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Contagem, sexta-feira, 6 de março de 2015  Ano 24 Edição 3579

Contagem inicia construção da 
Trincheira do Itaú, na terça (10/3)
Obra é a principal intervenção em mobilidade urbana dos últimos 30 anos
Contagem está se prepa-

rando para o futuro. Nesta 
terça-feira (10/3) será dado iní-
cio à construção da Trincheira 
do Itaú, com a assinatura da 
Ordem de Serviço (OS) pelo 
prefeito de Contagem, Carlin 
Moura, às 14h, em solenidade 
realizada no cruzamento das 
avenidas David Sarnoff e Ba-
bita Camargos, na Cidade In-
dustrial, próximo ao shopping. 
A obra promete ser a solução 
deste cruzamento, considera-
do um dos pontos mais movi-
mentados da cidade, onde tra-
fegam 70 mil veículos por dia, 
sendo 700 ônibus e sete mil 
apenas no horário de pico.

De acordo com o prefeito 
Carlin Moura, a trincheira será 
a maior intervenção viária dos 
últimos 30 anos. "É urgente a 
execução de empreendimen-
tos projetados para melhorar o 
trânsito e o transporte público 
nas grandes e médias cidades. 
Não há que se gastar mais tem-
po com discussões e, sim, com 
realizações. Nos empenhamos 
em buscar recursos junto ao 
governo federal e a elaborar 
projetos o mais rápido. Conto 
com a compreensão de todos 
durante as obras, pois os be-
nefícios serão inúmeros", desta-
cou Moura.

Com o início da obra, o trá-
fego na Avenida David Sarnoff 
será fechado, após a entrada 

do Shopping Itaú. Já no senti-
do Barreiro, haverá a redução 
de três para duas faixas e, além 
disso, mais de 100 linhas de 
ônibus terão os itinerários mo-
dificados. A obra vai durar um 
ano e cinco meses.

A prefeitura providenciou 
várias alterações no local, como 
novas rotas, desvios, novos iti-
nerários e mudanças de pontos 
de ônibus. Todas essas modi-
ficações serão divulgadas na 
próxima semana, por meio de 
cartilhas, cartazes para pontos 
de ônibus, posts no facebook 
e um hot-site, dentro do por-
tal da Prefeitura de Contagem 
(www.contagem.mg.gov.br). 
Além disso, agentes da Trans-
con estarão nas ruas e pontos 
de ônibus da região, orientan-
do a população.

Os motoristas também vão 
precisar se adequarem a nova 
rotina. Para o motorista de ôni-

bus, Edvaldo Silva, a expectati-
va em relação à obra é positi-
va. "Há muitos anos este local 
precisava de uma intervenção. 
Espero que as obras facilitem 
a vida de nós motoristas e dos 
nossos passageiros", declarou.

A trincheira vai eliminar o 
cruzamento entre as avenidas 
David Sarnoff e Babita Camar-
gos, permitindo que os moto-
ristas que trafegarem pela Da-
vid Sarnoff passem por baixo 
da estrutura, sem semáforos. 
Quem estiver na Babita Camar-
gos passará por cima.Com isso, 
o tempo do semáforo será re-
duzido em 30% em relação ao 
atual.

PAC Mobilidade 
A construção da Trincheira 

do Itaú faz parte de um amplo 
pacote de obras negociado, em 
2013, com o governo federal, 
por meio do PAC Mobilidade - 

Médias Cidades. O valor a ser 
investido é de aproximadamen-
te R$ 23 milhões, sendo que,  
R$ 3 milhões são dos cofres 
municipais e foram utilizados 
para a realização de pequenas 
obras que deram origem aos 
desvios.

Conheça as novas rotas:
- Você, motorista, que es-

tiver na David Sarnoff, vindo 
do Barreiro, no sentido João 
César e Eldorado, só poderá 
chegar até a entrada do Shop-
ping (próximo ao casarão azul). 
Após esse ponto, a avenida es-
tará fechada, nesse sentido;

- Para o motorista que desce 
a João César de Oliveira, senti-
do Barreiro/David Sarnoff, a via 
está liberada para o trânsito;

- Se você está na Babita Ca-
margos, sentido praça da Ce-
mig-Metrô, no entroncamento 
com a David Sarnoff, o trânsito 
está liberado para seguir em 
frente e virar à direita. Porém, 
estará impedido de virar à es-
querda na David Sarnoff, senti-
do Eldorado/João César;

- Na Babita Camargos, sen-
tido Metrô/praça da Cemig, es-
tará proibido de virar à direita 
na David Sarnoff. Você poderá 
acessar a avenida Marechal 
Castelo Branco, pela alça ou 
continuar seguindo em frente e 
também virar à esquerda, senti-
do Barreiro.
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Atos do Executivo

DECRETO nº 466, de 05 de março de 2015.
Aprova projeto de desmembramento e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando os despachos exarados nos autos do Processo n° 15997/2014-03A;
DECRETA:
Art.1° Fica aprovado o projeto de desmembramento da Chácara 06, com 4.517,99m², originando o lote 06A com 2.188,00m² e o lote 06B com 2.329,99m², da quadra 
02 no lugar denominado Chácara Bom Jesus, neste Município.
Art.2º Ficam os órgãos competentes autorizados a procederem as anotações e averbações que se fizerem necessárias, em decorrência da presente aprovação.
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 05 de março de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
SANT CLAIR SCHMIETT TERRES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

DECRETO nº 467, de 05 de março de 2015.
Aprova projeto de desmembramento e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando os despachos exarados nos autos do Processo n° 15998/2014-03A;
DECRETA:
Art.1° Fica aprovado o projeto de desmembramento da Chácara 02, com 5.871,90m², originando o lote 02ª, com 2.713,90m² e o lote 02B, com 3.158,00m², da quadra 
02, no lugar denominado Chácara Bom Jesus, neste Município.
Art.2º Ficam os órgãos competentes autorizados a procederem as anotações e averbações que se fizerem necessárias, em decorrência da presente aprovação.
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 05 de março de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
SANT CLAIR SCHMIETT TERRES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

DECRETO nº 468, de 05 de março de 2015.
Aprova projeto de desmembramento e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando os despachos exarados nos autos do Processo n° 16000/2014-03A;
DECRETA:
Art.1° Fica aprovado o projeto de desmembramento da Chácara 04, com 4.047,50m², originando o lote 04A, com 1.946,39m² e o lote 04B, com 2.101,11m², da quadra 
02, no lugar denominado Chácara Bom Jesus, neste Município.
Art.2º Ficam os órgãos competentes autorizados a procederem as anotações e averbações que se fizerem necessárias, em decorrência da presente aprovação.
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 05 de março de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
SANT CLAIR SCHMIETT TERRES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

Secretaria Municipal 
de Administração

PREFEITURA DE CONTAGEM/MG – AVISO DE LICITAÇÕES – A Prefeitura de Contagem/MG, através da Equipe de Pregão e Comissão de Licitações, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitações, conforme a seguir: 1) PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2015 – PA Nº. 024/2015 - REGISTRO DE PREÇOS PARA 
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES – marcado para às 09h00min do dia 31/03/2015; 2) PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2015 – PA Nº. 026/2015 – GERENCIAMENTO SEGURO 
DE VIDA EM GRUPO PARA ESTAGIÁRIOS – marcado para às 09h00min do dia 19/03/2015; 3) CREDENCIAMENTO Nº. 001/2015 – PA Nº. 029/2015 - CREDENCIAMENTO 
DE EMPRESA PARA ATUAR COMO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, OBJETIVANDO DISPONIBILIZAR OFERTAS DE NO MÍNIMO 03 (TRÊS) OPERADORAS DE PLANO DE 
SAÚDE PARTICULAR, COLETIVO E EMPRESARIAL, DEVIDAMENTE AUTORIZADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. Os editais poderão ser obti-
dos da seguinte forma: através do site  www.contagem.mg.gov.br  e/ou na sala da Comissão de Licitação, à Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Bairro Camilo Alves, 
Contagem/MG, no horário de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, para tanto os interessados deverão apresentar à Comissão um CDR Novo para 
gravação magnética sem custos. Informações pelo telefone (31) 3356.6658. Contagem, 05/03/2015 – Luiz Adolfo Belém - Equipe de Pregão e Comissão de Licitações.

CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de Contagem - Minas Gerais, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público, para conhecimento de quantos possam se interes-
sar, que fará realizar, em atendimento ao Artigo 39, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Audiência Pública para licitação, na modalidade con-
corrência, destinas à “contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para execução das obras de implantação do Lote 04 do 
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Programa PRÓ-TRANSPORTE composto pelo corredor estrutural de transporte Leste-Oeste e corredor estrutural de transporte Ressaca, no Município de Contagem-MG”.
Na audiência, todos terão acesso e direito a todas as informações pertinentes e a se manifestarem, caso assim o desejarem. A audiência será conduzida pela Secretaria 
Municipal de Administração – SEAD, com a participação da Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMO-
BS, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMA e Procuradoria Geral do Munícipio 
- PGM.
A Audiência Pública será realizada às 10h00min, do dia 26/03/2015, no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem – MG, à Praça Presidente Tancredo Neves, N.º 
200, Bairro Camilo Alves, Contagem – MG.
Os interessados poderão ler e obter o texto integral do Edital e seus Anexos, inclusive projetos de engenharia, que estarão disponíveis a partir do dia 11 (onze) de 
março de 2015, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, situada Praça Presidente Tancredo neves nº 200, Bairro Camilo Alves – Contagem/MG, tel.: (0**31) 
3352.5090 e 3352-5138, de segunda à sexta-feira, no horário de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, ou através do site www.contagem.mg.gov.
br/licitacoes . Os projetos de engenharia estarão disponíveis aos interessados por meio digital, mediante apresentação de um DVD virgem à Comissão Permanente de 
Licitações no endereço acima 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. 
Contagem, 05 de março de 2015.
Antônio Fernando Máximo
Secretário Municipal de Administração

TERMO DE RATIFICAÇÃO

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

Data da 
Ratifica-
ção

1

1121-
12.361.0008-
1086 - CODIGO: 
339039-14 
FONTE: 010100.

PAC 031/15
DISPENSA 
007/15 -
art. 24, inciso IV da lei 
8666/93 e alterações pos-
teriores.

Contratação por Emergência de empresa 
de engenharia, pelo regime de empreitada 
por preços unitários, em conformidade com 
o artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, para 
recuperação do telhado da Escola Municipal 
Vereador Benedito Batista, localizado no bairro 
Parque Xangri-lá em Contagem/MG.

ETHER CON-
STRUÇÕES LTDA 10.628.407/0001-11 R$ 413.447,30 04/05/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Contagem, através da Equipe de Pregão, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PRE-
GÃO, tipo menor preço, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações, conforme abaixo:
1) PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2015 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS às 09h00min do dia 20/03/2015.
Os edital poderá ser obtido da seguinte forma: através do site  www.contagem.mg.gov.br e/ou na sala da Comissão de Licitação, à Praça Presidente Tancredo Neves, 
200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, no horário de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, para tanto os interessados deverão apresentar à Comissão 
um CDR Novo para gravação magnética sem custos. Informações pelo telefone (31) 3356.6658. Contagem, 30/01/2015 – Equipe de Pregão.

Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 003/2014 – EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CONTAGEM 
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM. OBJETO: AÇÃO CONJUNTA ENTRE O MUNI-
CIPIO E AS ENTIDADES, PARA ATENDIMENTO DE 77 CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL – 1ª. ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – À CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS DE IDA-
DE EM SEUS ASPECTOS FÍSICOS, AFETIVOS, COGNITIVO LINGUÍSTICOS, SOCIAIS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. VALOR: R$ 186.168,60 DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
1121.12.365.0024.2209 – NATUREZA: 33504100 – FONTES: 211801, 010000 E 214402 ASSINADO: 05/03/2015 VIGÊNCIA: 31/12/2015 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 004/2014 – EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CONTAGEM POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM.LAR CRIANÇA E VIDA COLÉGIO BATISTA MINEIRO 
OBJETO: AÇÃO CONJUNTA ENTRE O MUNICIPIO E AS ENTIDADES, PARA ATENDIMENTO DE 419 CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL – 1ª. ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
– À CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS DE IDADE EM SEUS ASPECTOS FÍSICOS, AFETIVOS, COGNITIVO LINGUÍSTICOS, SOCIAIS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. VALOR: R$ 1.132.303,64 

ASSINATURA DIGITAL
Diário Oficial do Município de Contagem
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EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 011/2014 – EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CONTAGEM POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE LOURDES GONÇALVES. OBJETO: AÇÃO CONJUNTA ENTRE 
O MUNICIPIO E AS ENTIDADES, PARA ATENDIMENTO DE 83 CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL – 1ª. ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA  À CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS DE 
IDADE EM SEUS ASPECTOS FÍSICOS, AFETIVOS, COGNITIVO LINGUÍSTICOS, SOCIAIS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. VALOR: R$ 268.745,40 DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
1121.12.365.0024.2209 – NATUREZA: 33504100 – FONTES: 211801, 010000 E 214402 ASSINADO: 05/03/2015 VIGÊNCIA: 31/12/2015

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 026/2014 – EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CONTAGEM POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO PROTETORA ORGANIZADA INFANTIL DO AGUA BRANCA. OBJETO: AÇÃO CONJUNTA ENTRE 
O MUNICIPIO E AS ENTIDADES, PARA ATENDIMENTO DE 184 CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL – 1ª. ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – À CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS DE 
IDADE EM SEUS ASPECTOS FÍSICOS, AFETIVOS, COGNITIVO LINGUÍSTICOS, SOCIAIS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. VALOR: R$ 616.478,44  DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
1121.12.365.0024.2209 – NATUREZA: 33504100 – FONTES: 211801, 010000 E 214402 ASSINADO: 05/03/2015 VIGÊNCIA: 31/12/2015 

Secretaria Municipal 
de Saúde

RATIFICAÇÃO
DISPENSA Nº. 124/2014 - PAC Nº. 289/2014
OBJETO: Locação do imóvel, pelo período de 12 meses para instalação de moradia para os médicos do Programa “ Mais Médicos”, localizado à Rua das Orquídeas , nº 
443, Bairro Sapuacais- casa 2, na Cidade de Contagem, MG.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1113.1 10.301.0017.2147 339036 14 – CR 929 214801
DESPACHO:
Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com o proprietário VICENTE MENDES, inscrita no CPF nº. 264.631.486-87, 
no valor de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais).
André Eustáquio Fernandes
Gerência de Compras
DESPACHO:
Ratifico o procedimento nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 e autorizo a despesa com o proprietário VICENTE MENDES, inscrita no CPF nº. 264.631.486-87, 
no valor de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais). Publique-se.
Contagem, 05 de Dezembro de 2014.
Evandro José da Silva
Secretário de Saúde

RATIFICAÇÃO
DISPENSA Nº.     134/2014 - PAC Nº. 306/2014
OBJETO: Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço para eventos, a fim de atender a Secretaria Municipal de Saúde de Contagem na realização de 
seminário de planejamento em Saúde. com fulcro no inciso II, art. 25, c/c art. 13,  da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, nos termos da solicitação da nos 
termos da solicitação da Comunicação Social. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1113.1 10.122.0001.2260  339092 00 – 215202 – CR 
DESPACHO:
Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a. empresa ACTUALL HOTEL E EVENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ 
nº. 06.083.138/0001-88, no valor total de R$ 2.534,30 (dois mil quinhentos e trinta e quatro reais e trinta centavos).
André Eustáquio Fernandes
Gerência de Compras
DESPACHO:
Ratifico o procedimento nos termos do art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e autorizo a despesa com a. empresa ACTUALL HOTEL E EVENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ 
nº. 06.083.138/0001-88, no valor total de R$ 2.534,30 (dois mil quinhentos e trinta e quatro reais e trinta centavos).
Contagem, 29 de Dezembro de 2014.
Evandro José da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Extrato do Termo da Ata de Registro de Preço  nº 10 – PREGÃO PRESENCIAL 110/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa. 
ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S/A  O objeto da presente Ata é o Registro de Preço para Futura e Eventual Contratação de serviço de empresa para 
prestação de serviço de processamento e higienização de roupa hospitalar (enxoval), incluindo passação, devidamente processada em lavanderia externa da empresa 
contratada, com comodato de 32  balanças digitais para pesagem e 17 carrinhos para transporte de enxoval, pelo período de 12 meses, com o fornecimento de mão de 
obra, materiais, equipamentos e necessários á perfeita execução do objeto da pretensa contratação.. Esta Ata de Registro de Preços terá a vigência 12 meses tendo iní-
cio em  05 de fevereiro de  2015 e término em 04 de fevereiro de 2016. O valor total da Ata será de R$ 2.993.(Dois Milhões Novecentos e Noventa e Três Mil Setecentos 
e Sessenta Reais). A dotação orçamentária para o exercício de 2015, e subsequentes, destinada ao pagamento do objeto licitado está prevista e indicada no processo 
pela área competente, na rubrica: 10.301.0017.2147-CR1014/10.302.0019.2137CR1097 Fonte de Recurso 214801 pab 214901 mac Natureza da Despesa 339039 99 – 
Em 05/02/2015 .
 
Extrato do Termo da Ata de Registro de Preço  nº 11 – PREGÃO PRESENCIAL 119/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa. 
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BRASFILME COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA  O objeto da presente Ata é objeto da presente Ata é o registro de preços para futura e eventual 
aquisição de material médico hospitalar radiológico em atendimento a rede municipal de contagem - fornecimento conforme nota de autorização de fornecimento, 
de acordo com a  necessidade da administração.esta ata de registro de Preços terá a vigência 12 meses tendo início em 05 de fevereiro de  2015 e término em  04 de 
fevereiro 2016. O valor total da Ata será de R$ 185.134,00(Cento e Oitenta e Cinco Mil e Cento e Trinta e Quatro Reais). A dotação orçamentária para o exercício de 
2015, e subsequentes, destinada ao pagamento do objeto licitado está prevista e indicada no processo pela área competente, na rubrica: 10.301.0017.2147-CR 1002 – 
1003 /10302.0001.2145-CR1079- 1080/ 1030200192137 CR 1081 Fonte de Recurso 214801 pab 215503- ( Saúde em Casa) 214901 mac 215504 ( PRO- HOSP) 215505 
(SAMU)  Natureza da Despesa 339030 35. Em 05/02/2015
 
Extrato do Termo da Ata de Registro de Preço  nº 12 – PREGÃO PRESENCIAL 119/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa. 
IBF – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A O objeto da presente Ata é objeto da presente Ata é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material 
médico hospitalar radiológico em atendimento a rede municipal de contagem - fornecimento conforme nota de autorização de fornecimento, de acordo com a  ne-
cessidade da administração.. esta ata de registro de preços terá a vigência 12 meses tendo início em  05 de fevereiro de 2015 e término em 04 de fevereiro de  2016. 
O valor total da Ata será de R$148.485,00 (Cento e Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais). A dotação orçamentária para o exercício de 2015, e 
subsequentes, destinada ao pagamento do objeto licitado está prevista e indicada no processo pela área competente, na rubrica: 10.301.0017.2147-CR 1002 – 1003 
/10302.0001.2145-CR1079- 1080/ 1030200192137 CR 1081 Fonte de Recurso 214801 pab 215503- ( Saúde em Casa) 214901 mac 215504 ( PRO- HOSP) 215505 
(SAMU)  Natureza da Despesa 339030 35.- Em 05/02/2015

Extrato do Termo da Ata de Registro de Preço  nº 13 – PREGÃO PRESENCIAL 118/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa.  
ADLIN PLÁSTICOS LTDA O objeto da presente Ata é O objeto da presente Ata é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar para 
exame ginecológico para atender a necessidade do serviço de saúde da rede básica do município de contagem. esta ata de registro de preços terá a vigência 12 meses 
tendo início em 05 de fevereiro de 2015 e término em 04 de fevereiro de  2016. o valor total da ata será de r$ (noventa e sete mil seiscentos e trinta e cinco reais). A 
dotação orçamentária para o exercício de 2015, e subsequentes, destinada ao pagamento do objeto licitado está prevista e indicada no processo pela área competente, 
na rubrica: 10.301.0017.2147-CR 1002 – 1003 /10302.0001.2145-CR1079- 1080 Fonte de Recurso 214801 pab 215503- ( Saúde em Casa) 214901 mac 215504 ( PRO- 
HOSP)   Natureza da Despesa 339030 35 - Em 05/02/2015

Extrato do Termo da Ata de Registro de Preço  nº 14 – PREGÃO PRESENCIAL 118/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa. 
HOSPFAR IND. E COM. PROD. HOSP. LTDA  O objeto da presente Ata é O objeto da presente Ata é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material mé-
dico hospitalar para exame ginecológico para atender a necessidade do serviço de saúde da rede básica do município de contagem. . Esta Ata de Registro de Preços terá 
a vigência 12 meses tendo início em  05 de fevereiro de  2015 e término em  04 de fevereiro de 2016. O valor total da Ata será de R$ 4.560,00(quatro mil quinhentos e 
sessenta reais). A dotação orçamentária para o exercício de 2015, e subsequentes, destinada ao pagamento do objeto licitado está prevista e indicada no processo pela 
área competente, na rubrica: 10.301.0017.2147-CR 1002 – 1003 /10302.0001.2145-CR1079- 1080 Fonte de Recurso 214801 pab 215503- ( Saúde em Casa) 214901 
mac 215504 ( PRO- HOSP)   Natureza da Despesa 339030 35 - Em 05/02/2015
Extrato do Termo da Ata de Registro de Preço  nº 22 – PREGÃO PRESENCIAL 097/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa. 
DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP  O objeto da presente Ata é O objeto da presente Ata é o registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamento hospi-
talar com recurso da prorrogação prohosp 2012, bloco de investimento, para o complexo hospital e maternidade municipal de contagem, de acordo com as especifi-
cações e detalhamentos abaixo, e aquisição de equipamentos médicos para substituição e adequação, destinados a atender ao hospital municipal de contagem com 
recurso do pro hosp 2013 . Esta Ata de Registro de Preços terá a vigência 12 meses tendo início em  05 de fevereiro de 2015 e término em 04 de fevereiro de 2016. O 
valor total da Ata será de R$ 20.100,00 (viinte mil e cem reais). A dotação orçamentária para o exercício de 2015, e subsequentes, destinada ao pagamento do objeto 
licitado está prevista e indicada no processo pela área competente, na rubrica: 10.302.0019.1054 –CR 1092 Fonte de Recurso 215504 pro hosp Natureza da Despesa 
449052 04 - Em 05/02/2015

Extrato do Termo da Ata de Registro de Preço  nº 23 – PREGÃO PRESENCIAL 097/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa. 
AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  O objeto da presente Ata é o. registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamento hospitalar com 
recurso da prorrogação prohosp 2012, bloco de investimento, para o complexo hospital e maternidade municipal de contagem, de acordo com as especificações e 
detalhamentos abaixo, e aquisição de equipamentos médicos para substituição e adequação, destinados a atender ao hospital municipal de contagem com recurso do 
pro hosp 2013 Esta Ata de Registro de Preços terá a vigência 12 meses tendo início em  05 de fevereiro de 2015 e término em 04 de fevereiro de 2016. O valor total da 
Ata será de R$ 20.340,00 (vinte mil trezentos e quarenta reais). A dotação orçamentária para o exercício de 2015, e subsequentes, destinada ao pagamento do objeto 
licitado está prevista e indicada no processo pela área competente, na rubrica: 10.302.0019.1054 –CR 1092 Fonte de Recurso 215504 pro hosp Natureza da Despesa 
449052 04 - Em 05/02/2015

Extrato do PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 157/2014, celebrado entre o Município de Contagem /SMS /FMS e a empresa CRISTALIA PRODU-
TOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA em decorrência DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/2014. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação 
Orçamentária nº: 1113.1.10.302.0001.2145, natureza da despesa 339030-09 CR 1759; Fonte de recursos 215504, do contrato nº 157/2014, celebrado em decorrência 
do Pregão Presencial nº 098/2014. Em 03/03/2015

Extrato do PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 174/2014, ARP 20/2014 ADESÃO 002/2014 celebrado entre o Município de Contagem / SMS / 
FMS E A TLV PUBLICIDADE LTDA em decorrência da adesão nº 002/2014. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.301.0017.2147, natureza da despesa 339030-42 CR 922; Fonte de recursos 214801, do contrato nº 174/2014, ARP 20/2014 celebrado em decorrência da 
Adesão  nº 002/2014 03/03/2015.

Extrato do PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 174/2014, celebrado entre o Município de Contagem / SMS / FMS E A BOM MENU COMERCIO E 
ALIMENTAÇÃO LTDA EM DECORRÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária 
nº: 1113.1.10.302.0019.2258, natureza da despesa 339039-36 CR 1092; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 174/2014, celebrado em decorrência do Pregão 
Presencial nº 023/2014. 03/03/2015

Extrato do PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 240/2013, celebrado entre o Município de Contagem / SMS / FMS E A DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS MEDIVITA LTDA EM DECORRÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 136/2013. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamen-
tária nº: 1113.1.10.302.0001.2145, natureza da despesa 339030-35 CR 1049; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 240/2013, celebrado em decorrência do Pregão 
Presencial nº 136/2013. 03/03/2015

Extrato do SEGUNDO TERMO DE  APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 181/2013, celebrado entre o Município de Contagem / SMS / FMS E A EMPRESA GTO GRUPO TEC-
NICO EM ODONTOLOGIA LTDA - ME EM DECORRÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2013. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação 
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Orçamentária nº: 1113.1.10.302.0019.2258, natureza da despesa 339039-15 CR 1091; Fonte de recursos 212317, do contrato nº 181/2013, celebrado em decorrência 
do Pregão Presencial nº 101/2013. 03/03/2015

Extrato do SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 159/2011, celebrado entre o Município de Contagem / SMS / FMS E A ASSOCIAÇÃO EVANGELICA 
BENEFICENTE DE MINAS GERAIS , EM DECORRÊNCIA DO CREDENCIAMENTO Nº 002/2011. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação 
orçamentária nº: 1113.1.10.302.0001.2145; natureza da despesa 339039-36 CR 1056, fonte de recursos 212317, ao contrato 159/2011, celebrado em decorrência do 
Credenciamento nº 095/2011. 03/03/2015

Extrato do SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 381/2009, celebrado entre o Município de Contagem / SMS / FMS E A EMPRESA CENTRO DE 
ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS, EM DECORRÊNCIA DO PROCESSO LICITATÓRIO CREDENCIAMENTO Nº 004/2009 A presente apostila destina-se, exclusivamen-
te, ao acréscimo da Dotação orçamentária nº: 1113.1.10.302.0019.2258; natureza da despesa 339039-36 CR 1092, fonte de recursos 214901 ao contrato 381/2009, 
celebrado em decorrência do Processo Licitatório Credenciamento nº 004/2009. 03/03/2015

Extrato do SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 409/2012, celebrado entre o Município de Contagem / SMS / FMS E A OFFICE PRINT IMAGENS E 
SISTEMAS LTDA EM DECORRÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 336/2012. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.122.0001.2260, natureza da despesa 339039-65 CR 1049; Fonte de recursos 215201, do contrato nº 409/2012, celebrado em decorrência do Pregão Presen-
cial nº 336/2012. 03/03/2015

Extrato do TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 372/2012, celebrado entre o Município de Contagem / SMS / FMS E A COMERCIAL VIEIRA E 
QUEIROZ LTDA EM DECORRÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL 300/2012. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.302.0019.2258/ 10.301.0017.2257, natureza da despesa 339030-07 CR 1097/ 339030 07 CR 1002; Fonte de recursos 214901/ 214801, do contrato nº 
372/2012, celebrado em decorrência do Pregão Presencial 300/2012 03/03/2015

Extrato do CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2015 CREDENCIAMENTO 002/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO 082/2014 que entre si celebram, de um lado, o Município 
de Contagem/SMS/ FMS,  e  a empresa ORTOBEL – ORTOPEDIA BELO HORIZONTE LTDA – EPP O presente contrato tem por objeto a execução, pela contratada, de 
confecção e fornecimento de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, bem como a manutenção, substituição ou reparo de forração, velcros ou peças a serem 
prestados ao indivíduo que deles necessite, encaminhados pelos órgãos do SUS, dentro dos limites quantitativos que serão distribuídos por níveis de complexidade e de 
acordo com as normas do SUS.  O contrato terá a vigência com início em 27/02/2015 e término em 26/02/2016.  O valor do contrato para o período de 12 meses é de 
R$ 147.939,85 (cento e quarenta e sete mil novecentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos)As despesas decorrentes deste serviço correrão pelas seguintes 
dotações orçamentárias: 1113.1.10.302.0001.2145;  339030-35; 339039-36 CR 1079 / 1092; Fonte de recurso: 214901. Em 27/02/2015

Extrato do CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2015 CREDENCIAMENTO 002/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO 082/2014 que entre si celebram, de um lado, o Município 
de Contagem/SMS/ FMS,  e  a empresa ORTO-SAN ORTOPEDIA SANTO ANTONIO LTDA – EPP O presente contrato tem por objeto a execução, pela contratada, de con-
fecção e fornecimento de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, bem como a manutenção, substituição ou reparo de forração, velcros ou peças a serem 
prestados ao indivíduo que deles necessite, encaminhados pelos órgãos do SUS, dentro dos limites quantitativos que serão distribuídos por níveis de complexidade e de 
acordo com as normas do SUS.  O contrato terá a vigência com início em 27/02/2015 e término em 26/02/2016.  O valor do contrato para o período de 12 meses é de 
R$ 48.068,24 (quarenta e oito mil sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos) As despesas decorrentes deste serviço correrão pelas seguintes dotações orçamentá-
rias: 1113.1.10.302.0001.2145;  339030-35; 339039-36 CR 1079 / 1092; Fonte de recurso: 214901 Em 27/02/2015

Extrato do CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2015 DISPENSA 127/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO 293/2014 que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM / SMS / FMS e a empresa  FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM  - FUNEC. Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para prestação 
de serviços técnicos especializados, visando o planejamento, a operacionalização e a execução de Processo Seletivo Simplificado – PSS, para o quadro de pessoal da Fun-
dação de Assistência Médica de Urgência de Contagem,  com o fornecimento de todo o material, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários à perfeita 
execução do objeto. Em 04/03/2015

Extrato do  CONTRATO ADMINISTRATIVO 032/2015 DISPENSA 017/2015  PROCESSO ADMINISTRATIVO 043/2015 que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM / SMS / FMS e a empresa  CENTRO DE ESTIMULAÇÕES E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA – ME O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO 
DE TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA, HIDROTERAPIA E THERASUIT EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL DE Nº 0079.14.048.673-3 EM ATENDIMENTO A USUÁRIA 
ANA CAROLINA SÃO BRUNO DE OLIVEIRA, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE. O presente contrato terá início na data de 
sua assinatura e vigorará por 180 ( CENTO E OITENTA DIAS), sendo 3(três)sessões por semana. O valor total estimado deste Contrato é de R$ 45.600,00 (quarenta e 
cinco mil e seiscentos reais)) As despesas decorrentes da contratação objeto desta Dispensa de Licitação correrão à contar da seguinte Dotação orçamentária: 1113.1 
10.302.0019.2258  Natureza da despesa: 339039 36 CR 1092  Fonte de recursos: 214901. Em 24/02/2015

Extrato do CONTRATO ADMINISTRATIVO 040/2015 DISPENSA 126/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO 287/2014 que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM / SMS / FMS e a empresa  FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM  - FUNEC. Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para prestação 
de serviços técnicos especializados, visando o planejamento, a operacionalização e a execução de Processo Seletivo Publico– PSP,  com o fornecimento de todo o mate-
rial, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários à perfeita execução do objeto. Em 04/03/2015

Extrato do 7º Termo Aditivo do Contrato nº 298/2009, credenciamento 002/2009, celebrado entre O MUNICÍPIO DE CONTAGEM / SMS / FMS e a empresa CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a renovação de prazo de vigência do Contrato nº 298/2009, por 06 (seis) meses, vigo-
rando de 01 de março de 2015 a 31 de agosto de 2015. O valor do contrato nº 298/2009 para o período de 06 (seis) meses é de R$ 1.204.684,86 (um milhão duzentos 
e quatro mil seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos). As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes Dotações 
orçamentárias: 1113.1.10.302.0019.2258; Natureza da despesa: 339039-36 CR 1092; Fonte de recursos: 214901. Em 28/02/2015.
Extrato do 7º Termo Aditivo do Contrato nº 300/2009, credenciamento 002/2009, celebrado entre O MUNICÍPIO DE CONTAGEM / SMS / FMS e a empresa CLÍNICA 
RADIOLÓGICA ELDORADO LTDA. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a renovação de prazo de vigência do Contrato nº 300/2009, por 06 (seis) meses, vigo-
rando de 01 de março de 2015 a 31 de agosto de 2015. O valor do contrato nº 300/2009 para o período de 06 (seis) meses é de R$ 321.483,30 (trezentos e vinte e 
um mil quatrocentos e oitenta e três reais e trinta centavos). As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes Dotações orçamentárias: 
1113.1.10.302.0019.2258; Natureza da despesa: 339039-36 CR 1092; Fonte de recursos: 214901. Em 28/02/2015.
Extrato do 7º Termo Aditivo do Contrato nº 302/2009, credenciamento 002/2009, celebrado entre O MUNICÍPIO DE CONTAGEM / SMS / FMS e a empresa ECOIMAGEM – 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a renovação de prazo de vigência do Contrato nº 302/2009, por 06 (seis) me-
ses, vigorando de 01 de março de 2015 a 31 de agosto de 2015. O valor do contrato nº 302/2009 para o período de 06 (seis) meses é de R$ 79.650,00 (setenta e nove 
mil seiscentos e cinqüenta reais). As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes Dotações orçamentárias: 1113.1.10.302.0019.2258; 
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Natureza da despesa: 339039-36 CR 1092; Fonte de recursos: 214901. Em 28/02/2015.
Extrato do 4º Termo Aditivo do Contrato nº 372/2012, PREGÃO PRESENCIAL 300/2012, celebrado entre O MUNICÍPIO DE CONTAGEM / SMS / FMS a empresa COMER-
CIAL VIEIRA E QUEIROZ LTDA. Constitui objeto do presente Termo Aditivo: A renovação do prazo de vigência do contrato nº 372/2012, pelo período de 12 (doze) 
meses, vigorando de 25 de fevereiro de 2015 a 24 de fevereiro de 2016; A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato 372/2012, do item 01, que 
passa seu valor unitário de “R$ 0,37” para “R$ 0,55”, do item 02, que passa seu valor unitário de “R$ 0,25” para “R$ 0,46”, do item 03, que passa seu valor unitário 
de “R$ 0,38” para “R$ 0,56”, do item 04, que passa seu valor unitário de “R$ 0,26” para “R$ 0,46” e do item 05, que passa seu valor unitário de “R$ 4,42” para “R$ 
3,10”. O valor total estimado do contrato para o período de 12 (doze) meses é de R$ 724.747,36 (setecentos e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e 
trinta e seis centavos). As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação correrão à conta da seguinte Dotação orçamentária: 1113.1.10.301.0017.2257; 
1113.1.10.302.0019.2258; Natureza da despesa: 339030-07 CR 1014 / 1092; Fonte de recursos: 214801 / 214901, que constarão da respectiva Nota de Empenho. Em 
25/02/2015. 

Retificação do Extrato do 10º termo aditivo ao contrato nº 058/2012 – PREGÃO PRESENCIAL 339/2011, celebrado entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM / 
SMS / FMS e a empresa COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE CONTAGEM LTDA. Onde se lê: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a 31 de janeiro de 2015 a 30 de 
janeiro de 2016. O valor total estimado do contrato para o período de 12 (doze) meses é de R$ 2.268.402,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e oito mil e quatrocen-
tos reais). Leia-se: Constituem objetos do presente Termo Aditivo a renovação do prazo de vigência do contrato nº 058/2012, pelo período de 12 (doze) meses, vigo-
rando de 31 de janeiro de 2015 a 30 de janeiro de 2016 e o reajuste do valor global atualizado do contrato nº 058/2012, pelo IGPM acumulado em aproximadamente 
3,9638%, compreendendo o período de fevereiro de 2014 a janeiro de 2015. O valor total do contrato passa de R$ 2.268.402,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e 
oito mil, quatrocentos e dois reais) para R$ 2.358.500,40 (dois milhões, trezentos e cinqüenta e oito mil, quinhentos reais e quarenta centavos). Em 31/01/2015. 

Extrato do 2º termo aditivo do contrato nº 184/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 111/2013, celebrado entre A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTAGEM E A FONOMED 
– MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA – EPP. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a renovação do prazo de vigência do Contrato nº 184/2013, pelo 
período de 06 (seis) meses, vigorando de 12 de fevereiro de 2015 a 11 de agosto de 2015. O valor total estimado do contrato para o período de 06 (seis) meses é de 
R$ 140.400,00 (cento e quarenta mil e quatrocentos reais). As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta da seguinte Dotação orçamentária: 
1113.1.10.301.0017.2237; 1113.1.10.302.0019.2258;  Natureza da despesa: 339039-36 CR 1014 / 1092; Fonte de recursos 214801 / 214901. Em 12/02/2015. 

Extrato do 5º Termo Aditivo do Contrato nº 288/2012 – PREGÃO PRESENCIAL 240/2012, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a em-
presa RL ENTREGAS RÁPIDAS LTDA – EPP. Constituem objetos do presente Termo Aditivo a renovação de prazo de vigência do Contrato nº 288/2012, pelo período de 12 
(doze) meses, vigorando de 01 de março de 2015 a 28 de fevereiro de 2016. O valor total do contrato para o período de 12 (doze) meses é de R$ 259.501,32 (duzentos 
e cinqüenta e nove mil, quinhentos e um reais e trinta e dois centavos). As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orça-
mentárias: 1113.1.10.301.0017.2257; 1113.1.10.302.0019.2258; 1113.1.10.305.0020.2262; Natureza de Despesa: 339039-58 CR 949 / 950 / 1014 / 1092; Fonte de 
Recurso: 214801 / 214901 / 215001 / 215002. Em 28/02/2015.
Extrato do 7º Termo Aditivo do Contrato nº 308/2009 – Credenciamento nº 003/2009, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa 
NEFRON LTDA. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a renovação do prazo de vigência do Contrato nº 308/2009, pelo período de 06 (seis) meses, vigorando de 
10 de fevereiro de 2015 a 09 de agosto de 2015. O valor do contrato para o período de 06 (cinco) meses é de R$ R$ 3.210.273,54 (três milhões, duzentos e dez mil, 
duzentos e setenta e três reais e cinqüenta e quatro centavos), conforme apostilamento nº 01, anexo ao processo na página nº 000210. As despesas decorrentes do 
presente Termo Aditivo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 1113.1.10.302.0019.2258; Natureza da Despesa: 339039-36 CR 1092; Fonte de Recurso: 
214901. Em 10 de fevereiro de 2015.

Extrato do 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 189/2012 – Pregão Presencial 113/2012, celebrado entre o Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa TRD SER-
VIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA. Constituem objetos do presente Termo Aditivo a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 189/2012, com 
efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2014, referente à Convenção Coletiva de Trabalho de 2014/2014, perfazendo o valor total de R$ 224.620,23 (duzentos e vinte 
e quatro mil, seiscentos e vinte reais e vinte e três centavos). O valor reajustado do contrato para o período de 12 (seis) meses é de R$ 2.020.315,71 (dois milhões, 
vinte mil, trezentos e quinze reais e setenta e um centavos). As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
1113.1.10.302.0019.2258; 1113.1.10.305.0020.2262; Natureza da Despesa: 339037-00 CR 1092 ; 339037-00 CR 949; Fonte de Recurso: 214901 - 215001. Em 
13/02/2015

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2014 – TOMADA DE PREÇOS Nº011/2013  
CONTRATADA: CONSTRUTORA NORTE LTDA. 
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA COBERTURA DE QUADRA E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NA E.M. JOSÉ SILVINO 
DINIZ – CONVÊNIO – 702274/2010 COM FNDE, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, POR MAIS 60(SESSENTA) DIAS, A PARTIR DE 23/01/2015 E COM VENCIMENTO FINAL 
EM 24/03/2015.
RATIFICAÇÃO:
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;
DATA: 22/01/2015

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2014 – TOMADA DE PREÇOS Nº012/2013  
CONTRATADA: CONSTRUTORA NORTE LTDA. 
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA COBERTURA DE QUADRA E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NA E.M. CORONEL ANTÔ-
NIO AUGUSTO – CONVÊNIO – 702274/2010 COM FNDE, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, POR MAIS 60(SESSENTA) DIAS, A PARTIR DE 23/01/2015 E COM VENCIMEN-
TO FINAL EM 24/03/2015.
RATIFICAÇÃO:
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;
DATA: 22/01/2015
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Fundac

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015 DO COMPAC
Ao décimo primeiro dia do mês de fevereiro de 2015, às 9 horas, reuniram-se na Casa da Cultura Nair Mendes Moreira – Museu Histórico de Contagem os membros do 
Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac), Renata Sousa Lima, presidenta da Fundação Cultural de Contagem (Fundac) e presidenta do Compac; Tiago Alves 
Ferreira, titular, coordenador da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural de Contagem; Alexandra Roberta de Oliveira Maronda Ponsá, suplente, 
geógrafa e representante da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural; Isa Maria Marques de Oliveira, titular e representante do Instituto Estadual 
do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG); Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, titular, representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-
Seção Contagem); Antônio Henrique Villela Alves, titular, representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU-MG); Lorena Valadares Bahia 
Costa, titular, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas); Rondineli Vitor Pereira dos Santos, titular, representante da 
Procuradoria Geral do Município (PGM); Estelita Eugênia Turani, titular, representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem (Acic); Alex Levy Ferreira, 
titular, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU); e os convidados, Layla Gomes Dias, representante da Coordenadoria de Políticas de 
Memória e Patrimônio Cultural; Beatriz Araújo, estagiária da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural; Jéssica Isadora, estagiária da Coordenadoria 
de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural; Natália Souza G. de Oliveira, representante da BHZ Arquitetura; Fernanda Mourão Braga, representante da BHZ 
Arquitetura; Fernanda de Freitas Ferreira, representante da BHZ Arquitetura; Davidson Edito Santos, representante da APPonto Construção e Incorporação Ltda; Lucas 
Cunha do Amaral, representante da Cimos Criações Imobiliária; Letícia Brandão Palhares, representante da Cimos Criações Imobiliária; José Carlos Faria, representante 
da Faria Colchões e Gislaine Andrade, Administradora Regional da Sede. Totalizando 10 (dez) conselheiros, sendo 9 (nove) titulares, 1 (hum) suplente e 11 (onze) 
convidados, estando o quórum completo, convocados por comunicado via correio eletrônico, iniciou-se a reunião com a seguinte pauta: Informe: Ofício da Mitra 
Arquidiocesana referente a Capela Santa Helena. 1. Apresentação e encaminhamento do pedido de transplante de uma jabuticabeira na rua Sete, bairro Chácaras Cotia. 
2. Apresentação e encaminhamento de projeto de edificação unifamiliar de um pavimento, localizado na rua Hélio Martins dos Reis, bairro Arcádia. 3. Apresentação e 
encaminhamento do projeto de edificação comercial de dez pavimentos, localizado na avenida Prefeito Gil Diniz. 4. Apresentação e encaminhamento de projeto de 
alteração de edificação localizado na rua Dois, nº 230, bairro Distrito Industrial do Riacho das Pedras. 5. Apresentação do pedido de funcionamento de uma feira de 
colchões na Praça das Chaminés da antiga fábrica de cimento Portland Itaú nas datas 20/02/15 a 05/04/15, 15/05/15 a 28/06/15, 14/08/15 a 27/09/15, 30/10/15 a 
13/12/15. 6. Apresentação do pedido de cercamento da caixa d'água localizada no Largo do Rosário. 7. Apresentação do Plano de Aplicação dos recurso do Fumpac. O 
conselheiro Tiago Alves iniciou a reunião e leu o primeiro informe que refere ao ofício da Mitra Arquidiocesana relatando que o projeto da Capela Santa Helena está 
sendo elaborado  por profissional habilitado e será encaminhado para aprovação prévia do Compac. O conselheiro Tiago Alves disse que o ofício não relatou o prazo e 
sugeriu que o Compac enviasse um ofício dando um prazo até a reunião de abril, para apresentação do projeto da Capela Santa Helena. Todos aprovaram por 
unanimidade. O conselheiro Tiago Alves leu o primeiro ponto de pauta que refere a apresentação e encaminhamento do pedido de transplante de uma jabuticabeira na 
rua Sete, bairro Chácaras Cotia. Davidson Edito Santos, representante da APPonto Construção e Incorporação Ltda apresentou a localização do terreno, mostrou fotos 
da jabuticabeira e sugeriu o transplante para o mesmo terreno. O conselheiro Tiago Alves disse que estava preocupado com o transplante, pois a árvore pode morrer, e 
se isso acontecer deveria haver uma medida compensatória em mudas da mesma espécie. Davidson Edito Santos disse que o biólogo da empresa relatou que a árvore 
está com a saúde boa. A conselheira Alexandra Ponsá disse que eles devem fazer um acompanhamento durante e depois do transplante com relatório fotográfico e 
apresentar ao Compac. O conselheiro Alex Levy disse para estabelecer um prazo para verificar se o transplante ocorreu bem e perguntou qual a quantidade de mudas 
se precisar de compensação. A conselheira Alexandra Ponsá disse que existe um decreto do Conparq que já determina compensação. O conselheiro Tiago Alves disse 
para fazer um parecer técnico autorizando o transplante e relatando que em caso de morte da árvore a compensação em mudas deverá ser de acordo com a legislação 
vigente e que o proprietário deverá apresentar um relatório de fotos antes, durante e depois do transplante. O Compac aprovou por unanimidade o transplante mas 
estabeleceu que o habite-se fica condicionado à entrega do relatório fotográfico. A conselheira Alexandra Ponsá apresentou o segundo ponto de pauta que se refere ao 
projeto de edificação unifamiliar de um pavimento, localizado na rua Hélio Martins dos Reis, bairro Arcádia, mostrou sua localização, que é na Aiurb-3 e disse que não 
causa dano ao patrimônio cultural. Todos aprovaram por unanimidade. O conselheiro Tiago Alves leu o terceiro ponto de pauta que refere a apresentação e encaminha-
mento do projeto de edificação comercial de dez pavimentos, localizado na avenida Prefeito Gil Diniz. Natália Souza G. de Oliveira, representante da BHZ Arquitetura, 
apresentou o projeto dizendo que recuou o edifício para não obstruir a visada. O conselheiro Alex Levy disse que com as fotos inserções apresentadas não é possível 
julgar o impacto em relação ao Centro Cultural, bem tombado que está no entorno do empreendimento e também disse que deve haver uma planta com corte 
esquemático e curvas de níveis que mostre a altimetria do empreendimento em relação ao bem. O conselheiro Tiago Alves disse que o conselheiro Alex Levy irá enviar 
um e-mail a empresa com mapa marcando o local necessário para fazer as fotos inserção e a descrição da planta com corte esquemático. A conselheira Isa Maria 
sugeriu que na apresentação se coloque apenas a foto original e a foto inserção de uma visada, porque colocando muitas fotos elas ficam pequenas para visualização. 
O conselheiro Alex Levy disse que  na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) tem as  plantas com as curvas de nível. O conselheiro Antônio Henrique 
questiona a cor vermelha. Natália Souza G. de Oliveira disse que acha a cor bonita mas que pode passar cartela de cores autorizadas para ela. O conselheiro Tiago Alves 
disse que o poder público precisa tomar medidas para a regularização da altimetria dos prédios na Sede. A conselheira Alexandra Ponsá disse que a regulamentação da 
Aiurb-3 resolverá as questões referentes a altimetria. O Compac definiu que a empresa deverá trazer a planta e as maquetes eletrônicas solicitadas pelo conselheiro Alex 
Levy, para que o projeto retorne na próxima reunião. O conselheiro Tiago Alves leu o quarto ponto de pauta que se refere a apresentação e encaminhamento de projeto 
de alteração de edificação localizado na rua Dois, nº 230, bairro Distrito Industrial do Riacho das Pedras. A conselheira Alexandra Ponsá disse que o traçado foi 
inventariado e que o projeto de alteração de edificação não influencia no mesmo. O projeto foi aprovado por unanimidade. O conselheiro Tiago Alves apresentou o 
quinto ponto de pauta que se refere a apresentação do pedido de funcionamento de uma feira de colchões na Praça das Chaminés da antiga fábrica de cimento 
Portland Itaú nas datas 20/02/15 a 05/04/15, 15/05/15 a 28/06/15, 14/08/15 a 27/09/15, 30/10/15 a 13/12/15. José Carlos Faria, representante da Faria Colchões, 
explicou que a empresa foi convidada pelo Complexo Itaú Power Center para locar o espaço e que a feira ocupa menos de 50% do espaço da Praça das Chaminés. A 
conselheira Alexandra Ponsá lembrou que a empresa deverá respeitar as diretrizes já aprovadas pelo Compac, como a distância dos stands das chaminés e que nada 
poderá ser amarrado ou fixado nas mesmas. O conselheiro Tiago Alves sugeriu como contrapartida a elaboração de um folder sobre a história da Companhia de 
Cimento Portland Itaú e sobre a campanha de tombamento estadual das chaminés. A presidente Renata Lima sugeriu que esse folder seja custeado pelo Complexo do 
Itaú Power Center, que são os responsáveis pela chaminés. Todos os conselheiros aprovaram por unanimidade. O conselheiro Tiago Alves pediu a inversão da pauta. A 
conselheira Alexandra Ponsá apresentou o sétimo ponto de pauta que se refere ao Plano de Aplicação dos recurso do Fumpac. A presidente do Compac Renata Lima 
disse que o projeto do Cine Teatro Tony Vieira será pago pelo recurso do Fumpac e será seguida as diretrizes já aprovadas por este conselho. O conselheiro Tiago Alves 
disse que será enviado para todos os conselheiros a minuta do Termo de Referência e o Laudo de Conservação do Cine Teatro Tony Vieira. A conselheira Isa Maria disse 
que esse ano tem Jornada Mineira do Patrimônio. A conselheira Alexandra Ponsá apresentou todos os pontos do Plano de Aplicação e ficou de incluir a Jornada Mineira 
do Patrimônio para que o documento seja assinado na próxima reunião. O Plano de Aplicação foi aprovado por unanimidade. O conselheiro Tiago Alves leu o sexto 
ponto de pauta que se refere a apresentação do pedido de cercamento da caixa d'água localizada no Largo do Rosário. Gislaine Andrade, representante da Regional 
Sede apresentou a proposta de colocar vidro entorno da caixa d'água e disse que os comerciantes e empresários da região se propõe a custear, pois o local está sendo 
invadido por mendigos. A presidente Renata Lima sugeriu algo para contar a história da caixa d'água que é de grande relevância. A conselheira Estelita Turani 
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questionou quem vai pagar os custos. Gislaine Andrade afirmou que os empresários que tem lojas ao redor. O conselheiro Antônio Henrique disse que o problema é a 
falta de uso. A conselheira Isa Maria sugeriu um ponto da guarda municipal no local. Gislaine Andrade disse que já verificou com a guarda municipal e eles disseram 
que não é possível. O conselheiro Tiago Alves disse que não é favor do fechamento, pois é um local público e convidou o conselho a uma reflexão para não cometer um 
equívoco, pois a origem da solicitação não é fruto da preservação do bem inventariado, e sim para retirar as pessoas que estão usando o local e falou que atualmente 
as grandes metrópoles do mundo estão tirando as cercas de praças e locais públicos. Tiago disse também que o problema deveria ser apresentado à Secretária de 
Direito e Cidadania. A conselheira Alexandra Ponsá sugeriu fazer a atividades culturais no local sem precisar fechar, pois o problema é a falta de uso. O conselheiro Alex 
Levy propõe um concurso de ocupação daquele espaço. Gislaine Andrade disse que o trânsito local não facilita o acesso, pois o bem fica cercado em uma rotatória. 
Conselheira Alexandra Ponsá disse que talvez possa ser feita uma operação no trânsito com o fechamento do acesso ao Shopping.  Conselheira Alexandra Ponsá sugeriu 
que enquanto o concurso não estiver pronto, que se faça uma exposição com fotos e a história da edificação para que sua história seja conhecida e até para servir de 
subsídio para quem se interessar em participar do concurso, sem precisar fechá-lo. A conselheira Isa Maria sugeriu os procedimentos básicos que a proponente deve 
fazer para reapresentar ao conselho para que o bem tenha seu novo uso aprovado pelo Conselho. Os conselheiros aprovaram a exposição no local e elaboração do 
concurso para ocupação da caixa d'água, bem inventariado. O conselheiro Tiago Alves agradeceu a presença de todos. Não tendo mais nada a tratar, encerrou-se a 
reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural - Compac, e eu, Layla Gomes Dias lavrei e assinei esta ata.
Renata Sousa Lima
Tiago Alves Ferreira
Alexandra Roberta de Oliveira Maronda Ponsá
Alex Levy Ferreira
Antônio Henrique Villela Alves
Felipe Gonçalves de Moura Bicalho
Isa Maria Marques de Oliveira
Rondineli Vitor Pereira dos Santos
Lorena Valadares Bahia Costa
Neila Cristina Silvestre
Estelita Eugênia Turani

Plano de Aplicação do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural – FUMPAC - 2015
Valor repassado ao Fundo no ano de 2014: R$ 343.609,89, repasse de janeiro a dezembro/ Fundação João Pinheiro.
Saldo em 30/01/2015 – R$430.705,89
O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural - Compac no uso de suas atribuições, aprovou em reunião realizada no dia 11 de dezembro de 2015, o Plano de Aplica-
ções dos recursos do Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural - Fumpac, criado pela Lei nº 4647, de 27 de dezembro de 2013, para o período compreendido entre os 
meses de dezembro de 2014 a novembro de 2015, completando os seguintes itens relacionados abaixo:
01 - Patrimônio material
• Elaboração de projetos de restauração.
1. Projeto de restauro do Cine Teatro
• Restauro do Cruzeiro da Casa da Cultura
02 - Patrimônio imaterial
• Fomento das atividades relacionadas à promoção, valorização, manutenção e salvaguarda do patrimônio cultural de natureza imaterial.
1. Convênio com a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, no valor de 70.000,00 dividido em duas parcelas de 35.000,00
2. Prêmio Mestres e Mestras dos Saberes, Grupos e Comunidades de Culturas Tradicionais de Contagem – 2015, no valor total de 50.000,00 liquido.
03 - Educação Patrimonial/Divulgação do patrimônio cultural
• Publicação do número VII da revista Por Dentro da História visando divulgar o patrimônio cultural da cidade e desenvolver a consciência da importância em se 
preservar os referenciais simbólicos da memória do município.
• Cartilha de Orientação Jurídica sobre o Patrimônio Cultural de Contagem.
• Realização da 13ª Semana de Museus promovida pelo Ibram
• Realização da 8ª Primaveras de museus promovida pelo Ibram
• Realização da Jornada do Patrimônio
• Montagem de Exposição para o projeto Casa Aberta
• Realização do Projeto Educar Por Dentro da História
04 - Estrutura para o Setor de patrimônio
• Aquisição de material e suprimentos para escritório e serviços gráficos.
• Aquisição de impressora multifuncional, a laser com impressão A3, A4 e A5, preto e branco e colorida, impressão frente e verso para atender a Coordenadoria 
de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural e ao Conselho Municipal de Cultura e do Patrimônio Ambiental e Cultural de Contagem – COMPAC. (aprovado no plano 
anterior mas processo e  será concluído em 2015)
JUSTIFICATIVA
No dia 11 de fevereiro de 2014, o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural - Compac, aprovou o presente Plano de Aplicação do Fundo de Proteção do Patrimônio 
Cultural - Fumpac para o ano de 2015.
O plano foi elaborado a partir das Deliberações Normativas do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural - Conep, das especificidades da Lei Municipal nº 4647, de 27 
de dezembro de 2013, que insistiu também a criação do Fumpac, as características próprias da dinâmica da cidade de Contagem e as limitações impostas pelo valor 
disponível na conta do Fundo.
Sendo assim, o Compac aprovou a destinação dos recursos do Fundo e 4 (quatro) áreas juntas pretendem atender a toda complexidade da temática do patrimônio 
cultural no município:
• Patrimônio Material
• Patrimônio Imaterial
• Educação Patrimonial
• Estrutura para o Setor de Patrimônio
Portanto, o Fundo pretende dinamizar as atividades de preservação e divulgação do patrimônio cultural da cidade, bem como garantir a conservação de edificações de 
reconhecida importância para a comunidade local, contempla as orientações do Conep que indica o investimento de parte do recurso do Fundo para o patrimônio tom-
bado da cidade. Pretende-se também promover, valorizar, manter e salvaguardar o patrimônio cultural de natureza imaterial local através de investimento no fomento 
das atividades de grupos locais.
Outra linha de ação do Plano de Aplicação do Fundo é a Educação Patrimonial. Visando divulgar o patrimônio cultural e desenvolver a consciência da importância em 
preservar a memória da cidade será publicado o VI número da revista Por Dentro da História. A Revista é distribuída para todos os professores da rede municipal de 
ensino, bibliotecas, regionais administrativas, Centro de Referência e Apoio a Saúde - CRAS e instituições interessadas na publicação. Pensando também na educação 
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patrimonial será feito investimento na publicação de uma cartilha com orientações jurídicas sobre o Patrimônio Cultural com o objetivo de esclarecer e orientar os cida-
dãos apontando os caminhos protegidos, fazer intervenções ou denunciar danos ao patrimônio cultural. 
Por último, o investimento no setor de patrimônio com equipamentos para melhor atender ás Deliberações Normativas do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural de 
Contagem - Compac.
Desenvolvendo estas ações o Compac e a Fundação da Cultura do Município de Contagem - Fundac visam atender as demandas da comunidade e promover o patrimô-
nio cultural, um elemento de múltiplos significados e fundamental para o desenvolvimento sustentável da cidade.
Contagem, 11 de fevereiro de 2015.
Conselho Municipal  do Patrimônio  Cultural  - Compac.

Funec

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015 
Partes: De um lado a FUNEC – FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, doravante denominada CONTRATANTE e do outro lado a “BANDA SALTO ALTO”, neste ato 
representada por sua integrante, Srta. Camilla Scarlat Cassiano de Oliveira, doravante denominada como CONTRATADA, formalizado em decorrência da realização da 
Licitação na modalidade “INEXIGIBILIDADE nº 001/2015”, sujeitando-se os contratantes às normas da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais dispositivos 
legais aplicáveis à espécie, observadas as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – O objeto do presente instrumento é a contratação da integrante e representante da Banda Salto Alto, Srta. Camilla Scarlat Cassiano 
de Oliveira, para apresentação no evento “Mulheres construindo cidadania”, a ser realizado no dia 06/03/2015 (seis de março de dois mil e quinze), na Pça.Tancredo 
Neves, pela Fundação de Ensino de Contagem.
 PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para a apresentação musical que se refere o “caput” desta cláusula, a CONTRATADA deverá garantir que a execução do presente contrato seja 
feita pela Banda Salto Alto, com todos os seus integrantes, instrumentos e figurinos próprios.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESCRIÇÃO DO TRABALHO – O trabalho será realizado no desenvolvimento do projeto citado na Cláusula Primeira do presente Contrato, 
com realização de apresentação musical no dia 06/03/2015 (seis de março de dois mil e quinze), na Pça.Tancredo Neves, bairro Camilo Alves em Contagem/MG.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES E FORMA DE PAGAMENTO - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 18.650,00 (dezoito mil, seiscentos e 
cinquenta reais), pela execução da apresentação, conforme estabelecido no presente instrumento contratual e em proposta.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todas as despesas referentes à preparação e execução do objeto estão incluídas no valor deste CONTRATO, sendo de responsabilidade do 
CONTRATADO. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor relativo ao pagamento do serviço contratado será pago após emissão e assinatura de RPA (Recibo de Pessoa Autônoma).
PARÁGRAFO TERCEIRO - Por se tratar de serviço não contínuo, o valor contratual será fixo e irreajustável em atendimento aos preceitos do art. 55, inciso III, da Lei 8666 
de 1993. 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO - O presente Contrato ficará vigente por 01 (um) mês, a contar da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogado em hipótese 
alguma. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execução do serviço é de 01 (um) dia, compreendendo o período de 16h00min (dezesseis horas) às 21h00min (vinte e uma horas), 
do dia 06/03/2015 (seis de março de dois mil e quinze).
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes do presente contrato correrão no exercício de 2014 à conta da seguinte 
dotação orçamentária da FUNEC:
112.2.04.122.0001.2270 – NATUREZA: 339036 - FONTE: 011301
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO - O Foro para solucionar os litígios que decorrerem deste Termo de Contrato será o da Comarca de Contagem/MG.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2015 
Partes: De um lado a FUNEC – FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, doravante denominada CONTRATANTE e do outro lado a “BANDA NA RODA DA SAIA”, neste ato 
representada pela microempresa ANA PAULA DOS SANTOS GOMES, doravante denominada como CONTRATADA, formalizado em decorrência da realização da Licitação 
na modalidade “INEXIGIBILIDADE nº 002/2015”, sujeitando-se os contratantes às normas da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais dispositivos legais 
aplicáveis à espécie, observadas as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – O objeto do presente instrumento é a contratação da Banda na Roda da Saia, através da microempresa Ana Paula Dos Santos 
Gomes, para apresentação no evento “Mulheres Construindo Cidadania”, a ser realizado no dia 08/03/2015 (oito de março de dois mil e quinze), na Pça.ABC, Nova 
Contagem em Contagem/MG, pela Fundação de Ensino de Contagem.
 PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para a apresentação musical que se refere o “caput” desta cláusula, a CONTRATADA deverá garantir que a execução do presente contrato seja 
feita pela Banda na Roda da Saia, com todos os seus integrantes, instrumentos e figurinos próprios.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESCRIÇÃO DO TRABALHO – O trabalho será realizado no desenvolvimento do projeto citado na Cláusula Primeira do presente Contrato, 
com realização de apresentação musical no dia 08/03/2015 (oito de março de dois mil e quinze), Pça.ABC, Nova Contagem em Contagem/MG.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES E FORMA DE PAGAMENTO - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 5.660,00 (cinco mil, seiscentos e sessenta 
reais), pela execução da apresentação, conforme estabelecido no presente instrumento contratual e em proposta.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todas as despesas referentes à preparação e execução do objeto estão incluídas no valor deste CONTRATO, sendo de responsabilidade do 
CONTRATADO. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor relativo ao pagamento do serviço contratado será pago após emissão de Nota Fiscal/Fatura e formalização de liquidação da despesa.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Por se tratar de serviço não contínuo, o valor contratual será fixo e irreajustável em atendimento aos preceitos do art. 55, inciso III, da Lei 8666 
de 1993. 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO - O presente Contrato ficará vigente por 01 (um) mês, a contar da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogado em hipótese 
alguma. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execução do serviço é de 01 (um) dia, compreendendo o período de 9h00min (nove horas) às 12h00min (doze horas), do dia 
08/03/2015 (oito de março de dois mil e quinze).
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes do presente contrato correrão no exercício de 2015 à conta da seguinte 
dotação orçamentária da FUNEC:
112.2.04.122.0001.2270 – NATUREZA: 339039 - FONTE: 011301
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO - O Foro para solucionar os litígios que decorrerem deste Termo de Contrato será o da Comarca de Contagem/MG.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2015 
Partes: De um lado a FUNEC – FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, doravante denominada CONTRATANTE e do outro lado a empresa NOVA GERAÇÃO PRODUÇÕES 
LTDA, doravante denominada como CONTRATADA, 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 PRIMEIRA - DO OBJETO - Obriga-se a CONTRATADA a PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) BANHEIROS QUÍMICOS E 01 (UMA) TENDA NO TAMANHO 
10X15M², PARA ATENDER AO EVENTO “MULHERES CONSTRUÍNDO CIDADANIA”, A SER REALIZADO NO DIA 06/03/2015, NA PÇA TANCREDO NEVES EM CONTAGEM, A 
SER EXECUTADO PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, conforme as especificações constantes neste instrumento.

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1
Serviço de locação de banheiros químicos, modelo standard, com serviço de transporte, 
instalação e retirada.

03                
(TRÊS) R$ 200,00 R$ 600,00

2

Serviço de locação de tenda, no tamanho 10X15m², estrutura metálica galvanizada tipo TFS, 
com sistema de autodrenagem superior, em alumínio e aço tratado, lonas tipo italianas em 
cor branca, antimofo, antirraios UV, auto extinguível e resistência a ruptura de até 200 kg/m 
e anti chamas. Desnecessárias fundações e possibilidade de montagem em qualquer solo, 
com serviço de transporte, instalação e retirada.

01              
(UMA) R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

Valor Total                                                                                                           R$ 3.600,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá prestar serviço de locação de 03 (três) banheiros químicos e 01 (uma) tenda no tamanho 10x15m², para atender ao 
evento “mulheres construindo cidadania”, a ser realizado no dia 06/03/2015, na Pça Tancredo Neves em contagem, executado pela Fundação De Ensino de Contagem.

LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA LOCAL HORÁRIO

03 (três) Banheiros Químicos Pça. Tancredo Neves, bairro Camilo Alves, Contagem/MG.

Entrega/Instalação:
15h00min
(Quinze horas)
Retirada:
22h30min
(Vinte e uma horas e trinta minutos)

01 (uma) Tenda 10X15m²
Pça. Tancredo Neves, bairro Camilo Alves,Contagem/MG.

Entrega/Instalação:
15h00min
(Quinze horas)
Retirada:
21h30min
(Vinte e uma horas e trinta minutos)

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO - O valor total do presente contrato é de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), correspondente aos preços ofereci-
dos e às quantidades estabelecidas, conforme especificado na CLÁUSULA PRIMEIRA.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA - O presente contrato terá sua vigência iniciada a partir da data de sua assinatura, permanecendo em vigor por 01 (um) mês, poden-
do ser modificado até o limite permitido por lei, mediante termo aditivo.
CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente contrato correrão no exercício de 2015 à conta da seguinte dotação orçamentá-
ria:
112.2.04.122.0001.2270 – NATUREZA: 339039 - FONTE: 011301
PARÁGRAFO ÚNICO - Para os anos subsequentes as despesas correrão à conta das dotações orçamentárias correspondentes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO - Fica eleito o foro da Comarca de Contagem/MG, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, com expressa 
renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015 
Partes: De um lado a FUNEC – FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, doravante denominada CONTRATANTE e do outro lado a empresa CARDTUR TRANSPORTES E 
TURISMO LTDA – ME, doravante denominada como CONTRATADA, 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 PRIMEIRA - DO OBJETO - Obriga-se a CONTRATADA a PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS, CONVENCIONAL-RODOVIÁRIO, PARA ATENDER 
FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM NA EXECUÇÃO DO PROJETO “MULHERES CONSTRUÍNDO CIDADANIA”, conforme as especificações constantes neste instrumento.

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS, CONVENCIONAL-RODOVIÁRIO, 
COM NO MÍNIMO DE 40 (QUARENTA) LUGARES E MOTORISATA, PARA ATENDER FUNDAÇÃO DE 
ENSINO DE CONTAGEM NA EXECUÇÃO DO PROJETO “MULHERES CONSTRUÍNDO CIDADANIA” 02              (DOIS) R$ 498,00 R$ 996,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá prestar serviço de locação ônibus, convencional-rodoviário, com no mínimo de 40 (quarenta) lugares e serviço de mo-
torista, para atender à Fundação de Ensino de Contagem no transporte de mulheres que participarão do projeto “Mulheres Construindo Cidadania”, no dia 06/03/2015 
(seis de março de dois mil e quinze), conforme especificado abaixo:

FRETAMENTO DE ÔNIBUS DATA HORÁRIO
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Ônibus I:
Saída: REGIONAL VARGEM DAS FLORES 
Rua VL 07, nº 47, Nova Contagem, Contagem/MG.
Destino: PRAÇA TANCREDO NEVES
Pça. Tancredo Neves, s/n, Camilo Alves, Contagem/MG.
Retorno: REGIONAL VARGEM DAS FLORES
Rua VL 07, nº 47, Nova Contagem, Contagem/MG. 06/03/2015

Saída: 16h00min
(Dezesseis horas)

Retorno: 21h00min
(Vinte e uma horas)

Ônibus II:
Saída: REGIONAL NACIONAL
Rua Santa Maria, nº 1.076, Nacional, Contagem/MG.
Destino: PRAÇA TANCREDO NEVES
Pça. Tancredo Neves, s/n, Camilo Alves, Contagem/MG.
Retorno: REGIONAL NACIONAL
Rua Santa Maria, nº 1.076, Nacional, Contagem/MG. 06/03/2015

Saída: 16h00min
(Dezesseis horas)

Retorno: 21h00min
(Vinte e uma horas)

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO - O valor total do presente contrato é de R$ 996,00 (novecentos e noventa e seis reais), correspondente aos preços 
oferecidos e às quantidades estabelecidas, conforme especificado na CLÁUSULA PRIMEIRA.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA - O presente contrato terá sua vigência iniciada a partir da data de sua assinatura, permanecendo em vigor por 01 (um) mês, poden-
do ser modificado até o limite permitido por lei, mediante termo aditivo.
CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente contrato correrão no exercício de 2015 à conta da seguinte dotação orçamentá-
ria:
112.2.04.122.0001.2270 – NATUREZA: 339039 - FONTE: 011301
PARÁGRAFO ÚNICO - Para os anos subsequentes as despesas correrão à conta das dotações orçamentárias correspondentes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO - Fica eleito o foro da Comarca de Contagem/MG, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, com expressa 
renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

EDITAL Nº 01/2014 - PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES CANDIDATOS/AS AOS CURSOS DE ENSINO MÉDIO REGULAR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL 
MÉDIO NA FORMA INTEGRADA / 2015 (1º ANO)
2ª CHAMADA PÚBLICA
A FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, no uso das suas atribuições, conforme o disposto no Decreto nº 1315 de 05 de março de 2010, e
CONSIDERANDO que após a chamada pública realizada no dia 25/02/2015 não preencheu todas as vagas, PUBLICA a existência de vagas, nos seguintes termos:
1. Torna público a existência de vagas para o 1º Ano de 2015 e os procedimentos para o preenchimento das mesmas, no seguinte curso: 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio na Forma Integrada, para alunos concluintes do Ensino Fundamental: 

UNIDADE CURSO DURAÇÃO TURNO TOTAL DE VAGAS

CENTEC Ensino Médio na Forma Integrada - Técnico em Farmácia 3 anos mais estágio integral 02

O critério para preenchimento destas vagas será de acordo com a classificação no Processo Seletivo, conforme RESULTADO FINAL APÓS RECURSO do  curso de Farmácia, 
divulgada pela FUNEC, em 27/01/2015, no site www.contagem.mg.gov.br/concursos.
Os candidatos do curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma Integrada de: Técnico em Farmácia que não se matricularam no respectivo curso, 
poderão concorrer às vagas disponíveis no item 1.1, de acordo com o critério do item 1.1.1.
O preenchimento das vagas será através de CHAMADA PÚBLICA, realizada na respectiva UNIDADE escolar do curso ofertado, obedecendo rigorosamente à classificação 
dos candidatos presentes. O candidato deverá comparecer na Unidade Escolar, de acordo com o cronograma e os critérios estabelecidos abaixo: 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio na Forma Integrada

UNIDADE ENDEREÇO TELEFONE DATA DA CHAMADA
HORÁRIO DA CHA-
MADA

CENTEC Rua Bernardo Monteiro, 20, Centro, Contagem/MG 3398-1900 / 8946 12/03/2015 9 horas

3. As vagas serão oferecidas exclusivamente aos estudantes classificados no Processo Seletivo do respectivo curso. 
4. Esta será a última chamada pública, independente do preenchimento ou não das vagas, dar-se-á por encerrado o processo seletivo de 2015 - EDITAL Nº 01/2014.
5. É de inteira responsabilidade do Diretor da Unidade Escolar da FUNEC, realizar as matrículas das vagas disponibilizadas na respectiva Unidade.
Contagem, 05 de março de 2015
Karla Roque Miranda Pires
Presidente da FUNEC

RETIFICAÇÃO
Onde se lê:
EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Requisição de compras: nº. 007/2015 de 23/02/2015.
Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 001/2015.
Objeto: Contratação da banda Salto Alto, para participar do evento “Mulheres Construindo Cidadania”, a ser realizado no dia 06/03/2015, na Praça Tancredo Neves de 
Contagem, executado pela Fundação de Ensino de Contagem.
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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.

Contratante: FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem
Contratado(a): Camilla Scarlat Cassiano de Oliveira -  CPF: 114.363.346-67
Data do Serviço: 06/03/15
Valor do contrato: 18.650,00 (dezoito mil, seiscentos e cinqüenta reais)
Dotação Orçamentária - Projeto/Atividade: 1.1122.04.122.0001.2270 – 339039 - Fonte 011301
Contagem, 27 de fevereiro de 2015.
Karla Roque Miranda Pires 
Presidente 
Leia-se:
EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Requisição de compras: nº. 007/2015 de 23/02/2015.
Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 001/2015.
Objeto: Contratação da banda Salto Alto, para participar do evento “Mulheres Construindo Cidadania”, a ser realizado no dia 06/03/2015, na Praça Tancredo Neves de 
Contagem, executado pela Fundação de Ensino de Contagem.
Contratante: FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem
Contratado(a): Camilla Scarlat Cassiano de Oliveira -  CPF: 114.363.346-67
Data do Serviço: 06/03/15
Valor do contrato: 18.650,00 (dezoito mil, seiscentos e cinqüenta reais)
Dotação Orçamentária - Projeto/Atividade: 1.1122.04.122.0001.2270 – 339036 - Fonte 011301
Contagem, 27 de fevereiro de 2015.
Karla Roque Miranda Pires 
Presidente 

Previcon.

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 2.516
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcu-
lados pela última remuneração do cargo, nos termos do art. 6º da EC. 41/2003, à servidora MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA, matrícula n° 01.09185-5, CPF 596.441.256-49, 
no cargo efetivo AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES, NÍVEL I, GRAU “P3”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 23 de fevereiro de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem (MG), 23 de fevereiro de 2015 .
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração - Interino
Gestor – UGRPPS

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 2.517
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualida-
de de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
calculados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b" da CR/88, à servidora EFIGÊNIA ROSA RIBEIRO, matrícula n° 01.14142-9, CPF 
025.082.446-94, no cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES, NÍVEL I, GRAU “P3”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 19 de fevereiro 
de 2015. 
Palácio do Registro, em Contagem (MG) 19 de fevereiro de 2015.
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração - Interino
Gestor – UGRPPS

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 2.518
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no parágrafo único do artigo 12 da Lei Complementar nº 
005/2005, na qualidade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com proventos proporcionais, calculados 
pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso I da CR/88 com nova redação dada pela EC/41/03, à servidoraDULCILENE DE JESUS ALVES,matrícula n.º 
01.20706-3, CPF 030.513.976-28, no cargo efetivo de AUXILIARDE SERVIÇOS ESCOLARES, NÍVEL I, GRAU “A”,lotada na SecretariaMunicipal de Educação, a partir de 24 
de junho de 2014. 
Palácio do Registro, em Contagem (MG), 23de fevereiro de 2015.
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração - Interino
Gestor – UGRPPS

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 2.519
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
dos pela última remuneração do cargo, nos termos do art. 6º da EC. 41/2003, à servidora MIRIAM TEREZA DIAS DINIZ SILVA, matrícula n° 01.09586-9, CPF 432.546.756-
49, no cargo efetivo de TÉCNICO SUPERIOR EM EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS III, NÍVEL VIII, GRAU “N”, APOSTILADA NO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR GERAL, 
NÍVEL VIII, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a partir de 24 de fevereiro de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem (MG), 25 de fevereiro de 2015.
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração - Interino
Gestor – UGRPPS
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"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.

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 2.520
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcu-
lados pela última remuneração do cargo, nos termos do art. 6º da EC. 41/2003, combinado com o § 5º do art. 40 da CR/88, à servidora MARLENE BENTO, matrícula nº 
01.08070-5, CPF 481.367.606-59, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL XIIIA, GRAU “P7”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a 
partir de 02 de março de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem (MG) 02 de março de 2015.
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração - Interino
Gestor – UGRPPS

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 2.521
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do art. 6º da EC. 41/2003, à servidora LAURA VICENTINA PELEGRINI DE MELO, matrícula n° 01.20272-0, CPF 
198.899.096-34, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1-II, NÍVEL XIIIA, GRAU “P7”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 02 de 
março de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem (MG), 02 de março  de 2015.
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração - Interino
Gestor – UGRPPS

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO – Nº 032
O Diretor Geral do Departamento de Gestão Previdenciária dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON, no exercício de suas atividades, faz publicar a deci-
são conforme indicado abaixo:

REQUERENTE MATRÍCULA ENTIDADE DE ORIGEM BENEFÍCIO REQUERIDO DECISÃO

MILCY DA MATTA 01.15969-7 Prefeitura Municipal de Contagem
processo Aposentadoria

Desistência

Contagem, 04 de março de 2015
Eugênio Cunha dos Santos
Diretor Geral
Departamento de Gestão Previdenciária

Atos do Legislativo

ATOS DO LEGISLATIVO
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO – TC00378511
Pelo presente instrumento, a CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, inscrita no CNPJ sob nº 18.561.209/0001-90, situada na Praça São Gonçalo, nº 18 – Centro – 
Contagem-MG, CEP32017-170, neste ato, representada pelo seu Presidente, Vereador Gil Antônio Diniz, CONCEDENTE do estágio não obrigatório praticado pelo(a) 
estagiário(a) Shayanny Stefany de Souza Aguilar, aluno(a) da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, no curso superior de Administração, nos termos 
do Termo de compromisso de Estágio firmado em 15/05/2014, expõe o que se segue:
A CONCEDENTE comunica a rescisão do Estágio a pedido do estagiário.
O desligamento se dará a partir de primeiro de março de 2015.
Contagem, 01 de março de 2015.
- Gil Antônio Diniz-
-Presidente-
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