE CONTAGEM – CONPARQ, CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM – CINCO, AUTARQUIA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON, FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM- FUNDAC, INSTITUTO DE PLANEJAMENTO 
URBANO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM- IPUCON E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS.  
VIGÊNCIA DA ATA: 26 DE SETEMBRO DE 2014 À 25 DE SETEMBRO DE 2015 
 
AOS 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2014, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE 
ORIGINOU O REGISTRO, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, BEM COMO A PROPOSTA DA EMPRESA CLASSIFICADA, COMO DESCRITO NA PLANI-
LHA DE ITENS COM PREÇOS REGISTRADOS ABAIXO:
EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO:  JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI- ME

QUANTIDADE ESTIMADA
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UN PMC CONPARQ CINCO
TRANS-
CON FUNDAC IPUCON FMS TOTAL MARCA

VALOR 
UNITÁRIO 
REGISTRADO 
R$ VALOR TOTAL R$

34

DVD GRAVÁVEL CAPACIDADE DE 4.7 GB E/
OU 120 MINUTOS, VELOCIDADE DE GRA-
VAÇÃO DE 8X, COM CAPA DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL EM ACRÍLICO OU PAPEL DE 
GRAMATURA RESISTENTE DE NO MÍNIMO 
1,5MM. UN 1.100 20 100 60 200 5 100 1.585 VAT R$ 0,59 R$ 935,15

80 LAPISEIRA 0,7MM UN 800 20 50 36 100 10 200 1.216 JOCAR R$ 0,88 R$ 1.070,08

VALOR GERAL DOS ITENS: R$ 2.005,23 (Dois mil, cinco reais e vinte e três centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2014 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 030/2014 
PROCESSO N.º 116/2014 
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ÓRGÃO PARTICIPANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON E CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM – CINCO 
VIGÊNCIA DA ATA: 08 DE OUTUBRO DE 2014 À 07 DE OUTUBRO DE 2015 
 
AOS 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, CONFORME DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE ORIGINOU 
O REGISTRO, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, BEM COMO A PROPOSTA DA EMPRESA CLASSIFICADA, COMO DESCRITO NA PLANILHA DE ITENS 
COM PREÇOS REGISTRADOS ABAIXO:
EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: COMERCIAL ELETROHOME LTDA- ME

LOTE 02

QUANTIDADE ESTIMADA

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN PMC TRANSCON CINCO TOTAL MARCA
VALOR UNITÁRIO 
REGISTRADO R$ VALOR TOTAL R$

1 Assento Sanitário Universal Polietileno na cor Branco UN 100 50 - 150 METASUL R$ 14,40 R$ 2.160,00

2 Caixa D’água com tampa 1500 litros, Polietileno Azul UN 15 - - 15 FORTILEVE R$ 620,00 R$ 9.300,00

3 Caixa D’água com tampa, 500 litros, Polietileno Azul UN 20 - - 20 INFIBRA R$ 185,00 R$ 3.700,00

4 Caixa D’água com tampa 1000 litros, Polietileno Azul UN 15 - - 15 INFIBRA R$ 259,50 R$ 3.892,50

5 Pia de louça para banheiro suspensa 42x32CM UN 20 - - 20 CELITE R$ 68,15 R$ 1.363,00

6

Bacia Sanitária oval com caixa acoplada 3,6 Litros, com 
botão acionar superior, altura 77 CM, largura 41 CM, 
cumprimento 65,5 CM, cor branco UN 25 5 - 30 CELITE R$ 93,99 R$ 2.819,70

7 Kit reparo válvula descarga hydra 2520 e 2530 UN 40 10 - 50 MEGA R$ 14,90 R$ 745,00

8
Kit reparo válvula descarga hydra 2550 DN 32(1/1/4) e 
DN 40(1/1/2) UN 40 10 - 50 MEGA R$ 14,90 R$ 745,00
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9
Filtro interno Universal para bebedouro de pressão 
rosca de entrada 3/8 BSP e saída ¼. UN 200 10 2 212 ZUFER R$ 8,90 R$ 1.886,80

10
Torneira PVC para cozinha 18 cm 1/2´´ branco c/ ala-
vanca de acionamento UN 60 5 - 65 LUCONI R$ 1,00 R$ 65,00

11
Torneira PVC para cozinha 18 cm 3/4´´ branco c/ ala-
vanca de acionamento UN 60 5 - 65 LUCONI R$ 1,00 R$ 65,00

12
Torneira PVC para Jardim 1/2´´ preta  com bico para 
mangueira UN 60 5 - 65 LUCONI R$ 0,95 R$ 61,75

13
Torneira PVC para Jardim 3/4´´ preta  com bico para 
mangueira UN 60 5 - 65 LUCONI R$ 0,95 R$ 61,75

14 Torneira PVC para lavatório 1/2´´ branco UN 60 5 - 65 PAULINA R$ 0,98 R$ 63,70

15 Cano de PVC 60MM cola barra c/6 m UN 50 5 - 55 MGM R$ 51,00 R$ 2.805,00

16 Cano de PVC de ½ rosca barra c/6 m UN 50 5 - 55 MGM R$ 20,51 R$ 1.128,05

17 Cano de PVC 20 mm cola barra c/6 m UN 50 5 - 55 MGM R$ 11,30 R$ 621,50

18 Joelho de cola 60 mm UN 40 10 - 50 KRONA R$ 11,57 R$ 578,50

19 TE de PVC 6 mm UN 40 10 - 50 KRONA R$ 15,68 R$ 784,00

20 Registro de PVC Cola de 2´´ UN 40 5 - 45 KRONA R$ 26,89 R$ 1.210,05

21 Registro de pressão metal de ½ UN 40 5 - 45 TALITA R$ 14,26 R$ 641,70

22 Registro de pressão metal ¾ UN 40 5 - 45 TALITA R$ 16,96 R$ 763,20

23 Sifão sanfonado de PVC na cor branca 66 cm UN 300 5 - 305 LUCONI R$ 3,40 R$ 1.037,00

24 Rabicho de PVC de ½  40CM UN 200 5 1 206 LUCONI R$ 1,77 R$ 364,62

25 Boia para caixa d água bitola de ½ UN 120 5 - 125 KRONA R$ 5,30 R$ 662,50

26 Desengripante Antiferrugem Lata 300 ml UN 50 6 - 56
PROTEGE-
LUB R$ 3,75 R$ 210,00

27
Adesivo plástico para PVC Frasco incolor c/175 gramas 
(cola para cano) UN 40 10 - 50 KRONA R$ 8,76 R$ 438,00

VALOR GERAL DOS ITENS: R$ 38.173,32 (Trinta e oito mil, cento e setenta e três reais e trinta e dois centavos)

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO ADMININISTRATIVO Nº. 123/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2014
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE FAIXAS DE DIVULGAÇÃO.
RAZÕES: DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
RECORRENTE: TONY PLACAS LTDA.
RECORRIDA: EQUIPE DE PREGÃO – MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG.
I – DAS PRELIMINARES
RECURSO ADMINISTRATIVO interposto, por meio de seu representante legal, pela empresa TONY PLACAS 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.
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 
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vem por meio do recurso, solicitar que seja revista a análise dos documentos de habilitação, a fim de que seja revista a decisão que a inabilitou do certame.
II – Das Razões da Recorrente
A Recorrente, alega que “Quando da abertura do envelope contendo os documentos de habilitação desta RECORRENTE, causou-nos estranheza quando ouvimos da 
Equipe de Pregão, a informação de que fomos inabilitados, por “deixar de atender, na íntegra, a letra “c” do item 6.7, do edital.”
Alega também que “Relativamente a “Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante ou outra equivalente, na forma da lei”, Senhor Pre-
goeiro, esta RECORRENTE dirigiu-se à Secretaria Adjunta da Receita Municipal com o objetivo de obter o documento exigido no edital, fazendo juntada do mesmo à 
documentação de habilitação e apresentando a essa Equipe de Pregão durante a fase de credenciamento, vez que tal documento não se encontra disponível no site da 
Prefeitura de Contagem”
Por fim, solicita que se seja revista a decisão da Equipe de Pregão que inabilitou a recorrente, a fim de que a licitante seja declarada vencedora.
 III – Das contrarrazões
A Licitante TALENTO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA., apresentou as seguintes contrarrazões:
“I - O questionamento quanto ao fornecimento da documentação juntos aos órgãos competentes não se sustenta, pois é de responsabilidade de cada participante 
estar ciente de sua documentação. Não cabe aqui a discussão com relação ao fornecimento do documento, mas à APRESENTAÇÃO do mesmo junto à documentação de 
acordo com o edital, e isto não foi feito.
      
II - Também não cabe a TONY PLACAS neste momento, citar que está totalmente regular pois esta é condição primeira para participar de um certame, Cabe no entanto,  
compreender que o documento exigido não foi apresentado. Nos surpreende também  a Tony placas citar” afronta direta ao princípio da legalidade”, pois todos os 
presentes testemunharam a condução do certame de maneira legal e ética pela equipe da Comissão Permanente de Licitações.
III – Quanto ao questionamento do direito, os valores foram disputados em leilão aberto, mas a empresa vencedora estava IRREGULAR com a documentação, sendo 
desclassificada POR ESTE MOTIVO. Informamos que nossa proposta não fere este princípio, pois se encontra nas condições exigidas do certame.”
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 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 modali-
dade 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 expressa-
mente 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)”
 Em análise mais detalhada da documentação de habilitação da recorrente, fica claro o não atendimento ao disposto no na alínea c do item 6.7 do edital, pois foi 
apresentada “ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS – Cadastro Mobiliário”, tendo sido ignorados os demais tributos municipais, quais 
sejam tributos imobiliários e TFA.
 Estaria a Equipe de Pregão descumprindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, se não inabilitasse a recorrente, tendo em vista que não restou com-
provada a regularidade quanto a todos os tributos municipais.
 De fato haveria violação da isonomia, da vinculação ao instrumento ao convocatório, e também do princípio da legalidade, caso a empresa recorrente não fosse inabili-
tada, pois esta estaria sendo privilegiada em detrimento da contrarrazoante.
 Por conclusão lógica, a fundamentação da recorrente é totalmente improcedente, considerando que no momento oportuno, ou seja, na apresentação da documenta-
ção de habilitação, a certidão não foi apresentada, não produzindo efeitos sua apresentação após a sessão, acompanhada da peça recursal.
Por sua vez, não resta dúvida que os procedimentos realizados na sessão de pregão presencial atenderam tanto o edital como as normas e princípios constitucionais, 
onde a condução da Equipe de Pregão se direcionou a garantir os ditames da lei e os interesses do Município de Contagem. 
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, mantendo a 
decisão proferida em ata datada de 25/09/2014.
Imperioso destacar que o critério utilizado pela Administração para avaliar a documentação de habilitação, foi o disposto na lei e no instrumento convocatório.
Contagem, 09 de outubro de 2014.
Jáder Luís Sales Júnior
Pregoeiro
Adriana Lúcia de Assis Souza
Equipe de Apoio
Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Equipe de Apoio
DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR
Recebo o RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela TONY PLACAS 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, 09 de outubro de 2014.
Rafael Silveira
Secretário Municipal Adjunto de Administração

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Nº Projeto/Atividade Processo Administrativo Objeto Fornecedor CNPJ/CPF Valor total
Data da 
Ratificação
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PAC 140/14
INEXIGIBILIDADE 023/14 
Art.25, caput, da Lei 
8666/93 e alterações pos-
teriores.

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 
BRASILEIRA DE CORREIOS 
E TELÉGRAFOS PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
POSTAIS TELEMÁTICOS NAS 
MODALIDADES NACIONAL 
E INTERNACIONAL, NOS 
TERMOS DA SOLICITAÇÃO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO.

EMPRESA 
BRASILEIRA DE 
CORREIOS E 
TELÉGRAFOS 34.028.316/00015-09 R$ 875.000,00 07/10/14

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 929/2014
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 José Carlos Herculano 35656557634, CNPJ:Nº.12.069.631/0001-46, localizado à Rua Coronel Américo 
Leite, Nº 111, Loja 01, Bairro Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULA-
RIDADE AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem música; comércio varejista de mercadorias 
em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 
sob os código(s) nº 56.11-2-02; 47.12-1-00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 06377/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais 
vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 02/10/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 880/2014
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 Re-
solução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Padaria e Confeitaria Sabia Ltda – ME, CNPJ:Nº.14.780.634/0001-19, localizado à Rua Alameda dos Sabias, 
Nº 595, Bairro Cabral, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIEN-
TAL, para exercer a(s) atividade(s) de padaria e confeitaria com prediminância de revenda, comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4721-1/02, 4712-1/00, 
respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 02499/2014-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, 
com vencimento em 18/09/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 865/2014
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 Panificadora Santana Ltda – ME, CNPJ:Nº.13.705.457/0001-43, localizado à Rua Rio Paraopeba, Nº 706 / 
Lojas 01 e 02, Bairro Riacho das Pedras, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARI-
DADE AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de padaria e confeitaria com predominância de revenda; comércio varejista de mercadorias em geral, com predominân-
cia de produtos alimentícios, minimercdos, mercearia e armazéns, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 10.91-1-02; 
47.21-1-02; 47.12-1-00; 56.11-2-03; 56.11-2-01, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 07690/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais 
vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 16/09/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 901/2014
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 Multifrutas Ltda., CNPJ:Nº.04.400.009/0001-40, localizado à Rodovia BR 040, KM 688, Pavilhão O, Box 
38 / 40, S/N, Bairro Guanabara, 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 comércio atacadista de frutas e verduras, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os 
código(s) nº 4633-8/01.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 18909/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da 
Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 23/09/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 894/2014
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 Marister Comercial Ltda – EPP, CNPJ:Nº.12.485.232/0001-66, localizado à Rua Amapá, Nº 533 – Loja 01, 
Bairro Amazonas, 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 comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de outros produtos não especificados 
anteriormente; comércio varejista de produtos alimentícios em geral, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4789-
0/05.00; 4729-6/99.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 04582/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da 
Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 22/09/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 914/2014
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 Mercearia e Sorveteria Belém Ltda – ME, CNPJ:Nº.10.391.899/0001-74, localizado à Rua Maria Augusta 
Belém, Nº 264 A, Bairro Vila Belém, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDA-
DE AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados ante-
riormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4729-6/99.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo 
Nº 01127/2014-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 24/09/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 911/2014
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 Salgadinho Tradicional Indústria Ltda – EPP, CNPJ:Nº.07.900.360/0001-99, localizado à Rua Limeira, Nº 
193, Bairro Bernardo Monteiro, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE 
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AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de fabricação de produtos de panificação industrial, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob 
os código(s) nº 1091-1/01.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 16240/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade 
da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 24/09/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 904/2014
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 Auto Qualy Serviços Automotivos Ltda – EPP, CNPJ:Nº.18.761.488/0001-35, localizado à Avenida Coronel 
Benjamim Guimarães, Nº 1.935 / Loja 01, Bairro Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFI-
CADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, serviços de lavagem, lu-
brificação e polimento de veículos automotores, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4520-0/01.00, 4520-0/05.00, 
respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 17258/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, 
com vencimento em 23/09/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 886/2014
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 Padaria e Confeitaria Miranda e Martinho Ltda – ME, CNPJ:Nº.11.406.225/0001-69, localizado à Rua 
Laudelina Castorina, Nº 356, Bairro Tijuco, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGU-
LARIDADE AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade(s) de padaria e confeitaria com predominância em revendas; comércio varejista de mercadorias em geral com predo-
minância de produtos alimentícios – minimercados, mercadorias e armazéns, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 
4721-1/02.00 e 4712-1/00.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 06697/2014-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade 
da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 18/09/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 851/2014
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 Clínica de Especialidades Médicas Nova Vida Ltda - ME, CNPJ:Nº.09.613.393/0001-83, localizado à Rua 
Manoel Pinheiro Diniz, Nº 25, Bairro Três Barras, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE 
REGULARIDADE AMBIENTAL, para exercer a(s) atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; atividade médica ambulato-
rial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; laboratórios de anatomia patológica e citológica; atividade odontológica com recursos para realização 
de procedimentos cirúrgicos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 8630-5/02.00; 8630-5/01.00; 8640-2/01.00; 
8630-5/04.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 02081/2014-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 
04(quatro) anos, com vencimento em 15/09/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL  Nº 760/2014
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 Santos Reciclagem Ltda – ME, CNPJ:Nº.19.090.561/0001-57, localizado à Rua LL, Nº 225 – Galpão, 
Bairro Arvoredo, 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 comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicas, exceto de papel e papelão; recuperação de materiais plásticos, enquadradas na Lei 
Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4687-7/02.00; 3832-7/00.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 20930/2013-
03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 20/07/2018. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 889/2014
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 Claudilene Alves Barbosa 04084564699, CNPJ:Nº.15.359.629/0001-08, localizado à Rua José Ferreira 
Soares, Nº 46, Bairro Industrial, 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 comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados ante-
riormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4729-6/99.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo 
Nº 11893/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 18/09/2018. 

Secretaria Municipal 
de Saúde

Extrato do Contrato nº 151/2014 – Pregão Presencial 026/2014 – Ata De Registro de Preço 001/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / 
FMS e a empresa NASCER & NASCER COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA – EPP. Constitui objeto do presente contrato a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recepcionista, oriundo da Ata De Registro de Preço 001/2014, destinado a atender a Superintendên-
cia de Atenção à Saúde – SAS – fornecimento parcelado em 12 meses. O valor total estimado do contrato é de R$ 1.793.068,68 (um milhão setecentos e noventa e três 
mil e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos). As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação correrão à conta da seguinte Dotação orçamentá-
ria: 1113.1.10.301.0017.2147; Natureza da despesa: 339037-00 CR 930; Fonte de recursos: 214801. Em 26 de setembro de 2014.

Extrato do Contrato nº 152/2014 – Pregão Presencial 026/2014 – Ata De Registro de Preço 001/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / 
FMS e a empresa NASCER & NASCER COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA – EPP. Constitui objeto do presente contrato a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recepcionista, oriundo da Ata De Registro de Preço 001/2014, destinado a atender a Superintendên-
cia de Urgência Hospitalar – SURGH – fornecimento parcelado em 12 meses. O valor total estimado do contrato é de R$ R$ 977.960,40 (novecentos e setenta e sete mil 
novecentos e sessenta reais e quarenta centavos). As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação correrão à conta da seguinte Dotação orçamentária: 
1113.1.10.301.0017.2147; Natureza da despesa: 339037-00 CR 930; Fonte de recursos: 214801. Em 26 de setembro de 2014.

Aviso de Sessão – O Município de Contagem – através da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS – informa data para a realização do 
Pregão Presencial 066/2014 - cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA EM ATENDIMENTO A SUPERINTENDÊNCIA DE 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA SECRETARIA MUNÍCIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM - FORNECIMENTO ÚNICO – Data: 23 de outubro de 2014 às 09h00min – Local: Av. Gal. 
David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. Informações: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes e/ou e-mail: licitafamuc@gmail.com - COMIS-
SÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – EQUIPE DE PREGÃO. O Pregoeiro, Márcio Eustáquio de Rezende Júnior. Em 09 de Outubro de 2014.
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Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

Contagem, 08 de Outubro de 2014.
CONVOCAÇÃO PARA SOLENIDADE DE POSSE
A Presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor- CONDECON - CONTAGEM. Sra. Rariúcha Amarante Braga Augusto, no uso de suas atribui-
ções legais, convoca todos os Conselheiros abaixo relacionados, conforme indicação via ofício dos Representantes do Poder Público e entidades representativas de 
fornecedores e consumidores indicados no art. 10 da Lei Complementar 160 de 27 de dezembro de 2013, para a solenidade de Posse, que se realizará no dia 15 de 
outubro de 2014 às 15h, no Auditório a Prefeitura de Contagem, com a presença do Excelentíssimo Senhor Prefeito Carlin Moura. 
* COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
TITULAR: Rariúcha Amarante Braga Augusto
SUPLENTE: Daniel Flávio de Moura Carvalho
* MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROMOTORIA CONTAGEM
TITULAR: Gilmar de Assis
SUPLENTE: Arlindo Márcio Lacerda
* PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TITULAR: Daniel Andrade de Resende Maia
SUPLENTE: Paulo César da Silva
* SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TITULAR: Eliana Pinheiro
SUPLENTE: Frederico Soares Vilarinho
* SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TITULAR: Rubens Macedo Gomes
SUPLENTE: Alan Vasconcelos Souza Bandeira
* SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
TITULAR: Adiel Anacleto da Rocha
SUPLENTE: Natal Guilherme dos Santos
* CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM
TITULAR: Frederico Ricardo Fonseca Carneiro
SUPLENTE: Ricardo Faria
* CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS – CDL / CONTAGEM
TITULAR: Isidoro Afonso de Araújo Lima
SUPLENTE: Mariana Rosa Diniz
* ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB 83ª SUBSEÇÃO DE CONTAGEM/MG
TITULAR: Geovane Teixeira Xavier
SUPLENTE: Rogério Silva Lisboa
* DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TITULAR: Fábio Eugênio Vieira
SUPLENTE: Aylton Rodrigues Magalhães
* SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
TITULAR: Patrícia Padilha
SUPLENTE: Érico Nogueira
* ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CONTAGEM -  ACIC
TITULAR: Ricardo Gontijo Vivian
SUPLENTE: Angelo Frederico D. Moura
* ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRO BELA VISTA – ASCOBEV
TITULAR: Regina Maria Fontes Figueiredo
SUPLENTE: José Maria Carvalho
* FEDERAÇÃO DAS ENT. COMUN. E POPULARES DO MUN. DE CONTAGEM – FECON
TITULAR: Clélia Eduarda Bruno Soares Lage
SUPLENTE: Irisnalda Ferreira Santos Costa
* ASSOCIAÇÃO DINIZ JOÃO RIBEIRO – DIJORI
TITULAR: Ilídia Viana Gomes
SUPLENTE: Roneiva da Silva Fagundes Gomes
* SIND. DOS TRABALHADORES RODOVIÁRIOS DE CONTAGEM – SITTRACON
TITULAR: Silvania Silva dos Santos
SUPLENTE: João Augusto Soares Filho
Desde já, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.
Atenciosamente.
    Rariúcha Amarante Braga Augusto        
     Presidente do CONDECON/Contagem

Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor
Contagem, 08 de Outubro de 2014.
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CONVOCAÇÃO PARA SOLENIDADE DE POSSE
A Diretora do Procon Contagem, Sra. Rariúcha Amarante Braga Augusto, no uso de suas atribuições legais, convoca todos os Membros da Junta Recursal, abaixo rela-
cionados, conforme indicação dos membros indicados no art. 42 da Lei Complementar 160 de 27 de dezembro de 2013, para a solenidade de Posse que se realizará no 
dia 15 de outubro de 2014 às 15h, no Auditório da Prefeitura de Contagem, com a presença do Excelentíssimo Senhor Prefeito Carlin Moura. 
* SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 
- Natália Ludmila Pereira Cândido
- Arnaldo Alves
* PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
- Janine Costa Ferreira
- Rodrigo Santos Pinheiro
* SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
- Edson da Silva Cunha
- Tarcísio Oliveira da Silva
Desde já, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.
Atenciosamente.
Rariúcha Amarante Braga Augusto        
     Diretora do PROCON/Contagem

Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor
Contagem, 08 de Outubro de 2014.
CONVOCAÇÃO PARA SOLENIDADE DE POSSE
A Presidente do Grupo Gestor do Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor. Sra. Rariúcha Amarante Braga Augusto, no uso de suas atribuições legais, convoca todos 
os Membros do Grupo Gestor do Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor abaixo relacionados, conforme indicação dos membros do Grupo Gestor indicados no art. 
15 da Lei Complementar 160 de 27 de dezembro de 2013,  para a solenidade de Posse, que se realizará no dia 15 de outubro de 2014 às 15h, no Auditório da Prefeitu-
ra de Contagem, com a presença do Excelentíssimo Senhor Prefeito Carlin Moura. 
* COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
- TITULAR: Rariúcha Amarante Braga Augusto
- SUPLENTE: Luiz Orcino Leite da Silva
* SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- TITULAR: Daniel Flávio de Moura Carvalho
- SUPLENTE: Maria Eduarda Rodrigues
* SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
- TITULAR: Adiel Anacleto da Rocha
- SUPLENTE: Felipe Brito Pinho
Desde já, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.
Atenciosamente.
Rariúcha Amarante Braga Augusto        
Presidente do Grupo Gestor do Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor

Conparq

2º termo aditivo ao contrato administrativo nº001/2012/Licitação:Objeto:O presente terno aditivo  visa a conclusão da operação societária em decorrência da incorpora-
ção da TNL PCS S/A pela OI MOVEL S/A,que assumira por sucessão legal, todos os bens, direitos e obrigações da TNL PCS, com  a consequente extinção de pelo  direito 
da TNL PCS todo  empenho realizado em nome TNL PCS, inscrita no CNPJ/MF sob nº04.164.616/0001-59 deverá ser transferido  para OI MÓVEL  inscrita no CNPJ sob o 
nº05.423/0001/11.

Fundac

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO FMIC/FUNDAC Nº. 041/2014 
CONTRATADO: GUILHERME DE SOUZA LOURENÇO
OBJETO: ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 10.1 DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 28 DE JULHO DE 2014.
ASSINADO/VIGÊNCIA: 08/10/2014 / ATÉ 31/12/2014

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2014 DO COMPAC
Ao décimo dia do mês de setembro de 2014, às 9 horas, reuniram-se no auditório do Palácio do Registro - Prefeitura Municipal de Contagem os membros do Conselho 
Municipal do Patrimônio Cultural (Compac), Renata Sousa Lima, presidenta da Fundação Cultural de Contagem (Fundac) e presidenta do Compac; Tiago Alves Ferreira, 
titular, coordenador da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural de Contagem; Alexandra Roberta de Oliveira Maronda Ponsá, suplente, geógrafa e 
representante da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural; Isa Maria Marques de Oliveira, titular e representante do Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG); Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, titular, representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB - Seção 
Contagem); André Veloso da Silva, representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU-MG); Estelita Eugênia Turani, titular, representante da 
Associação Comercial e Industrial de Contagem (Acic); Geraldo Magela Costa, suplente, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
(Semas); Leonardo Ribeiro de Almeida, suplente, representante da Secretaria de Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplan); Rondineli Vitor Pereira dos 
Santos, titular, representante da Procuradoria-Geral do Município (PGM); Cíntia Maria Fernandes, suplente, representante do movimento de classe do Sindicato dos 
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Servidores Públicos do Município de Contagem (Sindiscon); Cláudio Santos Fontes, suplente, representante da Câmara Municipal de Contagem (CMC); e os convidados, 
Ana Luiza Diniz, representante da EPO Engenharia; Roberto Mesquita, representante da EPO Engenharia; Flávia de Castro, representante da Associação dos Moradores 
do Bairro Arcádia (Ambar); Cláudio Gomes, representante da Associação dos Moradores do Bairro Arcádia (Ambar); Leonardo de Salles, representante da Associação 
dos Moradores do Bairro Arcádia (Ambar); Grimaldo Roberto Machado, representante da Associação dos Moradores do Bairro Arcádia (Ambar); Edneia Machado, 
representante da Associação dos Moradores do Bairro Arcádia (Ambar); Mariana Machado, representante da Associação dos Moradores do Bairro Arcádia (Ambar); 
Kátia Andrade, representante da Associação dos Moradores do Bairro Arcádia (Ambar); Luiz Reginaldo Ferreira, representante da Associação dos Moradores do Bairro 
Arcádia (Ambar); Rosimere gomes, representante da Associação dos Moradores do Bairro Arcádia (Ambar); Renata Almeida, representante da Associação dos 
Moradores do Bairro Arcádia (Ambar); Márcia Rachel D., representante da Associação dos Moradores do Bairro Arcádia (Ambar); Luiz Dias, representante da Associação 
dos Moradores do Bairro Arcádia (Ambar); Maria Aparecida Pereira, representante da Associação dos Moradores do Bairro Arcádia (Ambar); Míriam Maria Adelário, 
representante da Associação dos Moradores do Bairro Arcádia (Ambar); Fredim Carneiro, vereador de Contagem, Jéssica Isadora de J. Ferreira, estagiária da Coordena-
doria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural, Nívea Aparecida De paiva, estagiária da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural, Beatriz 
Araújo, estagiária da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural. Totalizando 12 (doze) conselheiros, sendo 6 (seis) titulares, 6 (seis) suplentes e 20 
(vinte) convidados, estando o quórum completo, convocados por comunicado via correio eletrônico, iniciou-se a reunião com a seguinte pauta: 1. Apresentação do 
parecer do conselheiro Rondineli Vitor referente ao projeto residencial composto por 3 (três) blocos de 15 (quinze) andares e 8 (oito) unidades por andar, totalizando 
360 (trezentos e sessenta) apartamentos, localizado na rua São Joaquim Camargos, bairro Centro, Mata do Arcádia. 2. Resposta ao Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais-MPMG referente ao pedido de autorização de demolição da edificação inventariada localizada no Largo do Rosário. 3. Indicação de conselheiro titular e 
suplente para compor o Conselho Municipal da Juventude. 4. Indicação de tombamento da nascente localizada na Rua José Barra do Nascimento com Rua Olímpio 
Garcia, bairro Eldorado, pela Câmara Municipal de Contagem (CMC). 5. Reapresentação e encaminhamento de transplante de 3 (três) jabuticabeiras no lote da rua Regi-
naldo Souza Lima, nº 604, bairro Santa Terezinha. 6. Aprovação de ofício para a Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem (Conparq) pedindo para 
que as compensações de supressão de árvores incluam jabuticabeiras. O conselheiro Tiago Alves iniciou a reunião dando boas vindas aos conselheiros e informando que 
o horário de término seria as 11 (onze) horas como combinado na última reunião. Foi informado pelo convidado Fredim Carneiro que o conselheiro Capitão Fontes 
estava atrasado mas já estaria a caminho. O conselheiro Tiago Alves iniciou o 1º ponto da pauta que se refere a apresentação do parecer do conselheiro Rondineli Vitor 
referente ao projeto residencial composto por 3 (três) blocos de 15 (quinze) andares e 8 (oito) unidades por andar, totalizando 360 (trezentos e sessenta) apartamentos, 
localizado na rua São Joaquim Camargos, bairro Centro, Mata do Arcádia e passou a fala para o conselheiro Rondineli Vitor. O conselheiro Rondineli Vitor leu seu 
parecer (conforme anexo 1), que disse ser favorável ao empreendimento. O conselheiro Tiago Alves perguntou se alguém tinha alguma dúvida a respeito do parecer. O 
representante da Ambar, Cláudio Gomes, também fez uma apresentação e falou sobre os impactos que o empreendimento causará para população, como danos na 
fauna, flora e trânsito, afirmou que a comunidade é contra o empreendimento e contra a descaracterização de Contagem. Cláudio Gomes citou artigos da constituição 
e da lei municipal que estabelece a proteção do patrimônio cultural. Cláudio Gomes também disse que no dia 7 (sete) de maio foi encaminhado para Ministério Público 
uma termo de declaração com mais de 2.500 assinaturas pedindo para que a Mata Arcádia se torne Área de Proteção Ambiental e o proprietário do terreno seria 
indenizado e disse que sentiu falta da citação sobre o inventário da mata e do cemitério no parecer do conselheiro Rondineli Vitor e lembrou ainda que existe um 
processo de fiscalização através do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), caso os moradores não sejam atendidos pelo conselho, eles ainda podem 
recorrer. Cláudio Gomes citou os itens pedidos pelo Compac no Parecer Técnico 012/2011, que não foram atendidos, como evolução do projeto mostrando preocupa-
ção quanto a questão ambiental, urbanística, cultural e impacto no trânsito. O conselheiro Tiago Alves perguntou se algum dos conselheiros presentes tem algum 
questionamento sobre a apresentação e/ou alguma colocação sobre o empreendimento. Roberto Mesquita, representante da EPO, pediu a palavra e destacou que o 
empreendedor e proprietário concordou em fazer a doação de 10.000m² para criação de um parque. O conselheiro Felipe Gonçalves disse que o projeto anterior destrói 
grande parte da mata, que a melhor solução seria verticalizar, como no projeto atual, porém a altimetria das torres agridem o visual do bem inventariado e que se o 
projeto for aprovado, deve-se esquecer o conceito da Área de Especial Interesse Urbanístico (Aiurb-3) e todos os projetos com mais de 3 (três) pavimentos deverão 
também ser aprovados e que sentiu falta do artigo 143 da Lei 4647/2013 no Parecer do representante da procuradoria e que deveria ser analisado todas as decisões já 
tomadas por este conselho referente a competição com os bens. O conselheiro Felipe Bicalho disse também que na reunião anterior o Compac discutiu e pediu o recuo 
da construção de casas de dois pavimentos pois estava competindo com a Capela Santa Helena e agora a discussão era sobre um empreendimento de três torres com 
15 andares, devendo ser observado a isonomia. A conselheira Isa Maria disse que pelo seu ponto de vista não viu defesa do interesse público, sendo que o conselho 
está ali para defender a sociedade. O conselheiro Rondineli Vitor explicou que o proprietário irá doar uma área de 10000m² para lazer, e isso é de interesse público e 
perguntou de onde viria o recurso para manutenção. O conselheiro Rondineli Vitor falou que seria muito bonito urbanizar a cidade toda, mas o município não tem 
recursos, temos que nos ater a realidade econômica da cidade. O conselheiro André Veloso comentou sobre o desenvolvimento urbanístico, para terem cuidado com 
implantação de novos empreendimentos e que muitos confundem desenvolvimento com ocupação, é por isso que todas as secretarias precisam conversar e se 
manterem unidas, tendo cuidado para benefício de algum setor não prejudicar os outros. O conselheiro André Veloso também disse que tudo deve ser pensado a longo 
prazo, com essas mudanças de configuração todo patrimônio será perdido, podemos observar o exemplo do patrimônio que foi perdido em outras cidades, como Belo 
Horizonte. Em seu ponto de vista essas mudanças no patrimônio histórico podem perder seu significado com 20, 30 anos. Ele considera que ter tal parque na região 
seria excelente, visto que no Brasil há grande deficiência de áreas públicas. O conselheiro Tiago Alves abriu para votação. Os conselheiros Rondineli Vitor, Renata Lima, 
Tiago Alves, Geraldo Magela e Cláudio Fontes votaram a favor do parecer apresentado pelo conselheiro representante da Procuradoria Municipal do Município. Os 
conselheiros Estelita Turani, Cíntia Fernandes, Felipe Bicalho, Isa Maria e Leonardo Ribeiro votaram contra o parecer apresentado pelo conselheiro representante da 
Procuradoria Municipal do Município . O conselheiro André Veloso absteve-se. O conselheiro Rondineli Vitor citou a Lei 4.647, artigo 49, inciso XVIII, que diz quem faz o 
desempate é a presidente do Compac. A presidente Renata Lima deu o voto de desempate. Sendo assim, o projeto foi aprovado. O conselheiro Tiago Alves iniciou o 2º 
ponto da pauta que se refere a resposta ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais-MPMG referente ao pedido de autorização de demolição da edificação 
inventariada localizada no Largo do Rosário e disse que a sugestão da equipe técnica da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural é solicitar ao 
Ministério Público que seja feito um laudo por profissionais especialistas em restauro. A conselheira Alexandra Ponsá lembrou que já fazem 6 (seis) anos que foi 
estabelecido o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e que ao longo desse tempo, como nada foi feito, o patrimônio se deteriorou ainda mais e que o proprietário 
mais uma vez cometeu um crime contra o patrimônio, desta vez por omissão e pelo não cumprimento do TAC. Todos aprovaram por unanimidade a resposta 
solicitando ao Ministério Público que seja feito um laudo por profissionais especialistas em restauro. O conselheiro Tiago Alves deu seguimento ao 3º ponto de pauta 
que se refere a indicação de conselheiro titular e suplente para compor o Conselho Municipal da Juventude, disse que será o titular e perguntou se o conselheiro Felipe 
Bicalho poderia ser o suplente. O conselheiro Felipe Bicalho disse que participaria porém estava inseguro com as interferências políticas nos conselhos e que estava 
envergonhado de ter participado da votação da Mata do Arcádia devido ao jogo político realizado e disse que somente aceitaria devido a já ter dado sua palavra. O 
conselho aprovou por unanimidade o conselheiro Tiago Alves como titular e o conselheiro Felipe Bicalho como suplente do Conselho Municipal da Juventude. O 
conselheiro Tiago Alves iniciou o 4º ponto de pauta que se refere a indicação de tombamento da nascente localizada na Rua José Barra do Nascimento com Rua 
Olímpio Garcia, bairro Eldorado, pela Câmara Municipal de Contagem (CMC). A conselheira Isa Maria relatou a todos que se a nascente entrar em processo de 
tombamento o Compac tem que ter cuidado com a manutenção, restrições e outras determinações sejam elas de proteção ou preservação que vierem a intervir no bem 
e seu uso, pois os moradores fazem uso pessoal do local há muitos anos e que a comunidade do entorno da nascente deve ser ouvida, consultada e um levantamento 
histórico “imaterial” deverá ser feito como registro histórico. O conselheiro Tiago Alves propõe ao conselho pensar e um cronograma de estudo e ter um diálogo com a 
comunidade local, entendendo que existe um plano de inventário municipal aprovado pelo Iepha-MG. Os conselheiros aprovam a proposta do conselheiro Tiago Alves 
por unanimidade. O conselheiro Tiago Alves deu continuidade a reunião com o 5º ponto de pauta que se refere a reapresentação e encaminhamento de transplante de 
3 (três) jabuticabeiras no lote da rua Reginaldo Souza Lima, nº 604, bairro Santa Terezinha. A conselheira Alexandra Ponsá justificou a ausência do proprietário, que 
precisou se retirar da reunião. O conselheiro Tiago Alves disse que o proprietário solicitou que as jabuticabas fossem transplantadas para seu sítio, localizado na cidade 
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de Esmeraldas. A conselheira Alexandra Ponsá relatou que o proprietário das jabuticabeiras fará doação de mudas como medida compensatória e ele também será o 
responsável pelo transplante. O conselheiro Tiago Alves votou contra e declarou que no seu entendimento as jabuticabeiras deveriam permanecer no município. Todos 
os outros conselheiros foram favoráveis ao transplante das jabuticabeiras para fora município. O conselheiro Tiago Alves deu sequência ao 6º ponto de pauta que se 
refere a aprovação de ofício para a Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem (Conparq) pedindo para que as compensações de supressão de árvores 
incluam jabuticabeiras. A conselheira Isa Oliveira pediu esclarecimentos sobre o ofício uma vez que entendeu que o replantio fossem todos transplantados para os 
parques da cidade e questionou as limitações de solo para isso. O conselheiro Tiago Alves esclarece a dúvida e desfaz o equívoco. Todos aprovam por unanimidade. O 
conselheiro Tiago Alves agradeceu a presença de todos. Não tendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac), e 
eu, Jéssica Isadora de J. Ferreira lavrei e assinei esta ata.
Renata Sousa Lima 
Tiago Alves Ferreira 
Alexandra Roberta de Oliveira Maronda Ponsá
André Veloso da Silva
Estelita Eugênia Turani
Felipe Gonçalves de Moura Bicalho
Isa Maria Marques de Oliveira
Leonardo Ribeiro de Almeida
Rondineli Vitor Pereira dos Santos
Cláudio Santos Fontes
Cíntia Maria Fernandes
Geraldo Magela Costa   

Anexo 1 
PARECER  PROCESSO  Nº EPO/MATA DA ARCÁDIA
INTERESSADO:  CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL - COMPAC
ASSUNTO: ANÁLISE SOBRE A LEGALIDADE DA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO MULTIFAMILIAR – MATA DA ARCÁDIA.
A Procuradoria Geral do Município vem através desta, manifestar-se sobre o pedido de construção de imóvel constituído de três torres, com 360 (trezentos e sessenta) 
apartamentos, na Rua Joaquim Camargos, nº 170, no lugar denominado Mata da Arcádia, nesse Município.
O projeto apresentado iniciou sua tentativa de registro na Municipalidade através do Requerimento de Diretrizes nº 18270/2013-03A, junto a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, através do pedido de Análise de empreendimento, de impacto urbano e ambiental, parcelamento do solo, conjunto habitacional e outros.
Através do Parecer nº 14/14, a Comissão designada, em análise de mérito e viabilidade, foi informado que o local denominado Mata da Arcádia, encontrava-se inventa-
riado a partir do ano de 2013, portanto, qualquer intervenção deveria ser submetida à aprovação do COMPAC.
Assim, sem análise de mérito, remeteu a comissão o processo originário a empresa para que providenciasse junto ao COMPAC, a prévia autorização e as definições e 
diretrizes para ocupação do terreno.
Junto ao Conselho Municipal de Patrimônio Artístico e Cultural, a proposta se apresenta da forma de edificação de três prédios, de 15 andares, acrescidos de pilotis, 
e aplicando as diretrizes da lei Complementar nº 82/2014. Os parâmetros apresentados em projeto encontram-se abaixo do estabelecido em Lei, desde os fatores de 
construção aos índices de absorção de água e coeficientes de construção.
Em análise preliminar, necessário se faz estabelecer as competências do Conselho Municipal do Patrimônio Artístico e Cultural – COMPAC, nos termos do artigo 59 da lei 
Municipal, nº 4647/2013, que assim descreve:
Art. 59 Compete ao Conselho Municipal do Patrimônio Cultural:
I - propor as bases da política de preservação e valorização dos bens culturais do Município;
II - propor e acompanhar as ações de proteção ao patrimônio cultural do Município relacionadas no art. 2º desta Lei;
III - emitir parecer prévio, do qual dependerão os atos de registro e tombamento, revalidação do título de registro e cancelamento de tombamento;
IV - emitir parecer prévio, atendendo a solicitação do órgão competente do Município, para:
a) a expedição ou renovação, pelo órgão competente, de licença para obra, afixação de anúncio, cartaz ou letreiro e outras intervenções, ou para instalação de ativida-
de comercial ou industrial em imóvel tombado pelo Município;
b) a concessão de licença para a realização de obra em imóvel situado em entorno de bem inventariado tombado e registrado pelo Município e a modificação ou revo-
gação de projeto urbanístico, inclusive de loteamento, que possa repercutir na segurança, na integridade estética, na ambiência ou na visibilidade de bem tombado, 
assim como em sua inserção no conjunto panorâmico ou urbanístico circunjacente;
c) a modificação, transformação, restauração, pintura, remoção ou demolição, no caso de ruína iminente, de bem protegido pelo Município;
d) a prática de ato que altere a característica ou aparência de bem protegido pelo Município;
e) analisar as obras propostas para Área Especial de Interesse Urbanístico - AIURB 3;
f) emitir parecer mediante análise de projetos para Área Especial de Interesse Urbanístico - AIURB 3;
V - receber e examinar propostas de proteção de bens culturais encaminhadas por indivíduos, associações de moradores ou entidades representativas da sociedade civil;
VI - analisar o estudo prévio de impacto de vizinhança, de acordo com o Plano Diretor e outros instrumentos legais, em relação aos aspectos de proteção da paisagem 
urbana e do patrimônio cultural;
VII - permitir o acesso de qualquer interessado a documentos relativos aos processos de inventários, tombamento e registros, e ao estudo prévio de impacto de vizi-
nhança, a que se refere o inciso VI deste artigo;
VIII - sugerir ao Conselho Municipal de Política Cultural propostas culturais para o Município;
IX - propor ao Chefe do Executivo Municipal, quando julgar imprescindível, a declaração de utilidade pública de bem para fim de desapropriação;
X - fiscalizar o comércio de antiguidade e obras de arte, em cooperação com órgãos federal e estadual congêneres e demais órgãos municipais;
XI - sugerir aos órgãos e instâncias responsáveis pelo Plano Diretor e Lei do Uso e Ocupação do Solo, diretrizes de Proteção do Patrimônio Cultura.
XII - aprovar plano de aplicação da verba do FUNPAC;
XIII - vetar e cassar concessões de alvarás de demolição ou reforma de imóveis tombados ou protegidos por atos administrativos ou decisão judicial;
XIV - suspender ou embargar por tempo indeterminado obra ou intervenção considerada lesiva ao bem cultural, quando realizada sem autorização previa do COMPAC;
XV - elaborar e aprovar seu Regimento Interno.
Após as descrições de competência, mister se faz salientar as características apontadas no inciso IV, alínea B do supracitado artigo, a luz da compreensão e a bem do 
entendimento formal. Os conceitos de ambiência, integridade estética, segurança e conjunto arquitetônico e/ou urbanístico adjacente, merecem destaque e sua devida 
conceitualização. Assim, temos:
• Ambiência: Espaço arquitetonicamente organizado, harmônico ao bem tombado, relativo a visibilidade do bem.
• Espaço envoltório: Perímetro, em torno do bem tombado, delimitado para propiciar a proteção de sua ambiência. Essa área, denominada de espaço envoltório ou 
área envoltória, é definida caso a caso; em algumas situações, pode se limitar ao próprio lote do edifício tombado. Toda e qualquer intervenção que venha a ser feita 
dentro desse perímetro, como novas construções, reformas, demolições, instalação de anúncios, colocação de mobiliário urbano, dentre outras.
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• Segurança: Conjuntos de ações preventivas que possibilitem guarnecer o bem de sua integridade estrutural, física e paisagística.
Nesse diapasão, para nortearmos as orientações necessárias a estrita aplicação das competências do COMPAC, buscamos amparo no ordenamento federal, assim descri-
to no Decreto Federal nº 80.978/77, que assim descreve em seu artigo 1º, as características de Patrimônio Cultural:
Art. 1 - Para os fins da presente Convenção serão considerados como "patrimônio cultural": 
- os monumentos: obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura monumentais, elementos ou estruturas de natureza arqueológica, inscrições, cavernas e grupos de 
elementos, que tenham um valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; 
- os conjuntos: grupo de construções isoladas ou reunidas que, em virtude da sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem, tenham um valor universal excep-
cional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; 
- os lugares notáveis: obras do homem ou obra conjugadas do homem e da natureza, inclusive lugares arqueológicos, que tenham valor universal excepcional do ponto 
de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico. 
Feitos os conceitos gerais de termos e regras, adentramos ao mérito.
A proposta encaminhada pela arquiteta Ana Luiza Diniz Araújo, representante da EPO Engenharia – NEO CASA, possui em sua solicitação de construção multifamiliar 
em três prédios, na rua Joaquim Camargos, nº 170, em área total de 25.000m² (vinte e cinco mil metros quadrados). Apresenta a requerente que serão destinados 
2.500 m² (dois mil e quinhentos metros quadrados) a áreas de lazer do empreendimento. Oferece a proposta de doação de área de 10.000 m² (dez mil metros quadra-
dos), ao Município de Contagem para que seja criado espaço público de área verde.
A proposta descreve que serão construídos 360 (trezentos e sessenta) apartamentos divididos em três prédios, com cada um 120 unidades habitacionais.
Análise de mérito:
Quando se trata de analisar os desdobramentos e impactos de uma ação em área de competência do COMPAC, são necessários vislumbrar, além da clara legalidade das 
ações, as prerrogativas intrínsecas ao objeto.
O Local denominado Mata da Arcádia possui duas áreas municipais, devidamente registradas no cartório de registro de imóveis, sendo que uma totaliza 2.390 m² (dois 
mil, trezentos e noventa metros quarados) e a seguinte 12.500,50 m² (doze mil e quinhentos metros, e cinquenta avos de metro quadrado), divididas pela propriedade 
requerente.
O Município deve se abster de interferir na iniciativa privada, exceto, quando as ações colidem contra interesses sociais ou prejudicam políticas públicas de integração. 
O empreendimento, em seu pleito inicial goza da legalidade de construção, vez que, a área pertence a particular, devidamente regular junto aos impostos e tributos e 
oferece, nos termos da Lei de uso e Ocupação do solo, as condições de aproveitamento do espaço construído e a devida contrapartida ao poder público para o empre-
endimento.
Necessário se faz descrever o caso específico, sendo esse parecer, EXCLUSIVAMENTE aplicado in tela, pelas singularidades abaixo narradas:
O Município hoje não dispõe de área verde própria na região, e tal empreendimento propiciará a criação de espaço público, aberto a visitação de todos da área total de 
24.890,50 m²(vinte e quatro mil, oitocentos e noventa metros quadrados e cinquenta avos de metro quadrado), até então, indisponíveis ao acesso da população.
Os coeficientes de construção, escoação de águas pluviais se encontram dentro dos parâmetros determinados pela legislação municipal de uso e ocupação do solo.
Análise do Patrimônio Artístico e Cultural
Do ponto de vista das competências do COMPAC, o empreendimento situa-se dentro do perímetro ZOR-1/AIURB-03, ou seja, dentro de área de atenção aos interesses 
artísticos e culturais. A construção está localizada próximo a Cemitério Municipal com Capela inventariada, aonde se faz a necessária análise de mérito junto aos quesi-
tos segurança, ambiência e espaço ocupatório.
A Construção em si, não ameaça ou agride a segurança do bem inventariado, já que pela distância das edificações, não há de se falar em comprometimento estrutural 
do bem, portanto, está afastada a ameaça a segurança.
Espaço ocupatório: os índices de edificação estão abaixo do delimitado em Lei, portanto, também afastadas a análises de mérito sobre a delimitação ou não de área 
construída.
Ambiência: para conceituarmos ambiência, necessário se faz não confundir os aspectos de direito de paisagem ou direito de imagem. O direito de paisagem é o 
instrumento no qual, um proprietário adquire de seus vizinhos próximos ou não, o direito regular de vista de um determinado ponto, gravando tal condicionante a ins-
trumento contratual e seu registro na matrícula do imóvel. O direito de paisagem é a forma jurídica de se preservar uma visibilidade plena de um determinado ponto; 
notadamente possui caráter pecuniário, vez que, afeta o pleno uso e gozo de terceiros aos seus imóveis.
O direito de imagem se estabelece a partir da necessidade de não se bloquear o acesso a determinada imagem, sem a necessidade de se adquirir o direito de paisa-
gem. Se dá em imóveis subdivididos, aonde devem conviver o imóvel com sua garantia de visibilidade, aos demais empreendimentos imobiliários. Dois casos de fácil 
identificação se encontram no Município de Belo Horizonte, aonde funcionam a Faculdade Promove e o Hotel Ibis, ambos localizados à Rua João Pinheiro, Centro da 
Cidade. Ambos os casos, os bens tombados, convivem harmonicamente com a nova edificação no mesmo espaço, preservando as características originais do bem, e sua 
organização no cenário urbano.
O caso pleiteado preenche as mesmas características: situado em local próximo a bem inventariado, o mesmo não interfere na visibilidade frontal do bem, não altera 
suas características, tão menos há competição, vez que, na parte do Centro de Contagem existe a Pluralidade de estilos e construções.
Mister se faz salientar que o inventário é um ato administrativo, discricionário, que pode ser e avaliado de período a período, mostrando que se manteve ou não, 
características originárias ao bem. O inventário da Mata da Arcádia, da mesma forma, não altera a legalidade pleiteatória do proprietário e a empresa incorporadora. 
A contrapartida apresentada, trará ao Município em espaço vizinho ao empreendimento, a Mata da Arcádia, agora convertida em espaço público Municipal, de livre 
acesso a população e não apenas aos particulares que hoje são vizinhos ao local. Toda e qualquer política pública deve ser voltada a maior integração entre os aspectos 
particulares e públicos. No caso in tela, somente o proprietário e vizinhos ao local se beneficiavam da área verde; com a aprovação do empreendimento toda população 
será beneficiada pela criação de nova área, devidamente demarcada e com a preservação necessária da fauna e flora local.
Notadamente, os estilos de construção não se agridem e compõem na mesma forma e intensidade, os aspectos que são parte do desenvolvimento e história da cidade. 
A única forma de competição que se poderia entende, seria se houvesse a mesma destinação, mesmas características e finalidade construtória.
Assim, do ponto de vista estrito das competências do COMPAC, não há óbice a aprovação do empreendimento imobiliário pleiteado, ressalvadas todas as demais neces-
sidades de adequação impostas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Obras e Desenvolvimento Urbano.
Da Contrapartida:
Para a contrapartida para a aprovação do projeto de Construção, ficam discriminadas as diretrizes inafastáveis:
• Aplicação do Art. 50, inciso VIII, da Lei Complementar nº 82/2010 (preservação do raio de 50 metros a partir da identificação da nascente), conforme noticiado 
em reunião do COMPAC, a ser apurado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, podendo assim, haver alteração da distância de qualquer edificação que estiver no 
raio da nascente da área;
• Doação dos 10.000 m² (dez mil metros quadrados) para a unificação com os terremos públicos laterais, criando assim, o Parque Municipal na área de entorno do 
Empreendimento Imobiliário;
• Custeio de cercamento, proteção, vigilância, conservação e conservação do Parque Municipal a ser criado nas áreas públicas unificadas a partir da doação por 
período não inferior a 10 (dez) anos a partir da autorização de construção; importante ressaltar que o parque será de acesso público, com co-gestão da Fundação de 
Parques e Áreas Verdes de Contagem – COMPARQ, no qual deverão ser atendidos as orientações de preservação, conservação de espécies e segurança.
Assim sendo, submetemos aos pares a conclusão do Parecer sobre o pedido de autorização para a criação da construção do Condomínio – sito a Rua Joaquim Camar-
gos, nº 170, Centro Contagem, opinando pela aprovação sem ressalvas dos dispositivos contidos nesta.
É o meu entendimento.
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Contagem, 02 de setembro de 2014
Rondineli Vitor Pereira dos Santos
Membro do Compac pela Procuradoria Geral do Município

Transcon

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2014
A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem/MG – TransCon, torna pública a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014, tipo menor preço global 
– Processo Administrativo nº 038/2014, que tem por objeto aquisição de água mineral, natural, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros, devidamente 
lacrados conforme edital e seus anexos. 
Entrega dos envelopes A e B: até as 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 23 de outubro de 2014. 
Sessão de Abertura dos Envelopes: 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 23 de outubro de 2014. 
Os interessados poderão ter acesso à íntegra do Edital através do site www.contagem.mg.gov.br. 
Contagem, 09 de outubro de 2014.
Kênia Janaina de S. M. Silveira
Pregoeira Transcon


		2014-10-10T16:33:13-0300
	VLADIMIR RODRIGUES SANTIAGO:03359524616




