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Contagem, segunda-feira, 19 de janeiro de 2015  Ano 24 Edição 3547

Construção da trincheira do 
Itaú começa em breve

Obra viária vai melhorar o trânsito da região e  garantir  mais agilidade
As obras que vão melho-

rar o trânsito de Contagem 
e mudar o visual da cidade já 
têm data para começar. Em 
fevereiro, a Prefeitura de Con-
tagem dará início à construção 
da Trincheira do Itaú, primeira 
grande obra do PAC Mobilida-
de - Médias Cidades. A obra 
tem investimentos de cerca de 
R$ 20 milhões e vai contribuir 
de modo significativo com a 
melhoria do trânsito na região. 
Elas fazem parte do pacote de 
obras para urbanização, sane-
amento e mobilidade urbana 
assinado em 2013 com o go-
verno federal, no valor total de 
R$ 220 milhões.

A fim de garantir os re-
cursos para financiamento e 
implementação das obras, o 
prefeito de Contagem, Carlin 
Moura, participou pessoal-
mente das negociações para 
a assinatura do convênio com 
o governo federal. "Contagem 
não recebe grandes obras há 
muitos anos. Por isso, uma das 
prioridades do nosso governo 
tem sido enfrentar o desafio 
da mobilidade urbana. Vamos 
fazer obras no trânsito e im-
plantar um novo modelo de 
transporte público, colocando 
Contagem em sintonia com as 
grandes cidades do país".

A Trincheira do Itaú preten-
de solucionar um dos grandes 
gargalos do trânsito de Conta-

gem, a praça Itaú, localizada 
no entroncamento das aveni-
das Babita Camargos e Gene-
ral David Sarnoff, na Cidade 
Industrial. Com a obra, será eli-
minado o cruzamento entre as 
avenidas e os semáforos, o que 
vai agilizar o trânsito do local, 
por onde transitam mais de 70 
mil pessoas por dia, além de 
caminhões e carretas que aten-
dem às indústrias da região.

Em dezembro, a Prefeitu-
ra de Contagem realizou uma 
reunião com empresários e 
funcionários das empresas que 
estão localizadas no entorno 
do local onde será construída 

a Trincheira do Itaú, com o ob-
jetivo de apresentar e debater 
as alterações do trânsito na re-
gião e seus impactos durante a 
obra.

Mobilidade
Em 2015, além da Trincheira 

do Itaú, a Prefeitura de Con-
tagem também dará início as 
obras de mobilidade urbana e 
pavimentação que trarão mais 
qualidade de vida e cidadania 
para a população contagense. 
Serão construídos os viadutos 
do Petrolândia; da avenida 
das Américas e da avenida Te-
leférico, que ligarão diversos 

corredores da cidade, além 
da implantação do sistema de 
transporte público integrado 
com a RMBH, com a instalação 
de terminais de ônibus no mu-
nicípio.

No plano de mobilidade 
urbana ainda estão previstos 
a reorganização do sistema 
de transporte público, com 
a criação de três corredores: 
Norte/Sul (Industrial/Nova Con-
tagem); Leste/Oeste (Ressaca/
Petrolândia) e Ressaca/Cidade 
Industrial, além da implanta-
ção de 34 estações de ônibus 
e de quatro grandes terminais 
de ônibus.



Contagem, 19  de  janeiro de 2015 Página 1 de 10 Diário Oficial de Contagem - Edição 3547

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

Atos do Executivo

REPUBLICAÇÃO
DECRETO Nº 453, de 16 de janeiro de 2015.
Dispõe sobre o recadastramento funcional, de caráter obrigatório, no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Contagem; e:
-  CONSIDERANDO o compromisso de priorizar a valorização dos servidores e empregados públicos, bem como o de manter sob fiscalização e controle os gastos com 
despesa de pessoal em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal; 
- CONSIDERANDO a necessidade de atualizar os dados funcionais de todos os servidores públicos do Poder Executivo do Município de Contagem, com informações 
fundamentais para o planejamento e implementação das políticas de desenvolvimento de pessoal e do sistema previdenciário municipal;
D E C R E T A:
Art.1o Fica instituído o Recadastramento Funcional, de caráter obrigatório, no âmbito do Poder Executivo Municipal.
§1º O recadastramento funcional tem como objetivo atualizar os dados cadastrais dos servidores e dos empregados públicos municipais, ativos, da Administração Dire-
ta e Indireta, a fim de subsidiar a implementação de política de gestão de pessoas e previdenciária.
§2º Os servidores inativos da Administração Direta e Indireta do Município de Contagem deverão se recadastrar anualmente junto ao PreviCon – Departamento de 
Gestão Previdenciária, o que será operacionalizado em data a ser definida e realizado conforme estabelecido em regulamento próprio.
§3º O recadastramento funcional obrigatório será desenvolvido no período de 02 de fevereiro de 2015 a 02 de abril de 2015.
Art.2º A Secretaria Municipal de Administração será responsável pela coordenação geral do recadastramento funcional, adotando medidas necessárias à sua divulgação 
e realização, inclusive a edição dos atos imprescindíveis ao cumprimento deste Decreto.
§1º As Secretarias Municipais e órgãos equivalentes, que compõem a estrutura organizacional da Administração Direta e as entidades que integram a Administração 
Indireta do Poder Executivo Municipal, têm dever de cooperar com a divulgação e realização do recadastramento, atendendo com presteza as demandas que lhes forem 
dirigidas pelo Secretário Municipal de Administração, estimulando e facilitando os meios necessários à participação dos destinatários do recadastramento funcional.
§2º  Todos os servidores e empregados públicos deverão colaborar visando o pleno resultado do objetivo do recadastramento, e, especialmente os servidores ocupantes 
de cargos de direção, assessoramento e chefia, prestando toda a assistência necessária ao cumprimento do disposto neste Decreto, de forma a atingir com a máxima 
rapidez a exatidão das informações.
Art.3º Compete à unidade de recursos humanos do órgão ou entidade a que esteja vinculado o servidor ou empregado público gerenciar o processo de recadastramen-
to, nos termos estabelecidos no artigo 2º, deste Decreto.
Art.4º O formulário eletrônico de recadastramento funcional será disponibilizado na página do Portal do Servidor, no link “RECADASTRAMENTO”.
§1º Os servidores responsáveis pelo Ponto Gerencial Eletrônico das secretarias e demais órgãos que compõem a Administração Direta de Contagem serão responsáveis 
por orientar os servidores, bem como certificar que todos os servidores relacionados no controle do ponto gerencial, sob sua supervisão, providenciem o preenchimento 
e encaminhamento do formulário, via web.
§2º No caso dos servidores que acumulem cargo, devem fazer constar cada um dos vínculos no formulário eletrônico de recadastramento funcional.
§3º As unidades de recursos humanos das entidades que integram a Administração Indireta do Município de Contagem deverão fazer cumprir o disposto no §1º, deste 
artigo. 
Art.5º O recadastramento funcional será executado utilizando as informações que serão fornecidas pelo próprio servidor ou empregado público, repassadas nos termos 
estabelecidos no artigo 4º, deste Decreto.
§1º A veracidade das informações é de responsabilidade do servidor ou empregado público recadastrado, no que couber.
§2º O servidor ou empregado público que fizer constar ou inserir informação que não corresponda à verdade será responsabilizado civil, criminal e administrativamen-
te, na forma da legislação vigente.
Art.6º O recadastramento funcional é obrigatório a todos os servidores e empregados públicos referidos no §1º do artigo 1º, deste Decreto, tendo natureza de dever 
funcional e a sua não realização incorrerá em aplicação de advertência e estarão sujeitos, no que couber, às penalidades previstas no Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Contagem, Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990.
§1º O servidor que se encontrar impossibilitado de se recadastrar, em caso de moléstia grave, ausência ou impossibilidade de locomoção, devidamente comprovada por 
laudo médico, poderá constituir procurador, através de instrumento particular, com poderes específicos para representá-lo junto à unidade de recursos humanos do 
órgão ou entidade a que esteja vinculado, para fins de seu recadastramento, autorizando-o a prestar quaisquer esclarecimentos que venham a se tornar necessários.
§2º Nos casos previstos no §1º, deste artigo, não será admitido ao procurador a representação de mais de 01(um) servidor ou empregado público.
§3º Havendo impossibilidade de constituir procurador, por motivo de moléstia grave, devidamente comprovada por laudo médico, o recadastramento será realizado 
por outro servidor público, designado pela unidade de recursos humanos do órgão ou entidade a que esteja vinculado, com base em informações contidas em docu-
mentos arquivados na pasta funcional e/ou obtidas com parentes do servidor ou empregado impossibilitado.
Art.7º A obrigatoriedade estabelecida neste Decreto abrange, inclusive, aos servidores e empregados públicos municipais ativos, que estiverem em gozo dos seguintes 
afastamentos:
I – férias regulamentares;
II – licença médica;
III – férias-prêmio;
IV - licença sem vencimento;
V – licença remunerada; e,
VI – cedidos a outros Entes Públicos ou Privados.
Art.8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 16 de janeiro de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Processo Administrativo Disciplinar: PAD 01/001/2.014
Processado: Oldemar Gonçalves Pinto Filho
Pedido de Revisão 
DESPACHO DE JULGAMENTO
Nos termos dos artigos 167 e seguintes da Lei Municipal n.º 2.160/90, acolho e homologo o parecer da Comissão Revisora do Processo Administrativo Disciplinar n.º 
01/001/2.014, instituída pela Portaria SEDSCON N.º 063, de 08 de outubro de 2.014, alterada pela Portaria SEDSCON N.º 078, de 19 de novembro de 2.014, e julgo 
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de Revisão para, via de consequência, DECLARAR SEM EFEITO A PENALIDADE DE DEMISSÃO aplicada ao servidor OLDEMAR 
GONÇALVES PINTO FILHO, através do Ato Administrativo n.º 15.076, de 29 de maio de 2.014, em razão da não configuração das violações aos deveres previstos no artigo 
112, incisos I (exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo) e II (ser leal às instituições a que servir), e pela prática da proibição capitulada no artigo 113, Inciso 
IX (valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública) bem como pelas violações ao artigo 127, inciso IV (ato 
de improbidade administrativa), X (dilapidação do patrimônio municipal) e XIII (transgressão do artigo 113, incisos IX a XIV), todos da Lei Municipal n.º 2.160/90. E, por 
restar configurada a violação ao inciso III, do artigo 112, da mesma Lei (deixar de observar as normas legais e regulamentares) APLICAR AO SERVIDOR A PENALIDADE DE 
SUSPENSÃO, pelo prazo de noventa dias, convertidas em multa, na base de cinquenta por cento do dia de vencimento da remuneração, ficando o servidor obrigado a 
permanecer em serviço.
Deverá, ainda, o Sr. Secretário Municipal de Defesa Social, proceder às diligências necessárias no sentido de ser regularizada a situação dos instrumentos musicais e bens 
correlatos, junto ao acerco da Banda de Música da Guarda Municipal, na forma sugerida pela Comissão Processante.
Intime-se. Registre-se. Publique-se.
Palácio do Registro, 08 de janeiro de 2.015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal 
de Administração

PREFEITURA DE CONTAGEM/MG – AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº. 017/2014 – PA NÚMERO 187/2014 – A Prefeitura do Município de Contagem torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar a licitação acima referenciada, tipo menor preço, objetivando a contratação de empresa de engenharia, pelo 
regime de empreitada por preços unitários, para execução das obras de drenagem e pavimentação de vias diversas no Bairro Chácaras Cotia/Conjunto Carajás, no Mu-
nicípio de Contagem – MG, com entrega dos envelopes de documentação e propostas até as 09h30min do dia 25/02/2015 e com a abertura marcada para as 10h00min 
do mesmo dia 25/02/2015. 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 21/01/2015, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, situada Praça Presidente Tancredo neves, número 200, Bairro Camilo Alves – Contagem/MG, 
telefones: (0**31) 3352.5090 e 3352-5138, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00min às 12h00min e 13h00min às 17h00mmin, através da obtenção do DVD 
correspondente. No ato de aquisição 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 denominação completa da empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e nome da pessoa para contato. Luiz Adolfo Belém – Comissão 
Permanente de Licitações.

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.830
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de ¬¬¬ 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o Artigo 32 da Lei Municipal nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, 
do cargo de provimento em comissão de Secretária Adjunta Executiva de Planejamento, Orçamento e Gestão, Nível XII, CPC 837, a Servidora RITA MARGARETE DE CASSIA 
FREITAS RABELO, a partir de 19 de janeiro de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de janeiro de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº 15.832
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de ¬¬¬ 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o Artigo 32 da Lei Municipal nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, 
do cargo de provimento em comissão de Secretária de Gabinete, Nível V, CPC 404, lotada na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, a Servidora 
SUZANA BARBI RESENDE, a partir de 19 de janeiro de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 16 de janeiro de 2015.
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CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

COMUNICADO AOS SEGURADOS DO
RPPS/Contagem
O servidor público segurado pelo Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem (RPPS) tem como base de cálculo da contribuição 
previdenciária as verbas fixas, que constituem sua remuneração, nos termos da Lei Complementar nº 05, de 12 de julho de 2005. 
Ocorre que foram realizados descontos previdenciários em parcelas de caráter eventual, ou seja, houve descontos indevidos pagos ao RPPS, o que acarretará restitu-
ições, nos termos estabelecidos no Art.21, da Lei Complementar nº 05/2005.
Tais restituições serão feitas aos servidores que tenham requerido a “RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS RELATIVOS À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA”, desde que 
solicitado por meio de requerimento próprio.
Para tanto, o Departamento de Gestão Previdenciária (PreviCon) publicará um cronograma de restituição dos valores, entre os meses de fevereiro, março e abril de 
2015, respeitando a ordem de recebimento, comprovada por meio da data de protocolo.
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Gestor Administrativo-Financeiro e Gestor dos Benefícios 
do Fundo Financeiro e do Fundo Previdenciário

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 090/2013
PROCESSO N.º 249/2013
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ÓRGÃO PARTICIPANTE:  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
VIGÊNCIA DA ATA: 05 DE JANEIRO DE 2015 À  04 DE JANEIRO DE 2016

AOS 05 (CINCO) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2015, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS E CADEIRAS INDIVIDUAIS PARA ALUNOS, 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: ZS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- ME

DA, COMO DESCRITO NA PLANILHA DE ITENS COM PREÇOS REGISTRADOS ABAIXO:ESA CLASSIFICADA, COMO DESCRITO NA PLANILHA DE ITENS COM PREÇOS REGIS-
TRADOS ABAIXO:
ONFORME DCRIÇÕES, 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:

LOTE 02- MESA E CADEIRA PARA CRIANÇAS

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.
QTE.
SEDUC MARCA/MODELO

VALOR UNITÁRIO 
REGISTRADO R$ VALOR TOTAL R$

2.1

Mesas para crianças de 2 a 4 anos (Creches II e III) – Mesas confecciona-
das em tubo industrial de 1 ¼” ,com soldagem eletrônica MIG, pintura 
eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em 
MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referencia 
L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca. Medidas: Altura da 
mesa: 54 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70 cm x 70 cm. 
RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto execu-
tivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas 
devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura 
única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, 
respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. UN 300 ZS MÓVEIS/ESC01 R$ 80,65 R$ 24.195,76
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2.2

Cadeiras para crianças de 2 a 4 anos (Creches II e III) – O assento e encosto 
das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico amarelo gema 
(referencia L 189) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em 
tubo de ¾” com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. 
As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, 
na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura 
através de encaixe. “Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 
3/16” x ¾”, zincados. Altura do assento da cadeira ao chão: 29 cm Altura 
total: 59 cm Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm – Encosto da cadeira: 24 
cm x 16 cm RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir pro-
jeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes 
metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma 
estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar re-
barbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. UN 1.200 ZS MÓVEIS/ESC02 R$ 15,74 R$ 18.885,24

2.3

Mesas para crianças de 4 e 6 anos (Espaço multiuso) – Serão fornecidas 
mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 ¼”, com soldagem eletrôni-
ca MIG, pintura eletrostática com tratamento anti ferruginoso na cor bran-
ca, Tampo em MDF revestido em laminado melamínico verde citrino (refe-
rencia L111), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de 
espessura na cor preta colado com adesivo “ Hot Melting” Medidas: Altura 
da mesa: 60 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm. 
Cm RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto exe-
cutivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas 
devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura 
única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, 
respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. UN 300 ZS MÓVEIS/ESC03 R$ 92,25 R$ 27.674,64

2.4

Cadeiras para crianças de 4 e 6 anos (Espaço multiuso) – O assento e en-
costo das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico verde citrino 
(referencia L111) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em 
tubo de ¾ com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. 
As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na 
mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura atra-
vés de encaixe. “Parafusos de fixação do tampo, autoatarraxantes de 3/16” 
x ¾”, zincados. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm 
Altura total: 67,5cm – Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm – Encosto da 
cadeira: 29 cm x 17 cm. UN 1.200 ZS MÓVEIS/ESC04 R$ 18,12 R$ 21.744,36

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 92.500,00 (Noventa e dois mil e quinhentos reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2014  -   PROCESSO Nº. 200/2014
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR/2015 PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONTAGEM
Senhores Licitantes,
Tem o presente a finalidade de informar que as Licitantes ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELLI – EPP e MELAN E 
MELO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA., apresentaram recursos administrativos em face da desclassificação das propostas das mesmas na licitação 
acima referenciada.
Esclarecemos que as interessadas contam com o prazo de até as 17h00min do dia 22/01/2015 – quinta-feira, para a apresentação do contraditório. Contagem, 19 de 
janeiro de 2015. Jáder Luís Sales Júnior – Pregoeiro.

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
PORTARIA SEDSCON nº 004, de 15 de janeiro de 2015
Relaciona servidores da Guarda Municipal de Contagem habilitados ao uso de IMPO – Instrumento de Menor Potencial Ofensivo de Emissão de Impulso Elétrico do Tipo 
SPARK DSK-700, nas atividades da Guarda Municipal de Contagem, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, no uso das suas atribuições legais, e, 
Considerando as disposições da publicação no Diário Oficial de Contagem de 12 de dezembro de 2014, contendo a listagem de nomes dos Guardas Municipais de 
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Contagem autorizados a serem habilitados para uso de Instrumento de Menor Potencial Ofensivo de Emissão de Impulso Elétrico; 
Considerando o disposto no artigo 9º do Anexo único da Resolução SEDSCON nº 01, de 04 de dezembro de 2012; e
Considerando ainda o Resultado Consolidado de Habilitação de IMPO SPARKDSK-700, de 15 de janeiro de 2015;
RESOLVE:
Art. 1º Os servidores da Guarda Municipal de Contagem, abaixo relacionados, estão habilitados ao uso de IMPO - Instrumento de Menor Potencial Ofensivo de Emissão 
de Impulso Elétrico do Tipo SPARK DSK-700, nas atividades da Guarda Municipal de Contagem, até 14 de janeiro de 2017, observadas as disposições da legislação 
aplicável: 

Nº NOME MATRÍCULA REGISTRO SEDSCON/GMC-IMPO Nível-IMPO-Controle-Matrícula

01 ALEX GONÇALVES DE CARVALHO 36.171-2 OpSpark DSK - 700 GMC 349. 36.171-2

02 ANA PAULA COSTA SILVA SOARES 42.290-8 OpSpark DSK - 700 GMC 350. 42.290-8

03 ANGELO MAGNO DA SILVA LOPES 36.183-6 OpSpark DSK - 700 GMC 351. 36.183-6

04 ANITA DOMINGOS P DE C NETA 33.739-0 OpSpark DSK - 700 GMC 352. 33.739-0

05 ANTONIO MARCOS SOUZA DOS PASSOS 42.709-8 OpSpark DSK - 700 GMC 353. 42.709-8

06 GEDEON PIRES PEREIRA 42.323-8 OpSpark DSK - 700 GMC 354. 42.323-8

07 GERALDO JONAEL LOPES DA SILVA 42.408-0 OpSpark DSK - 700 GMC 355. 42.408-0

08 GUSTAVO PRATES RAMIRO 42.415-3 OpSpark DSK - 700 GMC 356. 42.415-3

09 HENRIQUE JUNIO BATISTA DO NASCIMENTO 42.829-9 OpSpark DSK - 700 GMC 357. 42.829-9

10 HIRTUS AGUIAR ZUCHERATTO 43.344-6 OpSpark DSK - 700 GMC 358. 43.344-6

11 JENNIFER DE OLIVEIRA 36.253-0 OpSpark DSK - 700 GMC 359. 36.253-0

12 LUCAS SIMPLICIO DE SOUZA MARTINS 42.722-5 OpSpark DSK - 700 GMC 360. 42.722-5

13 PAULO CÉSAR FREITAS SANTOS 42.436-6 OpSpark DSK - 700 GMC 361. 42.436-6

14 RAFAEL SOARES LIMA 42.358-0 OpSpark DSK - 700 GMC 362. 42.358-0

15 RONALDO ADRIANO ALVES DOS SANTOS 42.447-1 OpSpark DSK - 700 GMC 363. 42.447-1

16 THIAGO ALVES DE MACEDO SILVA 42.452-8 OpSpark DSK - 700 GMC 364. 42.452-8

17 WAGNER ATANÁSIO SANTOS 33.783-8 OpSpark DSK - 700 GMC 365. 33.783-8

Art 2º Esta portaria entra em vigor na data da publicação.
RESOLUÇÃO SEDSCON n° 01, de 04 de dezembro de 2012.

Servidores aprovados: CEC-IMPO-Emissão de Impulso Elétrico do Tipo Pistola Spark DSK - 700

Nº

REGISTRO SEDSCON/GMC-IMPO Nível-IMPO
Controle-MatrículaResult.
Final% Desemp.Desemp. em 20% Freq.Total FaltasNOME

01 OpSpark DSK - 700 GMC 349. 36.171-2Aprov.90%181000ALEX GONÇALVES DE CARVALHO

02 OpSpark DSK - 700 GMC 350. 42.290-8Aprov.100%201000ANA PAULA COSTA SILVA SOARES

03 OpSpark DSK - 700 GMC 351. 36.183-6Aprov.95%191000ANGELO MAGNO DA SILVA LOPES

04 OpSpark DSK - 700 GMC 352. 33.739-0Aprov.95%191000ANITA DOMINGOS P DE C NETA

05 OpSpark DSK - 700 GMC 353. 42.709-8Aprov.94,5%18,91000ANTONIO MARCOS S. DOS PASSOS

06 OpSpark DSK - 700 GMC 354. 42.323-8Aprov.95%191000GEDEON PIRES PEREIRA

07 OpSpark DSK - 700 GMC 355. 42.408-0Aprov.100%201000GERALDO JONAEL LOPES DA SILVA

08 OpSpark DSK - 700 GMC 356. 42.415-3Aprov.100%201000GUSTAVO PRATES RAMIRO

09 OpSpark DSK - 700 GMC 357. 42.829-9Aprov.95%191000HENRIQUE JUNIO B. DO NASCIMENTO

10 OpSpark DSK - 700 GMC 358. 43.344-6Aprov.95%191000HIRTUS AGUIAR ZUCHERATTO

11 OpSpark DSK - 700 GMC 359. 36.253-0Aprov.95%191000JENNIFER DE OLIVEIRA

12 OpSpark DSK - 700 GMC 360. 42.722-5Aprov.95%191000LUCAS SIMPLICIO DE SOUZA MARTINS

13 OpSpark DSK - 700 GMC 361. 42.436-6Aprov.95%191000PAULO CÉSAR FREITAS SANTOS

14 OpSpark DSK - 700 GMC 362. 42.358-0Aprov.100%201000RAFAEL SOARES LIMA

15 OpSpark DSK - 700 GMC 363. 42.447-1Aprov.100%201000RONALDO ADRIANO A. DOS SANTOS

16 OpSpark DSK - 700 GMC 364. 42.452-8Aprov.89,5%17,91000THIAGO ALVES DE MACEDO SILVA

17 OpSpark DSK - 700 GMC 365. 33.783-8Aprov.94,5%18,91000WAGNER ATANÁSIO SANTOS
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Conteúdo (Conforme Plano de Curso e carga horária aprovada – Art. 8º, Anexo Único, Resolução SEDSCONn.º 01/2012):
-Técnicas de Menor Potencial Ofensivo (1h/a);
-Fundamentos de Utilização de IMPO- Instrumento de Menor Potencial Ofensivo do Tipo de Emissão de Impulso Elétrico: conhecendo os componentes (2h/a);
-Funções e Operações do Material (2h/a);
-Conduta de Segurança e manuseio do IMPO em vias públicas (1h/a);
-Treinamento de fundamentos e posições de tiro (2h/a);
-Treinamento com alvo “silhueta humana” e simulacro humano (2h/a);
-Treinamento de constância na pontaria com acionamento de gatilho e verificação de centelha (2h/);
-Sistema de avaliação de utilização (2h/a);
-Treinamento de T.P.O.  “Abordagem Policial”, emprego de IMPO do Tipo de emissão Impulso Elétrico (1h/a);
-Técnicas de Primeiros Socorros (1h/a).

Condições:
-Autorização para abertura de Processo de Habilitação: Conforme publicação no Diário Oficial de Contagem em 12 de dezembro de 2014.
-Aptidão em avaliação sócio-psicológica.

Declaração
Os servidores da Guarda Municipal de Contagem relacionados neste resultado Consolidado de Habilitação, devidamente aprovados no CEC-IMPO-Emissão de Impulso 
Elétrico, observado o atendimento da legislação aplicável, em especial a Resolução n.° 01, de 04 de dezembro de 2012, estão aptos a operacionalizar Pistola Spark DSK 
- 700 , prevalecendo esta habilitação por período não superior a 02 (dois) anos, contados da emissão deste Resultado Consolidado. 
Fica a Coordenadoria de Gestão do Centro Integrado de Defesa Social autorizada a emitir certificado para servidor relacionado neste Resultado Consolidado, quanto à 
autorização/habilitação para operacionalização de IMPO-Emissão de Impulso Elétrico do Tipo Spark DSK - 700 , observada a validade máxima de até 14 de janeiro de 
2017.
A Coordenadoria de Gestão do Centro Integrado de Defesa Social, por meio da Gerência de Capacitação de Pessoas manterá, em arquivo próprio, toda a documenta-
ção relativa ao CEC-IMPO-Emissão de Impulso Elétrico do TipoSpark DSK - 700, consolidado neste documento.
Contagem, 15 de janeiro de 2015.

Validação administrativa
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
Secretário de Defesa Social
PAULO ANTÔNIO DOS SANTOS
Coordenador de Gestão do Centro Integrado de Defesa 
Social
WILLIAN CÉSARIO DE SOUZA
Comandante da Guarda Municipal

Validação técnica: Instrutores Multiplicadores – IMPO.
CÉZAR SILVEIRA CRUZ                          LEVI DE SOUSA SAMPAIO
Matrícula 33. 417-0Matrícula 36.264-6
CHG-GMC                                                            CHG-GMC

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL - 1ª INSTÂNCIA
A Junta de Julgamento Fiscal - 1ª Instância faz publicar as decisões abaixo indicadas:

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

2014121816135010 18/12/2014 ITBI MUNICIPIO DE CONTAGEM 12/01/2015 PROCEDENTE 9.782

15114/2014-02A 26/11/2014 ISENÇÃO DE TAXAS PROVIDENCIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 13/01/2015 PROCEDENTE 9.783

06177/2014-02A 30/05/2014 CANCELAMENTO TAXAS SIAPE LTDA 14/01/2015 IMPROCEDENTE 9.784

06221/2014-02A 30/05/2014 CANCELAMENTO TAXAS ANA LUCIA DOS SANTOS SOUZA 16/01/2015 PROCEDENTE 9.777

01912/2014-02A 14/02/2014 ISENÇÃO IPTU APRISCO COMUNIDADE EVANGELICA 12/01/2015 IMPROCEDENTE 9.778

03913/2014-02A 15/04/2014 ISENÇÃO IPTU
ASSOCIAÇÃO DE  INSERÇÃO SOCIAL P/EX-DE-
PEND. QUÍMICOS VASO NOVO 12/01/2015 IMPROCEDENTE 9.779

03298/2014-02A 31/03/2014 ISENÇÃO IPTU IGREJA BATISTA SARANDO VIDAS 12/01/2015 IMPROCEDENTE 9.780

03677/2014-02A 08/04/2014 ISENÇÃO IPTU IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR 13/01/2015 IMPROCEDENTE 9.781

Ficam estes Contribuintes cientificados do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de Recurso Voluntário conforme parágrafo único do artigo 282 do CTMC
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Secretaria Municipal 
de Planejamento, 
Orçamento e Gestão

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS AO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - EDITAL 01/2014 – 
PROJETO CONTAGEM FAZ#SAUDE

1- Por favor, poderiam me informar o prazo para a entrega dos documentos referentes ao processo conforme objeto descrito abaixo? 
DESENVOLVIMENTO DE PLANOS, ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E INVESTIGACOES A SEREM UTILIZADOS NA MODELAGEM DO PROJETO DE PARCEIRA PUBLICO-PRIVADA 
CONTAGEMFAZ#SAUDE, PARA O MUNICIPIO DE CONTAGEM/MG.
Em atendimento ao solicitado informamos que:
Nos termos do item 6.1.1 do Edital 01/2014 que dispõe sobre o prazo de 10 dias uteis e considerando que a publicação do edital ocorreu em 08/01/2015 o prazo para 
cadastramento dos interessados encerar-se-á em 22/01/2015.

2- É possível obtermos o inteiro teor dos “estudos de avaliação do diagnóstico da saúde no Município de Contagem”, mencionados no item 1.1 do PMI? Agradecemos 
o envio do material por e-mail. Esse material é essencial para que possam preencher o item 6.1.6 a da Manifestação de Interesse. 

a. Agradecemos o envio de qualquer material que a Prefeitura tenha sobre a situação dos equipamentos de saúde municipais (dimensão oferta), sobre as necessidades 
da população de atendimento à saúde (dimensão demanda), assim como a situação de equipamentos de saúde estaduais e federais que atendam parte da demanda da 
população de Contagem. 

Esclarecemos que todo o material necessário a subsidiar os estudos serão disponibilizados pelo Município aos interessados cadastrados e autorizados a elaboração dos 
estudos técnicos.

2) O Objeto descrito no Edital do PMI n.º 1/2014 determina, em seu item 5.1.1, que “Os estudos técnicos deverão conter, no mínimo, propostas de soluções para as áre-
as de infraestrutura, serviços assistenciais e não-assistenciais, tecnologia da informação, apoio a educação permanente e continuada, planejamento assistencial, possibi-
lidade de uso de telemedicina, integração entre os cidadãos e os entes envolvidos, com a avaliação de todos os equipamentos e ofertas da secretaria de saúde.” (grifos 
nossos). Não obstante, quando observamos a experiência brasileira em PPPs na área da saúde, vemos, segundo nossos dados, 26 projetos, em diferentes etapas: Desses 
26 projetos, temos: i) 20 hospitais (sendo a maioria envolvendo a construção do Hospital e a gestão da chamada Bata Cinza); ii) 1 projeto de diagnóstico por imagem; 
iii) 1 fábrica de medicamentos; iv) 1 projeto de logística de medicamentos; v) 1 projeto de um Centro de Material Esterilizado; vi) 1 centro de diagnoses; e vii) o projeto 
de Contagem ora debatido, relativo ao Edital de PMI n.º 01/2014. Dito isso, gostaríamos de esclarecer o escopo dos estudos pretendidos. Em suma, perguntamos: 
b. A intenção da Prefeitura é definir o escopo do projeto (dentre, por exemplo, as soluções listadas acima) após a realização dos estudos de viabilidade do PMI, supon-
do que diferentes estudos podem ser propostos? 

A intenção do Município é receber contribuições para a subsidiarem uma futura modelagem de PPP para gestão, modernização, operação e manutenção do sistema de 
saúde do Município conforme exposto no objeto do edital. Esclarecendo ainda que os estudos, levantamentos, investigações, dados, informações técnicas, projetos ou 
pareceres de que trata este PMI, a critério exclusivo do órgão ou entidade solicitante, poderão ser utilizados, total ou parcialmente, na elaboração de editais, contratos 
e demais documentos referentes aos projetos de concessão administrativa, objeto do PMI.

c. Nos termos do art. 12, §1º, I, do Decreto n.º 290/2014, não estaria a “indicação do problema” ampla demais para que os proponentes definam as soluções pretendi-
das? 
Não.
d. Haverá, em algum momento, antes ou logo após o cadastramento, o refinamento do escopo? Se sim, quando a Prefeitura pretende dar esta sinalização aos interes-
sados? 
Não haverá refinamento de escopo.

e. Existe a intenção ou a preferência, dentre os projetos possíveis, que se realize a construção e gestão de um hospital municipal que atenda as demandas assistenciais 
do município? 
Conforme exposto no Edital no estudo deve-se considerar a participação da Estrutura Hospitalar no âmbito do sistema de saúde do Município, gerenciamento dos ser-
viços de saúde ofertados à população a ser atendida, a articulação com os demais equipamentos de saúde da região, a possibilidade de participação de agente privado, 
assim como o interesse público envolvido.

f. Existe alguma demanda pública que deva ser priorizada pelos proponentes no âmbito do pedido de cadastramento ou na realização dos estudos de viabilidade? 
Não.

3) Há alguma decisão do Conselho Gestor sobre a inclusão ou não dos serviços clínicos, também chamados de Bata Branca, no escopo de uma futura PPP? O item 5.1.1 
explicita a inclusão dos serviços assistenciais, mas, como projetos de PPP que incluem serviços clínicos são raros no Brasil, optamos por tentar esclarecer este ponto. 
Não. A análise da conveniência e oportunidade da inclusão dos serviços assistenciais será realizada após o recebimento dos estudos técnicos dos interessados.
4) Alguma empresa provocou o Conselho Gestor anteriormente ao PMI, sinalizando o interesse de desenvolver estudos de viabilidade via MIP, ou a pauta emergiu es-
pontaneamente da administração municipal? Se houve uma MIP, gostaríamos de obter o inteiro teor do documento, nos termos do art. 13, §7º, do Decreto n.º 290/14. 
Não houve MIP. Esta pauta emergiu espontaneamente pelo CGP através dos estudos e diagnósticos realizados previamente.

5) A legislação federal permite que sejam gastos até 5% da RCL com projetos de PPP em âmbito municipal. Por que foi apresentado o limite de 3% da RCL no item 
5.3.2? O Conselho Gestor pretende reservar os 2% remanescentes para outro projeto de PPP? 
Sim

6) É necessário que o grupo de empresas que pretenda se cadastrar no PMI indique quem será a líder do grupo? A empresa líder é a que se manifestará pelo grupo 
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perante os gestores do PMI?
No caso de participação de PROPONENTES em grupos, não há a necessidade de se estabelecerem vínculo formal entre si, devendo apenas constar no ANEXO I - De-
claração de Manifestação de Interesse, bem como no Questionário de Cadastro Técnico, constante do ANEXO II, todas as pessoas, jurídicas ou físicas, envolvidas na 
elaboração dos estudos

7) Gostaríamos de confirmar que a Prefeitura não selecionará apenas uma empresa ou grupo interessado em desenvolver os estudos de viabilidade, de modo que, 
cumpridos os requisitos formais, não há limite para o número de empresas autorizadas que participarão deste PMI. Essa interpretação é correta? 
Correto, desde que os interessados preencham as condições de cadastramento serão autorizados a realização dos estudos técnicos, indiferente do numero que se 
apresentar.

Contagem, 19 de janeiro de 2015

Maria Silvia de Oliveira Viana Cerqueira
Coordenadora da Unidade de Parcerias Público-Privadas de Contagem 

8) Quais as consequências no caso de uma das empresas do grupo optar por desistir de sua participação no PMI antes do encerramento do prazo para a apresentação 
dos estudos de viabilidade? As empresas remanescentes do grupo podem continuar vinculadas ao PMI? 
O PROPONENTE poderá, a qualquer momento desistir de apresentar ou concluir os projetos, estudos, levantamentos ou investigações, mediante comunicação escrita 
dirigida à UNIDADE DE PPP, podendo retirar as informações e documentos apresentados, considerando que a autorização para a realização dos estudos técnicos foi 
dada ao grupo entende-se que com a desistência de uma das empresas o PROPONENTE (grupo) desistiu.

9) Uma proponente poderá ser desclassificada ou não autorizada por deixar de cumprir alguns dos requisitos indicados no item 6.1.6? Como se dará a avaliação sobre a 
satisfação ou não de cada um dos requisitos do item 6.1.6? 
Sim. A avaliação será objetiva.

10) A documentação solicitada no item 6.3 deve ser apresentada no prazo de 10 dias úteis ou, superada essa fase, a Prefeitura dará mais prazo para que os documen-
tos do item 6.3 sejam providenciados? 
A Comissão de Avaliação deverá convocar o agente empreendedor para a complementação da documentação

11) Pelo perfil do projeto, caracterizado por ativos já construídos e operacionais, consideramos que 2,5% do total do investimento estimado não é uma métrica adequa-
da para sinalizar o teto do valor dos eventuais ressarcimentos aos estudos de viabilidade deste projeto. Nessa linha, considerando também o art. 12, §1º, II do Decreto 
n.º 290/2014, que determina que o “valor nominal máximo para eventual ressarcimento” seja expresso no Edita de PMI, sugerimos que o valor de ressarcimento seja 
sugerido na apresentação dos estudos pelos proponentes e, posteriormente, validado pela Prefeitura. 
Sugestão a ser analisada.

12) Os estudos solicitados neste PMI são os estudos de viabilidade completos ou os estudos preliminares (nos termos do artigo 12, parágrafo 4º., do Decreto n.º 
290/2014)? 
São os estudos de viabilidade completos.

13) É possível que uma empresa “A” se cadastre no PMI e, pressupondo que foi autorizada, durante o prazo de 90 dias, associe-se a outra empresa, que seria a respon-
sável econômica pelos estudos? 
Não. A autorização é intransferível.

14) O Conselho Gestor já enviou ao TCE-MG alguma informação sobre o projeto de PPP, nos termos da Instrução Normativa 1/2014? Se sim, gostaríamos de ter acesso a 
esses documentos públicos. 
Não.

15) Nos termos do item 14 do Procedimento de Manifestação de Interesse n.º 01/2014, entendemos que as respostas serão dadas até o dia 15/01. É correto o entendi-
mento 
A UPPP manifestou para cada questionamento.

16 Venho por meio desta solicitar maiores esclarecimentos sobre o escopo técnico do Projeto CONTAGEMFAZ#SAUDE: 
5.1.1 Os ESTUDOS TÉCNICOS deverão conter, no mínimo, propostas de soluções para as áreas de infraestrutura, serviços assistenciais e não-assistenciais, tecnologia 
da informação, apoio a educação permanente e continuada, planejamento assistencial, possibilidade de uso de telemedicina, integração entre os cidadãos e os entes 
envolvidos, com a avaliação de todos os equipamentos e ofertas da secretaria de saúde.
 Gostaríamos de confirmar se é possível nos encaminhar um maior detalhamento do escopo acima.
 A proposta do Município é receber contribuições para a subsidiarem uma futura modelagem de PPP para gestão, modernização, operação e manutenção do sistema 
de saúde do Município conforme exposto no objeto do edital, assim entendida como uma proposta de soluções para a problemática de todo o sistema. Acrescentamos 
que não haverá refino de escopo. Esclarecendo ainda que os estudos, levantamentos, investigações, dados, informações técnicas, projetos ou pareceres de que trata 
este PMI, a critério exclusivo do órgão ou entidade solicitante, poderão ser utilizados, total ou parcialmente, na elaboração de editais, contratos e demais documentos 
referentes aos projetos de concessão administrativa, objeto do PMI.

Funec

EXTRATO
Sétimo Extrato de Termo Aditivo do(s) contrato(s) administrativo(s) de locação de serviços temporários para atender ao excepcional interesse público que o(s) abaixo 
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mencionado(s) celebra(m) com a FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem com fundamento no inciso IX, do Artigo 37, da CF/88, e na forma da lei nº 4288 de 30 de 
setembro de 2009 e publicada no Diário Oficial de Contagem 2482 de 05/10/2009, na realização do Processo Seletivo Simplificado – PSS 002/2013, homologado pela 
Portaria Nº 099/2013, datada de 24/05/2013 e publicada no Diário Oficial de Contagem – Edição 3145, no dia 24/05/2013.

NOME CARGO CPF Nº CONTRATO DATA TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO

INICIO TERMINO

FERNANDA GOMES DA SILVA PROFESSORA DE ARTE 073.272.396-50 029/2014 31/12/2014 1º(PRIMEIRO) 31/12/2014 30/12/2015

RAFAEL SODRE DE CASTRO PROFESSOR DE ARTE 086.649.956-30 005/2014 31/12/2014 2° (SEGUNDO) 31/12/2014 30/12/2015

Transcon

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM - MG
BOLETIM INFORMATIVO 
 Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados  que a 1ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, quando  das sessões realizadas no dia  17/12/2014  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

 Sessão Ordinária N° 139/14

Dt. Julgamento Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

17/12/2014 4371001201402574 AB01186265 JJB7453 Deferido THALISSON DE OLIVEIRA                   

17/12/2014 4371001201402622 B503772673 OWQ5094 Deferido JOSE GERALDO DE OLIVEIRA    

17/12/2014 4371002201402649 C165334901 JMI2623 Deferido WAGNER MIRANDA DA SILVA                 

17/12/2014 4371001201402488 AH00005630 OQO2190 Indeferido GUNNAR  BERG CARRERA                    

17/12/2014 4371001201402550 C165159401 PUC0557 Indeferido VIACAO NOVO RETIRO LTDA                 

17/12/2014 4371001201402624 0000143023 NYB6723 Indeferido IDEAL LOCACOES LTDA-ME                    

17/12/2014 4371002201402551 AG00060883 HBG0343 Indeferido VIACAO NOVO RETIRO LTDA                 

17/12/2014 4371001201402646 B160860543 HKR1021 Indeferido CARLOS LUIZ OLIVEIRA DE SENA            

17/12/2014 4371002201402643 C162303901 HKR1021 Indeferido CARLOS LUIZ OLIVEIRA DE SENA            

17/12/2014 4371001201402648 AH00006571 OQA4201 Indeferido ADRIANO DE OLIVEIRA                     

17/12/2014 4371001201402638 AB01184625 IAG3685 Indeferido GERALDO JUSTO FILHO                     

17/12/2014 4371002201402645 AH00006936 NYB4032 Indeferido MAYCON HENRIQUE ARAUJO SILVA           

17/12/2014 4371001201402642 AH00012835 HKQ6783 Indeferido MAGATON BUENO JULIÃO

17/12/2014 4371001201402628 AH00017958 HIZ2940 Indeferido CARLA APARECIDA DE QUEIROZ BRAGA        

17/12/2014 4371002201402641 AG00062749 HDK5132 Indeferido HEBERTY THIAGO BARBOZA                  

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados  da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais 
- CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na  JARI  Contagem,Avenida João Cesar de Oliveira , n° 6155 
,Bairro Beatriz, CONTAGEM -  MG,CEP : 32040-000.  
Secretaria da JARI CONTAGEM, 17 de Dezembro de 2014
Cristina de P. Batista Carvalho Guerra
Presidente  da 1ª Jari / CONTAGEM - MG

Extrato
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2015/TRANSCON 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2013 PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 254/2013 PMC
CONTRATADA: BUFFET CONFEITTUS LTDA.
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON 
OBJETO: FORNECIMENTO DE LANCHE
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 9.892,50(oito mil oitocentos e noventa dois reais e cinquenta centavos)
DOTAÇÃO: 1162.15.122.0001.2020 – 33903900 – Fonte: 015701.
Contagem, 14 de janeiro de 2015.
Agostinho Fernandes da Silveira
Presidente da TRANSCON

Extrato
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 002/2015/TRANSCON 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014 PMC
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2014 PMC
CONTRATADA: ARMANDO CLIMA LTDA 
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON 
OBJETO: INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS.
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 30.019,20(trinta mil dezenove reais e vinte centavos)
DOTAÇÃO: 1162.15.122.0001.2020 – 33903900 – Fonte: 015701.
Contagem, 14 de janeiro de 2015.
Agostinho Fernandes da Silveira
Presidente da TRANSCON
Extrato

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 028/2014/TRANSCON 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013 PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 188/2013 PMC
CONTRATADA: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON 
OBJETO: ADEQUAÇÃO DOS VALORES CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2014
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 17.872,60(dezessete mil oitocentos e setenta dois reais e sessenta centavos)
DOTAÇÃO: 1162.15.122.0001.2020 – 44905200 – Fonte: 015701.
Contagem, 16 de janeiro de 2015.
Agostinho Fernandes da Silveira
Presidente da TRANSCON

Extrato
SÉTIMOTERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 013/2012/TRANSCON
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 023/2012. 
CONTRATADA: ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA.
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem – TRANSCON.
OBJETO: Readequação de planilha, conforme dispõe o artigo 65 da Lei Federal nº 8666/93, para atender esta Autarquia.
VALOR: O valor do presente Termo Aditivo é de R$ 24.481,56(vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta oito reais e cinquenta seis centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.11.62.15.122.0001.2020 - 33903700- 015701, para o presente ano, passando a vigorar com dotações equivalentes nos exercícios subse-
quentes.
Contagem, 16 de janeiro de 2015.
AGOSTINHO FERNANDES DA SILVEIRA
PRESIDENTE DA TRANSCON

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – TRANSCON
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2015
A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem/MG – TransCon, torna pública a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, tipo menor preço por 
Item – Processo Administrativo nº 001/2015, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.. 
Entrega dos envelopes A e B: até as 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 05 de fevereiro de 2015. 
Sessão de Abertura dos Envelopes: 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 05 de fevereiro de 2015. 
Os interessados poderão ter acesso à íntegra do Edital através do site www.contagem.mg.gov.br. 
Contagem, 16 de janeiro de 2015.
Kênia Janaina de S. M. Silveira
Pregoeira Transcon
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