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Contagem, segunda-feira, 23 de fevereiro de 2015  Ano 24 Edição 3570

Comissão discute obras na 
Estação Bernardo Monteiro

Grupo de trabalho será composto por representantes do poder público e da empresa
Criar uma comissão para 

desenvolver um estudo so-
bre a viabilidade da revita-
lização da região da Esta-
ção Ferroviária do Bernardo 
Monteiro. Com esse obje-
tivo, o prefeito de Conta-
gem, Carlin Moura, recebeu 
representantes da empresa 
Valor Logística Integrada 
(VLI), empresa que adminis-
tra a ferrovia, na sexta-feira 
(13/2). Ficou definido que, 
por meio de um decreto 
municipal, será montada 
uma equipe de trabalho en-
tre representantes da pre-

feitura e da empresa para 
apresentar, em 90 dias, um 
estudo sobre a viabilidade 
das intervenções na estação. 
Após esse estudo, será feita 
a análise da possibilidade da 
realização das obras no lo-
cal.

O prefeito Carlin Moura 
ressaltou a importância da 
criação da comissão. "Esse 
grupo de trabalho, com-
posto por representantes 
do poder público e da em-
presa que gerencia o local, 
vão apresentar um estudo 
para análise das possibili-

dades da revitalização desse 
importante espaço para a 
nossa cidade. Em 90 dias a 
comissão vai nos apresentar 
a viabilidade ou não do pro-
jeto".

Durante a reunião, fi-
cou definido também que 
a Transcon e a empresa fa-
rão obras para melhorar os 
acessos ao bairro Beatriz, 
embaixo do viaduto da ave-
nida João César de Oliveira. 
"Será feita a limpeza, manu-
tenção e reforma na traves-
sia viária para aumentar a 
segurança de motoristas e 

moradores da região", infor-
mou o Relações Institucio-
nais da empresa VLI, Flávio 
Rodrigues.

Participaram da reunião o 
secretário de Obras e Servi-
ços Urbanos, Luis Eustáquio, 
o presidente da Transcon, 
Agostinho da Silveira; o vi-
ce-presidente da autarquia, 
Rodrigo Tomaz; e o procu-
rador-geral de Contagem, 
Amarildo de Oliveira; além 
das advogadas da VLI, Mari-
na Pimenta e Suellen Assis, e 
do analista de segurança da 
empresa, Alberto Castro.
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O encontro analisou a viabilidade da revitalização  
da  região da Estação do  Bernardo Monteiro
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Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL REFERENTE À CONCORRÊNCIA NÚMERO 016/2014
PROCESSO ADMININISTRATIVO NÚMERO 179/2014
Aos 02 (dois) dias de fevereiro de 2015, às 09h00min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria número 017, de 24/10/2013, com intuito 
de analisar e julgar a Impugnação ao Edital da Concorrência número 016/2014, Processo Administrativo número 179/2014, cujo objeto é a contratação de empresa es-
pecializada para elaboração de diagnóstico socioambiental e hídrico da porção APA Vargem das Flores, inserida no Município de Contagem, subsidiando a apropriação 
desse território com base em premissas que conciliem o uso do espaço, a conservação dos recursos naturais e a identificação de serviços ecossistêmicos, apresentado 
pela Empresa MYR PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONSULTORIA LTDA.. 
O presente procedimento licitatório, conforme previsão do Edital, em seu preâmbulo, tem como fundamentos legais a Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações subsequentes.
Os documentos da impugnação apresentada trazem como impugnante a empresa MYR PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONSULTORIA LTDA., CNPJ/MF número 
05.945.444/0001-13, assinando a peça recursal a Senhora Marina Guimarães Paes de Barros, CPF número 953.171.391-04.
Diante disso, será a peça apresentada considerada como ato impugnatório oriundo de LICITANTE, enquadrando-se no que preceitua o § 2º, do artigo 41, da Lei número 
8.666/93, que prevê o prazo de 02 (dois) dias úteis anteriormente à sessão, o que, verifica-se ter sido atendido, já que os documentos foram recebidos nesta Comissão 
Permanente de Licitações em 19/01/2015, portanto, antes do segundo dia útil anterior à sessão prevista inicialmente para o certame, qual seja, 26/01/2015. 
Portanto, a presente impugnação será recebida, sendo considerada TEMPESTIVA. 
ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE:
A IMPUGNANTE alega:
“Que o edital, apesar de estar bem redigido, há uma série de omissão e os itens 6.2.4 e 6.3 (letra C) ferem diretamente os ditames da Lei 8666/93 e os princípios que 
a regem, ferindo a ampla concorrência que deve lastrear toda e qualquer licitação, tornando este certame extremamente subjetivo e parcial, o que deve ser corrigido e 
afastado de imediato.”
“IRREGULARIDADE E OMISSÃO – MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO”
“ITEM 6.2.4 – conforme disposto no item 6.2.4, a D.Comissão elencou como qualificação técnica necessária a apresentação do Curriculum Vitae da equipe executora da 
investigação e avaliação de risco à saúde humana’’.”
“Que, por prestígio à objetividade, indica-se de imediato que essa exigência não tem a menor relação com o objeto do presente edital, o qual se restringe à elaboração 
de diagnóstico socioambiental e hídrico da porção APA Vargem das Flores.”
“Qual, então a necessidade de um profissional que investigue risco à saúde humana? O edital não explica ou justifica essa imposição excepcional, motivo pelo qual tudo 
indica se tratar de um erro material que deve ser sanado ou, no mínimo, explicado.”
“ITEM 6.3 – LETRA C – o edital exige a nomeação de um responsável técnico para a execução dos serviços contratados, devendo-se comprovar por meio de Certificado 
de Atividade Técnica (CAT) sua experiência em serviços semelhantes. Os pontos serão atribuídos em razão do tempo de experiência na execução de serviços similares, 
conforme tabela anexa.”
“Que essa exigência de comprovação está sendo avaliada apenas em razão do tempo de experiência do profissional e não da sua expertise na execução de serviços 
relativos ao tema licitado, o que, sem dúvida, representa óbice à participação de muitos concorrentes com propostas vantajosas e cria uma irregularidade já rechaçada 
pela Lei e pelo próprio TCU em casos similares.”
“Que o artigo 30, § 5º da Lei 8666/93 veda a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específi-
cos, ou quaisquer outras não previstas nesta lei, que inibam a participação na licitação.”
“Que o que seria possível e até mesmo legítimo era o edital exigir o dimensionamento e comprovação de experiência anterior na execução de obras e serviços similares, 
mas jamais uma vinculação temporal ou a atribuição de pontos pelo tempo de experiência.”
“Que, nem sempre a licitante que possui um profissional mais experiente é a mais apta a executar o objeto licitado. Pode-se ter uma empresa com profissionais de 
poucos anos de experiência capaz de oferecer preços menores e serviços melhores e mesmo uma empresa com profissionais com muitos anos de experiência incapaz de 
realizar os serviços ou ofertar um preço competitivo.”
“Que isso mostra que a atribuição de pontos por tempo de experiência do profissional ou da própria empresa não encontra suporte nem técnico nem econômico, até 
porque as empresas com profissionais com menos anos de atuação no mercado concorrerão ao certame em situação desfavorecida, ferindo o Princípio da Isonomia no 
procedimento.”
“Que não resta dúvidas de que a pontuação do Responsável Técnico em razão do tempo de experiência, especificado na letra C do item 6.3 do edital, confronta-se com 
o ordenamento jurídico e melhor entendimento jurisprudencial, merecendo intervenção e correção por parte da Comissão.”
“Que convém ressaltar e chamar a atenção da Comissão é a omissão existente no edital: a desnecessidade de indicar uma equipe mínima de profissionais que atuarão 
na execução do objeto.”
“Que não existe no edital a necessidade de indicação de uma equipe técnica mínima como forma de limitar o número de profissionais envolvidos e demonstrar quem 
atuará com o Responsável Técnico, muito menos a experiência de cada um dos envolvidos.”
“Que uma licitante que elencar um profissional para atuar não competirá de forma isonômica com aquela que indicar um quadro técnico composto por seis profissio-
nais, por exemplo. E obviamente essa aleatoriedade na indicação afeta não só o preço da proposta, mas a própria isonomia do procedimento.”
“Que a impugnante aponta ser necessária a indicação de uma equipe técnica mínima que atuará com o Responsável Técnico, com comprovação de qualificação e 
experiência, sugerindo-se estipular a necessidade de uma equipe técnica de caráter multidisciplinar, composta por no mínimo 04 profissionais: um coordenador, um 
responsável pelo meio físico, outro pelo meio biótico e outro pelo meio socioeconômico.”
Ao final requer a impugnante:
1) Seja excluído o texto do item 6.2 e a letra C do item 6.3 do edital;
2) Seja incluída no edital a exigência técnica referente à existência de uma equipe técnica mínima, de caráter multidisciplinar, como forma de limitar o número de pro-
fissionais envolvidos e demonstrar quem atuará com o responsável técnico, solicitando a comprovação de experiência de cada um dos envolvidos
DO MÉRITO:
Passamos a análise dos fatos ventilados na impugnação. 
Com estrita observância à legislação aplicável à matéria, a Empresa MYR PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONSULTORIA LTDA., CNPJ/MF número 01.535.369/0001-61, 
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apresentou impugnação do edital da Concorrência número 016/2014 – PA número 179/2014, acerca das exigências contidas no item 6.2 e letra C do item 6.3, do edital, 
bem como da ausência da necessidade de apresentar a equipe técnica mínima, de caráter multidisciplinar e a experiência de cada um envolvido.
Relativamente ao item 6.2.4, esclarecemos que houve erro na digitalização do edital, não sendo necessária a expressão: “da investigação e avaliação de risco a saúde 
humana”, porém, onde lê-se: “6.2.4 – Apresentação do curriculum vitae da equipe executora da investigação e avaliação de risco a saúde humana”, deve-se ler: 6.2.4 – 
Apresentação do curriculum vitae da equipe executora.
Relativamente ao Item 6.3 – letra c, quanto ao questionamento da exigência de comprovação ser avaliada apenas em razão do tempo de experiência do profissional e 
não da sua expertise na execução de serviços relativos ao tema licitado, vimos esclarecer que através do item 6.3, letras a, b, e c, do edital, procura-se avaliar a expertise 
da empresa licitante e não somente do responsável técnico da empresa. 
Ademais, no item 6.3 – letra c, entendemos que não há restrições de participação de nenhuma empresa pois, na tabela de pontuação não exclui o responsável técnico 
de participar visto que, na tabela c, o responsável técnico com até 2 anos com experiência terá pontuação de valor 1, o que vem fortalecer a qualidade técnica da em-
presa através da experiência comprovada do responsável técnico. Portanto, entendemos que não há restrição a participação de nenhuma empresa na licitação.
Quanto à omissão do edital referente à “desnecessidade de indicar uma equipe mínima de profissionais que atuarão na execução do objeto licitado”, entendemos que 
no item 6.3, letras a, b, e c, norteiam a qualificação da empresa licitante, cuja experiência influenciará na sua metodologia de trabalho e na composição técnica da 
equipe executora. Portanto, a empresa licitante é responsável pela equipe técnica e pela execução do objeto da licitação, portanto, nosso entendimento é que não há 
omissão no edital.

Em virtude da alteração acima, e tendo em vista que a Concorrência número 016/2014 – Processo Administrativo número 179/2014, destinada à  contratação de 
empresa especializada para elaboração de diagnóstico socioambiental e hídrico da porção APA Vargem das Flores, inserida no Município de Contagem, subsidiando a 
apropriação desse território com base em premissas que conciliem o uso do espaço, a conservação dos recursos naturais e a identificação de serviços ecossistêmicos, 
já se encontra suspensa, a Comissão Permanente de Licitações procederá as alterações editalícias, a remarcação da licitação nos termos da lei e as devidas publicações. 
Comissão Permanente de Licitações.
DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR:
Recebo a Impugnação interposta pela Empresa MYR PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONSULTORIA LTDA., CNPJ/MF número 01.535.369/0001-61, eis que é tempestiva, para 
no mérito dar provimento parcial, tendo em vista que a decisão da Comissão Permanente de Licitações foi embasada na orientação técnica da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente.
Posto isso, RATIFICO a decisão da Comissão Permanente de Licitações, determinando sejam procedidas as alterações do edital da Concorrência número 016/2014 – PA 
número 179/2014 e procedida nova publicação na forma da lei. Contagem, 03 de fevereiro de 2015. Rafael Silveira - Secretário Municipal Adjunto de Administração.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Concorrência número 016/2014 – PA número 179/2014 – Contratação de empresa especializada para elaboração de diagnóstico socioambiental e hídrico da porção APA 
Vargem das Flores, inserida no Município de Contagem, subsidiando a apropriação desse território com base em premissas que conciliem o uso do espaço, a conserva-
ção dos recursos naturais e a identificação de serviços ecossistêmicos. 
Senhores Licitantes,
Segue abaixo resposta de questionamentos referentes ao edital da licitação acima referenciada:
1) O edital menciona que deverá ser utilizado como insumo para execução dos trabalhos, imagens de satélite, entende-se que essas imagens serão disponibilizadas pela 
Prefeitura de Contagem. Está correto nosso entendimento?
RESPOSTA:
Não.
2) Fica claro no edital que serão necessários registros no CREA para o profissional responsável pelos serviços e para os atestados que serão apresentados, caso esse re-
gistro não seja de MG, será necessário que as certidões contenham o visto da Seção de Minas Gerais. Qual prazo teremos para apresentar essas certidões vistadas pelo 
CREA/MG, caso sejamos vencedores desse certame?
RESPOSTA:
A certidão deverá conter o visto da Seção de Minas Gerais do respectivo Conselho para a celebração do contrato, conforme termo de referência.

3) No item 12.1.1 do edital faz menção a data de 60 (sessenta) dias para o município indicar falhas nos serviços e produtos entregues, somente depois desse período 
que será considerado definitivo o recebimento. No item 13.1 fica claro que os pagamentos serão efetuados após a entrega dos produtos. O questionamento é o seguin-
te, os pagamentos serão efetuados somente depois desse período de 60 (sessenta) dias da entrega de cada produto?
RESPOSTA:
Não, os pagamentos serão feitos assim que a empresa estiver com todas as exigências para o pagamento cumpridas.
4) O edital não deixa claro qual a área exata de atuação do projeto, existe a possibilidade de disponibilizar um shape da área?
RESPOSTA:
Sim.
5) No item 7 do termo de referencia, são mencionados os produtos de entrega, produtos esses que são citados também no cronograma de entrega. Porém no item 6 
e 8 do termo de referencia, são citadas algumas metas e existe inclusive um cronograma físico de realização dessas metas. Em nosso entendimento essas metas são 
metas do projeto que está sendo licitado e devemos levar em consideração como produtos de entrega os citados no item 7. Esta correto nosso entendimento? Caso 
negativo, favor detalhar melhor os produtos e etapas de entrega.
RESPOSTA:
Correto.
6) Na página 21 do edital o quarto parágrafo faz menção a um sistema de informação que faz parte do projeto “... Os mapas temáticos deverão ser produzidos através 
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da utilização dos softwares ArcGis. O banco de dados e a base cartográfica construída com a Prefeitura de Contagem, que disponibilizará um técnico em geoprocessa-
mento, servidor e dados públicos ou de interesse do projeto. Tal sistema de informação é produto deste projeto...”
Pergunta-se, este sistema de informação é mais um produto a ser entregue pelo vencedor do certame? Caso positivo, solicitamos mais informações sobre esse sistema.
RESPOSTA:
Não é produto, mas ferramenta básica para confecção do projeto.
7) No item 6 (Metas) do termo de referencia, estão detalhadas as tarefas das metas, em todas as metas descritas, cita-se a tarefa de capacitação para equipe. Essa capa-
citação é de responsabilidade da contratada? Caso positivo, favor detalhar melhor como deverá acontecer essa capacitação. Quantas pessoas serão capacitadas? Local 
da capacitação? Assuntos que deverão ser abordados?
RESPOSTA:
Sim, é de responsabilidade da contratada. Não há como detalhar, pois dependerá da metodologia de trabalho a ser aplicada pela empresa vencedora.
8) Na página 18 no item 2.2.2 (em campo) do termo de referencia, a atividade citada no item “15. Aferição e atualização de dados primários e secundários”. Favor 
detalhar a quantidade dos dados e quais são esses dados que deverão ser aferidos.
RESPOSTA:
Depende do desenvolvimento do projeto.
9) Pelo nosso entendimento não será obrigatório um representante da empresa estar presente na abertura dos envelopes, está correto nosso entendimento?
RESPOSTA:
Sim, basta a entrega dos envelopes no local, data e horário fixados pelo edital.
10) No item 12 do Termo de Referência são relacionados os produtos, sua forma de entrega e aprovação. Estes produtos diferem dos produtos relacionados no item 7. 
Favor, detalhar quais são os produtos, a forma de entrega e modo de análise para aprovação.
RESPOSTA:
Houve erro de digitação, os produtos são os que constam no item 07 do termo de referência, que são:
7.1 – Diagnóstico descritivo contendo a caracterização ambiental e hídrica do território;
7.2 – Mapas de Relevância Ambiental, Vulnerabilidade e de Restrições Ambientais;
7.3 – Disponibilização da base digital de mapeamento compatível com ArcGis;
7.4 – Levantamento de Serviços ecossistêmicos;
7.5 – Definições de Rede de Monitoramento da Qualidade e Quantidade de Água;
7.6 – Relatórios Técnicos. Contagem, 02 de fevereiro de 2015. Comissão Permanente de Licitações.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 052/2014 
PROCESSO N.º 193/2014 
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PARQUES E ÀREAS VERDES DE 
CONTAGEM – CONPARQ, INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM- IPUCON, FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM- FUN-
DAC, FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM- FUNEC E CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM – CINCO.  
VIGÊNCIA DA ATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2015 À 18 DE FEVEREIRO DE 2016 
 
AOS 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA EVENTUAL 
E FUTURA AQUISIÇÃO DE CAFÉ, 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 ITEM COM PREÇO 
REGISTRADO ABAIXO:

EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: SABRINA EVANGELISTA AMARO DA SILVA- ME

QUANTIDADE ESTIMADA

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN PMC
TRANS-
CON

CON-
PARQ

IPU-
CON

FUN-
DAC FUNEC

CIN-
CO TOTAL MARCA

VALOR UNITARIO 
REGISTRADO R$ VALOR TOTAL R$ 
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01

Café – tipo torrado, apresentação moído, 
pó homogêneo, do tipo tradicional ou 
superior, 100% café arábica, torração 
média, bebida pura, sabor intenso, sem 
amargor, nível mínimo de qualidade 
global do café 5,5 pontos, sendo reco-
mendado apresentar Selo de Pureza da 
Associação Brasileira do Café (ABIC) ou, 
na ausência deste, laudo de análise do 
produto ofertado emitido por laboratório 
habilitado pela REBLAS/ANVISA, compro-
vando a qualidade do produto condições 
de acordo com a Resolução nº 277, de 
22 de setembro de 2005 e Resolução 
SAA nº 28, de 01 de junho de 2005. 
Embalagem alto vácuo, atóxica, limpa, 
integra, ou seja, sem rasgos, sem amas-
sados, sem estofamentos, sem trincas, 
sem quebras, sem ferrugem. O alimento 
não deve estar em contato direto com o 
papelão, jornal, revistas, papel ou plástico 
reciclado ou outro material não higiênico 
ou improprio para embalar alimentos e 
sem outras injurias que comprometam o 
acondicionamento adequado do produto. 
Presença de rotulagem, constando nesta, 
o nome e composição do produto, lote, 
data de fabricação e de validade, CNPJ, 
nome e endereço do fabricante/produ-
tor, condições de armazenamento e 
quantidade em peso. Embalagem de 500 
gramas. De 1ª qualidade. PC 36.000 1.400 600 12 300 100 150 38.562 TRADIÇÃO R$ 4,85 R$ 187.025,70

VALOR TOTAL: R$ 187.025,70 (Cento e oitenta e sete mil,vinte e cinco reais e setenta centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 052/2014 
PROCESSO N.º 193/2014 
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PARQUES E ÀREAS VERDES DE 
CONTAGEM – CONPARQ E CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM – CINCO.  
VIGÊNCIA DA ATA: 13 DE FEVEREIRO DE 2015 À 12 DE FEVEREIRO DE 2016 
 
AOS 13 (TREZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA EVENTUAL E 
FUTURA AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA MATE, 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 ITEM 
COM PREÇO REGISTRADO ABAIXO:

EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA

QUANTIDADE ESTIMADA

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

VALOR TOTAL 
R$ 

01

Chá de erva mate queimado, caixa com 200 gramas 
– erva mate queimado constituído de folhas novas; 
de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tos-
tados e partidos; de cor verde amarronzada escura; 
com aspecto cor cheiro e sabor próprio; isento de 
sujidades e larvas. CX 5.300 650 70 45 6.065 MISSÃO R$ 3,40 R$ 20.621,00

VALOR TOTAL: R$ 20.621,00 (Vinte mil, seiscentos e vinte e um reais)
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 037/2014 
PROCESSO N.º 150/2014 
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  
VIGÊNCIA DA ATA: 12 DE FEVEREIRO DE 2015 À 11 DE FEVEREIRO DE 2016 
 
AOS 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA FUTURO E 
EVENTUAL FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E IOGURTE QUE SERÃO SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CON-
FORME 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: C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA- ME

LOTE 02- LEITE EM PÓ

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN SEDUC MARCA
VALOR UNITARIO 
REGISTRADO R$ VALOR TOTAL R$ 

01

Leite em pó integral- Leite em pó integral, produto obtido pela desidratação do leite 
de vaca integral, apto para a alimentação humana mediante processos tecnologica-
mente adequados. Aspecto de pó uniforme, de cor branca amarelado, odor e sabor 
agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluído. O produto deverá ser preparado 
com matérias primas sãs, limpas, isentas de parasitos e de qualquer substância conta-
minante. Produto com registro de inspeção obrigatório (SIF, SIE ou SIM). Embalagem 
primária: pacotes aluminizados com no mínimo 400 (quatrocentos) gramas. Embala-
gem secundária: embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do 
produto. Rotulagem: Deve atender a legislação vigente. KG KG 65.000 UNIVERSAL R$ 26,45 R$ 1.719.250,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 1.719.250,00 (hum milhão, setecentos e dezenove mil, duzentos e cinquenta reais)

LOTE 03- IOGURTE

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN SEDUC MARCA
VALOR UNITARIO 
REGISTRADO R$ VALOR TOTAL R$ 

01

Iogurte Sabor Morango- Produto obtido a partir do leite de vaca através da adição 
de microrganismos benéficos à saúde que realizam a fermentação láctica sobre o 
leite. Iogurte líquido com polpa de frutas, sabor morango, elaborado a partir de leite 
pasteurizado semidesnatado e/ou reconstituído, polpa de fruta, açúcar, fermentos 
lácteos, podendo conter a adição de vitaminas. Produto com registro de inspeção obri-
gatório (SIF, SIE ou SIM). Embalagem primária: saco de polietileno atóxico leitoso, com 
aproximadamente 1 (um) litro. Embalagem secundária: embalagem de mercado que 
preserve a integridade e qualidade do produto. Rotulagem: Deve atender a legislação 
vigente. UN 26.471 SIBELE R$ 4,00 R$ 105.884,00

02

Iogurte Sabor Coco- Produto obtido a partir do leite de vaca através da adição de 
microrganismos benéficos à saúde que realizam a fermentação láctica sobre o leite. Io-
gurte líquido com polpa de frutas, sabor coco, elaborado a partir de leite pasteurizado 
semidesnatado e/ou reconstituído, polpa de fruta, açúcar, fermentos lácteos, podendo 
conter a adição de vitaminas. Produto com registro de inspeção obrigatório (SIF, SIE ou 
SIM). Embalagem primária: saco de polietileno atóxico leitoso, com aproximadamente 
1 (um) litro. Embalagem secundária: embalagem de mercado que preserve a integrida-
de e qualidade do produto. Rotulagem: Deve atender a legislação vigente. UN 13.235 SIBELE R$ 3,90 R$ 51.616,50
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03

Iogurte Sabor Pêssego- Produto obtido a partir do leite de vaca através da adição de 
microrganismos benéficos à saúde que realizam a fermentação láctica sobre o leite. 
Iogurte líquido com polpa de frutas, sabor pêssego, elaborado a partir de leite pasteu-
rizado semidesnatado e/ou reconstituído, polpa de fruta, açúcar, fermentos lácteos, 
podendo conter a adição de vitaminas. Produto com registro de inspeção obrigató-
rio (SIF, SIE ou SIM). Embalagem primária: saco de polietileno atóxico leitoso, com 
aproximadamente 1 (um) litro. Embalagem secundária: embalagem de mercado que 
preserve a integridade e qualidade do produto. Rotulagem: Deve atender a legislação 
vigente. UN 13.235 SIBELE R$ 3,90 R$ 51.616,50

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 209.117,00 (duzentos e nove mil, cento e dezessete reais)

VALOR TOTAL DOS LOTES 02 e 03: R$ 1.928.367,00 (hum milhão, novecentos e vinte e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais)

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ABAIXO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADAS: CONFORME TABELA
OBJETO: ADEQUAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, ALTERANDO O PROJETO/ATIVIDADE PARA 1091.04.126.0049.2217 “MANUTENÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA”
ASSINADO: 02/01/2015

CONTRATO PAC. MODALIDADE CONTRATADA

262/2014 155/2014 PP. 041/2014 IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

223/2013 288/2013 DL. 057/2013 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 011/2015/SRP PAC. 021/2014 PP. 005/2014 ATA 014/2014
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PARQUES E AREAS VERDES DE CONTAGEM
CONTRATADA: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAFÉ
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1024.18.122.0001.2004 – 33903007 - 010000
VALOR TOTAL: R$ 683,10
ASSINADO: 03/02/2015
ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS UTEIS

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 012/2015/SRP PAC. 021/2014 PP. 005/2014 ATA 013/2014
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PARQUES E AREAS VERDES DE CONTAGEM
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAFÉ
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1024.18.122.0001.2004 – 33903007 - 010000
VALOR TOTAL: R$ 720,00
ASSINADO: 03/02/2015
ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS UTEIS

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 154/2014 PAC. 059/2014 DL. 021/2014 - 
FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC, DOC N° 3565, DO DIA 11/02/2015, PÁGINA 09.
ONDE SE LÊ: ASSINADO: 10/02/2015;
LEIA-SE: “ASSINADO: 02/01/2015”

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/ MF sob o n.º 18.715.508/ 0001-31, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, n.º 
200, bairro Camilo Alves, Contagem, MG, neste ato representado pelo Sr. IVAYR NUNES SOALHEIRO, brasileiro, casado, Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sus-
tentabilidade de Contagem, inscrito no CPF sob o n.º 709.662.906-82, portador da CI n.º M-3.969.544, expedida pela SSP-MG, e Sr. SANT CLAIR SCHMIETT TERRES, bra-
sileiro, divorciado, engenheiro civil, Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, inscrito no CPF sob o n.º 171.606269-15, portador da CI n.º 1259979, expedida 
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pela SSP-PR, nos  termos  do  Decreto  Municipal 29/ 2013, doravante denominado COMPROMITENTE, e a empresa DIVICENA IMÓVEIS LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.377.051/0001-25,  com  sede na rua Curitiba, 786, 8° andar, Centro, Belo Horizonte, MG, CEP 30.170-120, neste ato representada 
pelo Sr. WAGNER SANTANA ARANTES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da carteira de identidade n.º M-973.367, 
expedida pela SSP-MG, inscrito no CPF sob o n.133.233.266-87, residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, na Avenida Fleming, n.° 1.440, apto. 1.101, no bairro 
Ouro Preto CEP 31.310-490 (procuração em anexo), doravante denominada COMPROMISSÁRIA, celebram o presente TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA, de acordo com as cláusulas e condições abaixo:
DA MOTIVAÇÃO:
I – A COMPROMISSÁRIA, empresa DIVICENA IMÓVEIS LTDA., é a responsável pelo empreendimento imobiliário denominado Bairro Europa – atividade principal “lotea-
mento do solo urbano para fins exclusiva ou predominantemente residências” de acordo com os autos do Processo Administrativo n.º 04786/13-03A.

II – Em 25 de outubro de 2013 a COMPROMISSÁRIA requereu a liberação de hipoteca dos lotes abaixo:
Quadra 12/ lotes: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09,10, 11, 15, 19, 28, 29, 30, 34, 35, 36,41;
Quadra 19/ lotes: 04, 06,11, 34;
Quadra: 25/ lotes: 18, 20, 21, 30,31, 32, 42;
Quadra 26/ lotes: 13, 14, 19, 23, 36, 37;
Quadra 30/ lotes: 06, 09, 16, 18, 21, 32, 33, 34, 35, 36.
III – Em 25 de junho de 2014 a COMPROMISSÁRIA requereu a formalização de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com vistas à liberação de hipoteca dos lotes 
acima (item III) citados.
IV – Considerando que o licenciamento ambiental e a apuração de infração administrativa são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, previstos nos 
artigos 2.º, III; 9.º, IV e IX e 10 da Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, nos artigos 17 e 19 do Decreto n.º 99.274/ 1990 e na Resolução/ CONAMA n.º 237, de 19 de 
dezembro de 1997.
V – Considerando que o Decreto Estadual n.º 44.844, de 25 de junho de 2008, no § 3.º do artigo 14, dispõe que o funcionamento da empresa concomitantemente com 
o trâmite do processo de licenciamento ambiental dependerá da Assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta;
VI – Considerando a previsão do art. 79-A, da Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas 
e atividades lesivas ao meio ambiente, c/ c a Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), que acrescentou o parágrafo 6.º ao 
art. 5.º da Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985, que rege a Ação Civil Pública, de que os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA ficam autorizados a celebrar, com 
força de título executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores;
VII – Considerando que o sistema jurídico de proteção ao meio ambiente, disciplinado em normas constitucionais e infraconstitucionais, está fundado, entre outros, nos 
princípios da prevenção, do poluidor-pagador e da reparação integral, decorrendo para o Poder Público e coletividade deveres e obrigações de variada natureza, com-
portando prestações pessoais, positivas e negativas (fazer e não fazer), bem como de pagar quantia (indenização dos danos insuscetíveis de recomposição in natura), 
prestações essas que não se excluem, mas, pelo contrário, se cumulam, se for o caso (STJ – Recurso Especial n.º 605.323/ MG; 2003/ 0195051-9);
VIII – RESOLVEM firmar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, mediante as seguintes cláusulas e condições livremente pactuadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente TAC é a adequação da situação da COMPROMISSÁRIA, diretamente ligada ao empreendimento sucintamente descrito no item I, do tópico 
intitulado MOTIVAÇÃO, supra, às normas ambientais e urbanísticas vigentes, observando-se o disposto em suas cláusulas, em especial ao cumprimento das obrigações 
constantes da Cláusula Segunda, com vistas à regularização das atividades empresárias.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
A COMPROMISSÁRIA se compromete, a título de regularização ambiental e urbanística a cumprir, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as seguintes obrigações:

II.1) A COMPROMISSÁRIA deverá apresentar à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU, poligonais e respectivos memoriais descritivos das áreas verdes 
e institucionais para possível permuta; considerando as áreas mínimas a serem atendidas conforme Lei 962/1971 (10% de área verde e 4% de área institucional), ressal-
tando que a área destinada a equipamentos comunitários deverá ter condições propícias para a edificação;
II.2)  A COMPROMISSÁRIA deverá entregar, após definição das áreas públicas a serem doadas em favor do município de Contagem, em atendimento as adequações 
propostas, devidamente cercadas conforme anexos I e II da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS;
II.3) A COMPROMISSÁRIA deverá promover a correção das redes de drenagem que estão posicionadas na Av. José dos Santos Diniz e na esquina da Rua Sofia com Rua 
Veneza.
II.4) A COMPROMISSÁRIA deverá efetuar a recomposição asfáltica dos trechos e ruas que se encontram com pavimento comprometido em todo o empreendimento, 
através de Operação Tapa Buraco – OTB, constituído pelo volume de 30 (trinta) m³ de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente);
II.5) A COMPROMISSÁRIA deverá providenciar a execução do alargamento da Via João da Mata em conformidade com o projeto aprovado;
II.6) A COMPROMITENTE descauciona os imóveis, a saber:
Quadra 12/ lotes: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09,10, 11, 15, 19, 28, 29, 30, 34,35, 36,41;
Quadra 19/ lotes: 04, 06,11, 34;
Quadra: 25/ lotes: 18, 20, 21, 30,31, 32, 42;
Quadra 26/ lotes: 13, 14, 19, 23, 36, 37;
Quadra 30/ lotes: 06, 09, 16, 18, 21, 32, 33, 34, 35, 36.
II.7) Ficam caucionados os lotes a seguir relacionado:
Quadra 16/ lotes: 01 a 06;
Quadra 17/ lotes: 01 a 19;
Quadra 23/ lotes: 14 a 32. 
II.8) O presente instrumento autoriza, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Contagem, as devidas anotações das alterações constantes nos itens II.6 
e II.7.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
III.1) A fiscalização do presente termo será efetuada pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 
– SMDU, cabendo especificamente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, os itens II.1, UU.4, II.5 e II.6, os demais itens serão de competência da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.
III.2) O presente termo não restringirá ou inibirá, as ações de controle, fiscalização, monitoramento ou acompanhamento das citadas Secretarias, nem limitará ou impe-
dirá o exercício de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares inerentes ao poder de polícia administrativa.
CLÁUSULA QUARTA – DO DESCUMPRIMENTO
O descumprimento dos prazos e obrigações da Cláusula Segunda do presente Termo, pela COMPROMISSARIA, sem prejuízo das demais sanções cíveis, penais e adminis-
trativas cabíveis, importará:
IV.1) Aplicação da multa de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) devendo este valor ser atualizado monetariamente desde a data da assinatura até a data do efetivo 
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pagamento, além de acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da data do descumprimento até o efetivo pagamento, pelo descumprimento dos prazos 
e/ ou obrigações, em especial aquelas previstas na Cláusula Segunda do presente Termo, sem prejuízo das demais cláusulas.
IV.2)  Encaminhamento de cópia dos autos do processo ao Ministério Público Estadual para as providências cabíveis.
§ 1.º – Os valores porventura devidos pela COMPROMISSÁRIA por força do presente TAC serão depositados em conta do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Conta-
gem,  instituído pela Lei Municipal 4.130/ 2007, mantida no Banco do Brasil S/A, Agência 503-7, conta-corrente n.º 65.594-5.
§ 2.º – As penas e providências dos subitens IV.1 e IV.2,  serão conjuntamente aplicadas no caso de descumprimento total ou parcial das ações descritas na Cláusula 
Segunda, após parecer técnico conclusivo.
CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE
Os sócios da empresa DIVICENA IMÓVEIS LTDA. não estão isentos de responsabilidade ambiental por eventuais danos ocorridos, uma vez que, neste caso, a responsabi-
lidade é objetiva e solidária.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO TERMO
O presente termo passa a produzir efeitos legais a partir de sua assinatura e terá vigência até o cumprimento integral de todas as obrigações ora assumidas e respecti-
vos prazos.
§ 1.º – Os prazos e as condições constante das obrigações previstas no presente Termo poderão ser prorrogados ou alterados mediante justificativa técnica fundamen-
tada, caso fortuito ou força maior, a ser apresentado pela COMPROMISSÁRIA antes do vencimento do prazo ou condição, devendo o requerimento ser submetido à 
aprovação prévia pela SEMAS, sob pena de rescisão de pleno direito e aplicação das sanções previstas.
§ 2.º – Não correrão os prazos contra a COMPROMISSÁRIA em virtude de eventuais atrasos ou omissões atribuídos única e exclusivamente à administração municipal de 
Contagem, Estado de Minas Gerais ou União.
§3º -  Quaisquer justificativas ou outros documentos a serem juntados ao presente Termo poderão ser efetivados via E-mail, sendo desde já oficializados os E-mail's 
abaixo relacionados:
1 – Pela COMPROMITENTE:
smdu@contagem.mg.gov.br
sema@contagem.mg.gov.br
2 -  Pela COMPROMISSÁRIA:

divicenaimoveis@hotmail.com
consultoriamaia@hotmail.com
CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO JUDICIAL
A inexecução total ou parcial de quaisquer das obrigações do presente Termo acarretará em sua rescisão de pleno direito e em sua execução judicial, com os demais 
consectários estabelecidos em lei, como TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, na forma do artigo 5.º, § 6.º da Lei Federal 7.347, de 24 de julho de 1985.
CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS
As obrigações constantes do TAC deverão ser rigorosamente cumpridas nos prazos, com possibilidade de prorrogação por igual ou diverso período, mediante requeri-
mento fundamentado a ser apreciado pela SEMAS, sob pena de aplicação das penalidades previstas no presente termo e adoção das medidas legais cabíveis à espécie.
CLÁUSULA NONA – DO FORO
Fica eleito o foro da comarca de Contagem, MG, para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente Termo, bem como sua execução judicial em caso de descum-
primento, com renúncia e exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Por estarem às partes compromissadas e ajustadas, firmam o presente Termo em 3 (três) vias de igual teor e forma, contendo 10 (dez) cláusulas e 6 (seis) laudas, livres 
de qualquer vício de vontade ou consentimento, na presença de 2 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais.
Contagem, 27 de janeiro de 2015.
___________________________________________________________MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
IVAYR NUNES SOALHEIRO
SECRETÁRIO DE MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 
___________________________________________________________MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
SANT CLAIR SCHMIETT TERRES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
__________________________________________________________________
DIVICENA IMÓVEIS LTDA
WAGNER SANTANA ARANTES
TESTEMUNHAS:

1)_______________________________     2)_________________________________
Nome       Nome
CPF       CPF

Secretaria Municipal 
de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO - O Município de Contagem/MG – através da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, tipo menor preço, na Sala de Reuniões da Comissão de Licitações, conforme abaixo:
-PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2015 – PAC Nº 011/2015 – Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em locação de BIPAP com 
umidificador aquecido e cartão de memória, CPAP, concentrador elétrico de oxigênio, oximetro de pulso portátil, para atender aos pacientes de serviços de oxigenotera-
pia domiciliar, para demanda do hospital municipal de contagem– Credenciamento de 09h00min as 09h15min do dia 12/03/2015.
– Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. O edital poderá ser obtido através do site http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes e/
ou Informações: e-mail: licitafamuc@gmail.com – Pregoeiro, Élio de Siqueira Valério Pinto. 19/02/2015.
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Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 001/2014 – TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2013
CONTRATADA: CONSTRUTORA NORTE LTDA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM
OBJETO: INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ABAIXO NO REFERIDO CONTRATO:
1121 12.361.0008.1086; CÓDIGO: 44.90.51.00; FONTE: 214601
1121 12.361.0008.1086; CÓDIGO: 44.90.51.00; FONTE: 010100
RATIFICAÇÃO:
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILA.
DATA: 02/01/2015

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 002/2014 – TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2013
CONTRATADA: CONSTRUTORA NORTE LTDA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM
OBJETO: INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ABAIXO NO REFERIDO CONTRATO:
1121 12.361.0008.1086; CÓDIGO: 44.90.51.00; FONTE: 214601
1121 12.361.0008.1086; CÓDIGO: 44.90.51.00; FONTE: 010100
RATIFICAÇÃO:
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILA.
DATA: 02/01/2015

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 015/2014 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2014
CONTRATADA: TERRA BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM
OBJETO: INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ABAIXO NO REFERIDO CONTRATO:
1151 18.452.0053.2282 – CÓDIGO: 33.90.39.99; FONTE: 010000
RATIFICAÇÃO:
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILA.
DATA: 02/01/2015

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 016/2014 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2014
CONTRATADA: LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM
OBJETO: INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ABAIXO NO REFERIDO CONTRATO:
1151 18.452.0053.2282 – CÓDIGO: 33.90.39.99; FONTE: 010000
RATIFICAÇÃO:
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILA.
DATA: 02/01/2015

EXTRATO DO 2º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 012/2010 – CONCORRÊNCIA Nº. 014/2010
CONTRATADA: FUNDAÇÃO AVSI
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM
OBJETO: INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ABAIXO NO REFERIDO CONTRATO:
1105 16.482.0030.1029; CÓDIGO: 44.90.92.00; FONTE: 212455
DA RATIFICAÇÃO:
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILA.
DATA: 02/01/2015

EXTRATO DO 2º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 021/2014 – RDC PRESENCIAL Nº 002/2014
CONTRATADA: A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM
OBJETO: INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ABAIXO NO REFERIDO CONTRATO:
1105 16.482.0030.1029; CÓDIGO: 44.90.51.01; FONTE: 010000
DA RATIFICAÇÃO:
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILA.
DATA: 02/01/2015

EXTRATO DO 2º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 053/2011 – CONCORRÊNCIA Nº 026/2010
CONTRATADA: CONSTRUTORA E DRAGAGEM PARAOPEBA LTDA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM
OBJETO: INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ABAIXO NO REFERIDO CONTRATO:
1151 18.541.0053.2285 – CÓDIGO: 33.90.39.99; FONTE: 010000
DA RATIFICAÇÃO:
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILA.
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DATA: 02/01/2015

EXTRATO DO 3º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 052/2011 – CONCORRÊNCIA Nº 025/2010
CONTRATADA: CONSTRUTORA E DRAGAGEM PARAOPEBA LTDA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM
OBJETO: INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ABAIXO NO REFERIDO CONTRATO:
1151 18.541.0053.2285 – CÓDIGO: 33.90.39.99; FONTE: 010000
DA RATIFICAÇÃO:
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILA.
DATA: 02/01/2015

EXTRATO DO 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2010 – CONCORRÊNCIA Nº 009/2010
CONTRATADA: CARVALHO QUEIRÓZ ENGENHARIA LTDA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM
OBJETO: ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NO OBJETO DO CONTRATO ORIGINÁRIO, CORRESPONDENTE A 2,85% (DOIS VÍRGULA OITENTA CINCO POR CENTO) DO VALOR GLO-
BAL, CONFORME PLANILHA ANEXA.
VALOR: R$ 235.031,68 (DUZENTOS E TRINTA CINCO MIL, TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1105 16.482.0030.1029; CÓDIGO: 44.90.51.00; FONTE DE RECURSOS: 010000 
DATA: 22/01/2015

Funec

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº 001/2014
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - Nos termos do artigo 57, II c/c 65, II, ambos da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas modificações posteriores e, 
considerando o MEMO. CGA 081/2014, de 30/12/2014 e PAREER JURÍDICO 005/2015 de 06/01/2015, em anexo, que fica fazendo parte integrante do presente TERMO 
ADITIVO como se nele estivesse transcrito, fica prorrogado por mais 02 (dois) meses a vigência do Contrato Primitivo no sentido de assegurar  a continuidade da presta-
ção dos serviços terceirizados de fornecimento de mão de obra pela CONTRATADA, tendo em vista a necessidade e o interesse da CONTRATANTE.
Partes: De um lado a FUNEC – FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, doravante denominada CONTRATANTE e do outro lado a empresa UTOPIA CONSULTORIA E 
ASSESSORIA – EIRELI - EPP, doravante denominada CONTRATADA, formalizado em decorrência da realização da Licitação na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL nº 
003/2013” e em conformidade com o disposto na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei 101/00, e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, observadas as 
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA - Prorroga-se a vigência do CONTRATO PRIMITIVO por 02 (dois) meses, até a data de 06/03/2015 (seis de março de dois 
mil e quinze), podendo ser prorrogado nos limites e termos legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Repactua-se os valores do objeto, correspondente ao valor global, bem como o valor do item mensal do contrato originário, conforme valores 
de variação de IGPM/FGV de 3,67% (três vírgula sessenta e sete por cento).
PARÁGRAFO SEGUNDO – Altera-se o valor mensal para R$ 68.854,20 (sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos) do contrato original-
mente firmado, conforme especificado no quadro abaixo:

Item Objeto Unidade Carga Horária Semanal Quantidade Valor Mensal

1 Auxiliar Administrativo I Un 40h 20 R$ 49.953,60

2 Auxiliar Administrativo II Un 40h 05 R$ 18.900,60

Valor Total (Mensal)                                                                                                                                                                                    R$ 68.854,20
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente TERMO ADITIVO correrão no exercício 2015 à custa da seguinte dotação 
orçamentária: 

112.2.12.363.0015.2218 – NATUREZA: 339039 - FONTE: 210009
112.2.12.363.0001.2015 – NATUREZA: 339039 - FONTE: 010000

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO - Permanece inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições não alcançadas pelo presente TERMO ADITIVO.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS nº 211/2014
MODALIDADE: CREDENCIAMENTO  Nº 001/2014
Tipo: MENOR PREÇO 
Data: 11/02/2015
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA, EXAMES ADMISSIONAIS – AVALIAÇÃO CLÍNICA, PARECERES ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE PSIQUIATRIA E OR-
TOPEDIA PARA ATENDER A FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM

SERVIÇO A SER PRESTADO VALOR UNITÁRIO A SER COBRADO

Perícia Médica (Clínica) R$ 36,00

Exame Admissional R$ 30,66

Parecer Especializado (Ortopedia) R$ 97,77
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Parecer Especializado (Psiquiatria) R$ 143,33

Dotação Orçamentária - Projeto/Atividade:   1.12.2.12.363.0050.2225 – 339039 - Fonte 011301
A presente licitação foi processada e julgada com observância às exigências constantes da legislação aplicável, especialmente o disposto na Lei 8.666/93.
O Presidente da CPL/FUNEC solicita a adjudicação parcial do objeto à licitante FONOMED- MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, CNPJ número 
04.281.459/0001-61.
RAFAEL CAETANO PEIXOTO
Presidente da CPL/FUNEC
DESPACHO:
ADJUDICADO  parte do objeto  desta licitação a empresa FONOMED- MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 04.281.459/0001-61, 
para atender a Fundação de Ensino de Contagem,  tudo conforme devidamente registrado no referido PROCESSO DE COMPRAS.
Contagem, 12 de Fevereiro de 2015.
Karla Roque Miranda Pires
Presidente da FUNEC

Previcon.

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO – Nº 030
O Diretor Geral do Departamento de Gestão Previdenciária dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON, no exercício de suas atividades, faz publicar a de-
cisão conforme indicado abaixo:

REQUERENTE MATRÍCULA ENTIDADE DE ORIGEM BENEFÍCIO REQUERIDO DECISÃO

MARIA THEREZA PENZIN 199794-6
Assistência Médica e de Urgência de 
Contagem - FAMUC

Aposentadoria
Indeferimento

Contagem, 19 de Fevereiro de 2015
Eugênio Cunha dos Santos
Diretor Geral
Departamento de Gestão Previdenciária

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  10/02/2015  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

 Sessão Ordinária N° 016/15

Dt. Julgamento Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

10/02/2015 4371001201500241 AG00062525 HJN3028 Indeferido ROGERIO WILIAM DA COSTA                 

10/02/2015 4371001201500246 D114487218 HGP9999 Indeferido ALVARO JOAO RIBEIRO                     

10/02/2015 4371001201500248 C160978901 HMI8754 Indeferido APARECIDA LOURDES GUILHERME             

10/02/2015 4371002201500249 C160979101 HMI8754 Indeferido APARECIDA LOURDES GUILHERME             

10/02/2015 4371001201500252 AH00024528 HKE1901 Indeferido LUIZ ANTONIO DE CAMARGO    

10/02/2015 4371001201500254 AG00067605 GZV4856 Indeferido GABRIELA MARIA PONGELUPPI COUTINHO

10/02/2015 4371002201500287 C162475201 HHT0874 Indeferido RODRIGO HENRIQUE DA SILVA               

10/02/2015 4371002201500285 C162492001 HHT0874 Indeferido RODRIGO HENRIQUE DA SILVA               

10/02/2015 4371001201500286 C162975601 HHT0874 Indeferido RODRIGO HENRIQUE DA SILVA               

10/02/2015 4371001201500288 C163112701 HHT0874 Indeferido RODRIGO HENRIQUE DA SILVA               

10/02/2015 4371001201500284 C163113501 HHT0874 Indeferido RODRIGO HENRIQUE DA SILVA               

10/02/2015 4371002201500283 C163114901 HHT0874 Indeferido RODRIGO HENRIQUE DA SILVA               

10/02/2015 4371001201500260 AH00024582 HMR6413 Indeferido ELI PIRES MARINHO
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10/02/2015 4371001201500256 AG00072437 HAB9481 Indeferido RODRIGO WAGNER MORAIS SILVA             

10/02/2015 4371001201500290 C162946801 HHT0874 Indeferido RODRIGO HENRIQUE DA SILVA               

10/02/2015 4371002201500289 C162963201 HHT0874 Indeferido RODRIGO HENRIQUE DA SILVA               

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, 10 de Fevereiro de 2015
Cristina de P. Batista Carvalho Guerra
Presidente  da 1ª Jari / CONTAGEM - MG

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  11/02/2015  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

 Sessão Ordinária N° 017/15

Dt. Julgamento Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

11/02/2015 4371002201500177 C164709901 HGG5938 Indeferido ANTONIO AUGUSTO MESQUITA FONTE BOA          

11/02/2015 4371001201500234 AB01186767 OPD2413 Indeferido RUTH DE CASTRO RODRIGUES. MARTINS               

11/02/2015 4371001201500258 AG00079127 GVQ9325 Indeferido AMAURI CARLOS DA SILVA                  

11/02/2015 4371001201500236 AA04488300 NYE7910 Indeferido AILTON MOREIRA DOS SANTOS   

11/02/2015 4371001201500250 AG00082340 OQI7323 Indeferido ALLAN PIERRY RODRIGUES DAS DORES        

11/02/2015 4371001201500262 AG00070655 HLH6972 Indeferido UNIDAS S/A                              

11/02/2015 4371001201500298 AG00074819 HCI7143 Indeferido CARLOS ROBERTO BRAGA                    

11/02/2015 4371001201500278 AB01187296 HNC2264 Indeferido LUIZ TADEU MARTINS                      

11/02/2015 4371001201500282 AH00018883 PUQ3950 Indeferido MAURICIO DOS SANTOS MAIA                

11/02/2015 4371002201500293 AA04214313 HBG0387 Indeferido VIACAO NOVO RETIRO LTDA                 

11/02/2015 4371001201500296 AG00068278 HBG0540 Indeferido VIACAO NOVO RETIRO LTDA                 

11/02/2015 4371001201500294 AG00068277 HBG0540 Indeferido VIACAO NOVO RETIRO LTDA                 

11/02/2015 4371001201500292 AH00020251 GXH9806 Indeferido VIACAO NOVO RETIRO LTDA                 

11/02/2015 4371002201500295 D114487658 HBG0540 Indeferido VIACAO NOVO RETIRO LTDA                 

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.  
Cristina de P. Batista Carvalho Guerra
Presidente  da 1ª Jari / CONTAGEM - MG
Secretaria da JARI CONTAGEM, 20 de Fevereiro de 2015
      Maria Adelita Moreira
       Gerente Administrativa da JARI/JARIT/COJUR
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