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Contagem, quinta-feira, 14 de maio de 2015  Ano 24 Edição 3622

Oitenta jovens participam do curso 
de formação de Lideranças Estudantis
Formação qualificou estudantes para atuarem na construção de políticas públicas

Cerca de 80 estudantes 
participaram, na sexta-feira e 
sábado (8 e 9/5), do primeiro 
Curso de Formação de Lide-
ranças Estudantis promovido 
pela Escola de Cidadania de 
Contagem - Osvaldo Orlando 
da Costa e coordenado pela 
Fundação de Ensino de Conta-
gem (Funec), em parceria com 
a União Municipal dos Estu-
dantes Secundaristas (Umes) 
de Contagem. A capacitação 
tem o objetivo de habilitar os 
jovens para atuarem em favor 
do protagonismo estudantil e 
reforçar a importância da parti-
cipação da juventude na cons-
trução de políticas públicas e 
da democracia. 

A abertura do evento, reali-
zada na última sexta-feira (8/5), 
reuniu 140 pessoas e contou 
com a palestra do professor 
de história, Perme Caetano. Ele 
falou sobre a juventude e a ci-
dadania, além da apresentação 
do rapper Renato Willian, co-
nhecido como "Pastor do Rap".

O vice-prefeito João Gue-
des parabenizou todos os en-
volvidos no curso e ressaltou 
a importância dos jovens na 
construção de uma sociedade 
melhor. "Meu coração se ale-
gra por estar aqui com vocês. 
Acredito que nós precisamos 
sempre observar a nossa vida, 
pensando em um amanhã me-
lhor. É isso que vocês estão 

procurando com esta nova for-
mação".

A presidente da Funec, Karla 
Roque, disse que o curso é de 
suma importância para intro-
duzir os jovens na vida política. 
"É impossível coordenar uma 
escola sobre cidadania sem 
pensar na junção da educação, 
juventude e direitos humanos". 
A presidente ressaltou, ainda, 
que a juventude é quem trans-
forma o país e o curso traz uma 
mensagem importante nesse 
sentido. "Não percam tempo, 
nem oportunidades, aprovei-
tem a juventude e as chances 
que lhes são oferecidas, inclusi-
ve pela Funec".

O curso
A grade curricular do curso 

foi pensada pelos educadores 
sociais formados pela Escola da 

Cidadania, visando à constru-
ção de uma comunidade avan-
çada e inclusiva no município.

No sábado (9/5), durante as 
oito horas de atividades, pales-
tras e dinâmicas de grupo, os 
alunos foram capacitados para 
atuarem em frentes de lideran-
ças e instruídos sobres formas 
de captar recursos para proje-
tos.

Segundo o representante 
dos estudantes e presidente da 
Umes Contagem, Lucas Gue-
des, o curso representa uma 
oportunidade para os jovens. 
"O movimento estudantil acon-
tece em um momento muito 
importante na vida do jovem, 
pois é quando ele está refor-
çando sua formação humana e 
aprendendo sobre seus direitos 
e deveres".

Lucas também elogiou a 

grade curricular do curso, des-
tacando que ela oferece base 
para os alunos ingressarem em 
movimentos sociais. "Este cur-
so é ótimo, pois é um facilita-
dor para que o jovem participe 
da política e comece de fato a 
mudar as coisas dentro da sua 
escola e, consequentemente, 
na sua cidade e país".

A mesa de abertura que in-
troduziu o tema do curso foi 
composta pelo vice-prefeito de 
Contagem, João Guedes; a pre-
sidente da Funec, Karla Roque; 
a secretária de Direitos  Hu-
manos e Cidadania, Letícia da 
Penha; o coordenador de Polí-
ticas para a Juventude, Thiago 
André Felício; o representante 
dos educadores sociais, José 
Fernandes dos Santos Neto; e 
o presidente da Umes Conta-
gem, Lucas Guedes.

A capacitação visa reforçar a importância da participação da juventude 
na construção de políticas públicas e da democracia. 
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Secretaria Municipal 
de Administração

TERMO DECISÓRIO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Referência:
Concorrência número 022/2014 – Processo Administrativo número 216/2014 –  Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preços unitários, para a 
execução de serviços de operacionalização e manutenção do Aterro Sanitário Municipal de Contagem, localizado na Avenida Helena de Vasconcelos Costa, 201, Bairro 
Perobas, com máquinas, equipamentos pesados, veículos e mão de obra.

O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, número 200, Bairro Camilo Alves, inscrito no CNPJ número 18.715.508/0001-31, represen-
tado pelo Secretário Municipal Adjunto de Administração, Senhor Rafael Silveira, portador da Carteira de Identidade número MG 8.868.794 SSP/MG e inscrito no CPF 
sob número 039.545.806-40, com competência delegada pela Portaria SEAD número 005/2015, de 23/03/2015, considerando:
1) O OFÍCIO SEMOBS/GAB/número 0362/2015, de 30/04/2015, que solicitou a revogação do processo licitatório acima referenciado, juntado aos autos;
2) Que vencido o prazo previsto no artigo 109, inciso I, da Lei número 8666/93 e alterações, quanto ao ato, contado da notificação/intimação, sem o registro/protocolo 
de manifesto ou interposição de recursos administrativos por parte de interessados, culminando, desta feita, em preclusão de direito das Licitantes;
3) A Justificativa técnica elaborada pelos profissionais competentes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, juntada aos autos, assim transcrita:
“De início, insta recobrar que a persecução pela Administração de contratos capazes de assegurar satisfatoriamente a operacionalização e a manutenção do Aterro 
Sanitário do Município se mostra ao longo dos últimos anos excessivamente conturbada, em vista de inúmeras ocorrências/interferências surgidas durante os procedi-
mentos licitatórios e na dificuldade de se definir um formato de contratação mais seguro, eficiente e econômico na gestão desta atividade essencial e de característica 
perene, consideradas as sérias implicações socioambientais envolvidas. 
Entremeios às paralisações/interrupções dos processos licitatórios, ora por determinações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ora por decisão do Poder 
Judiciário, ou mesmo por razões de interesse público detectadas pela própria Administração, e às necessárias contratações diretas em caráter emergencial devido à 
impossibilidade de cessar com os serviços, em julho de 2013 o Município de Contagem aderiu ao Programa Metropolitano de Resíduos Sólidos (PMRS), Parceria Público 
Privada organizada pelo governo estadual através da Agência de Desenvolvimento da RMBH (ADRMBH), que previa a construção e operação de equipamentos para o 
tratamento e a correta disposição do lixo produzido na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Tal iniciativa apontava inovadora e salutar alternativa aos problemas enfrentados pelo Município de Contagem/MG no que se referia à contratação de empresa apta a 
operacionalizar o Aterro Sanitário. Por outro lado, implicava em rever e redirecionar substancialmente a política pública praticada até o momento. Delineava-se inclusive 
grande vantajosidade econômica relacionada a participação do Município de Contagem no referido Programa.
Por se tratar de uma confiável proposta, adequada às exigências da Lei número 11.445/2007 (estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico) e mais preci-
samente ajustada a recente Lei número 12.305/2010 (institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos), o Município de Contagem de certo modo chegou a arrefecer a 
preocupação com o tema e com os demais entraves existentes. 
Todavia, contrariando todas expectativas, após quase dois anos de espera, resta-se frustrada a efetiva implementação do projeto. Importante consignar que o Municí-
pio, enquanto apoiador e participante do Programa Metropolitano de Resíduos Sólidos, é parte vulnerável e não detém poder de decisão para desenlace de conflitos e 
consecução do reportado empreendimento. As diretrizes e deliberações de relevância acerca do Programa são de competência do Governo do Estado de Minas Gerais. 
Na carência de uma política mais abrangente e eficaz na condução da rotina de descarte de resíduos sólidos, o Município não tem medido esforços na finalização da 
Concorrência número 22/2014, Processo Licitatório número 216/2014, cujo objeto repercute na operacionalização e manutenção do Aterro Sanitário. 
Antes da Licitação, os estudos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos apontavam haver conveniência em se apartar o reportado serviço 
do também indisponível serviço de vigilância do espaço onde são exercidas as atividades.
Sabe-se que a operacionalização do Aterro Sanitário não pode ser executada sem vigilância. Afinal, o trânsito de pessoas ao local deve ser rigidamente monitorado. Há 
risco de acometer à saúde da população quando do contato físico com os gases tóxicos exalados e com os detritos insalubres e/ou periculosos depositados no local, ou 
mesmo quando da proximidade desprotegida. 
Afora isto, existem equipamentos, edificações, insumos e uma vasta área de proteção ambiental que deve ser preservada, visando a manutenção da licença ambiental 
angariada e a preservação da saúde pública.
O Município de Contagem gera em torno de 30.000 toneladas/mês de resíduos sólidos que devem ser encaminhados diretamente para disposição final no Aterro 
Sanitário Municipal. Os resíduos sólidos urbanos são coletados e encaminhados para o Centro de Tratamento de Resíduos – CTR Perobas, composto por uma área de 60 
hectares, que abrange o Aterro Sanitário e o Galpão de matérias potencialmente recicláveis. 
Por se tratar de empreendimento de grande porte o aterro sanitário é considerado classe 05 (cinco) pelos órgãos ambientais. A decomposição da matéria orgânica 
presente nos resíduos sólidos urbanos gera líquidos percolados e biogás, estes devem ser drenados para manter a estabilidade do Aterro sanitário. 
Diante dos concretos riscos de danos, o Aterro precisa ser monitorado por equipe especializada em guarda patrimonial particular, uma vez que a Guarda Municipal de 
Contagem não é detentora de porte de arma de fogo, equipamento mais apropriado e efetivo no combate a roubos, furtos e outros delitos recorrentes na região. 
Em relação a área de preservação condicionada a licença ambiental de operação, esta deve ser monitorada diariamente, evitando-se o vandalismo, a depredação e a 
ocorrência de incêndios criminosos, bem como desmatamentos irregulares. Dados os riscos de danos ao patrimônio público e à saúde da população, insurge como 
dever do Município a contratação de empresa especializada para monitoramento e guarda do Aterro Sanitário. 
De modo algum o Município pode permitir a interrupção do serviço de vigilância. Com base nessa incontestável assertiva, o Município reavalia o ato administrativo 
pretérito de cindir o objeto da contratação, desdobrando-o em dois processos independentes de Licitação, sendo um afeito ao serviço de operacionalização e outro ao 
serviço de vigilância do Aterro Sanitário.
A realidade dos acontecimentos forçam a revisão do ato praticado. O Pregão Presencial número 007/2015, Processo Administrativo número 027/2015, referente à 
contratação de empresas para prestação de serviço de vigilância armada do Aterro foi alvo de impugnações, as quais impuseram a suspensão do procedimento, para 
maiores estudos e a promoção de correções técnicas no Termo de Referência que compõe o Edital, não havendo ainda definição de quando se dará a conclusão do feito 
e a consequente contratação. 
Distintamente, no atual momento observa-se que a Concorrência número 22/2014, Processo Administrativo número 216/2014, que contempla a operacionalização do 
Aterro Sanitário, encontra-se na fase de apreciação dos documentos de habilitação e de divulgação dos resultados obtidos. 
Importante esclarecer que contrariando as inúmeras deliberações e diligências da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Governo, o serviço de operacio-
nalização do Aterro tem sido garantido mediante contratação direta, que assegura a sua não descontinuidade, em vista do fundado receio de sérios prejuízos serem 
ocasionados ao patrimônio público, ao meio ambiente e à população.
O modelo de contratação atual é inconsistente e enormemente incômoda para a Administração, posto que sua extensão no tempo pode vir a afrontar a Lei de Licita-
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ções. O saneamento do inconveniente a contento passa pela realização de Licitação. Ocorre que, conforme dito acima, a segurança do serviço de operacionalização 
depende do serviço de vigilância do Aterro. São serviços indissociáveis, ainda que momentaneamente. 
A decisão e o ato de se separar os objetos em duas licitações, formando dois contratos com obrigações e conteúdos distintos, incomunicáveis formalmente, impedem 
que a Administração se programe adequadamente para assegurar a execução concomitante e permanente de ambos os serviços. A concepção superveniente de que há 
um desencadeamento fático divergente do almejado quando da proposta de dividir o objeto da licitação torna cogente a reanálise da situação e a consequente tomada 
de decisão corretiva.
Ademais, espera-se que a composição unificada do objeto da licitação (operacionalização/vigilância) promova maior sinergia durante a gestão do contrato e a execução 
dos serviços, já que serão exercidos pela mesma empresa. Nem sempre é razoável a divisão de serviços, pois não é cabalmente decisiva a existência de economicidade, 
vantajosidade, ou mesmo, conveniência administrativa. Há de se perquirir essencialmente a viabilidade técnica e econômica no que se refere à definição da junção ou 
separação dos objetos pelo Poder Público.
No caso em apreço, verifica-se por meio de análise técnica e econômica, que a unidade do serviço poderia ser prejudicada através da separação dos objetos, que se 
complementam quanto aos fins a que se destinam. A integridade do macroprocesso deve ser preservada, pois se sustenta na maior viabilidade técnica. De modo inver-
so, poderia ocorrer a desnaturação do objeto perseguido, expondo a risco a plena satisfação do interesse público.
Quanto aos aspectos da viabilidade econômica, deve-se entender os custos relativos à gestão decorrente das diversas correlações internas. A existência no macroproces-
so de mais de uma empresa responsável por sua execução implica direta e proporcionalmente no aumento dos custos de gestão operacional.
Por consequência, no que se refere à viabilidade técnica e econômica, se mostra mais conveniente a unificação dos objetos em uma mesma licitação, pois se acredita 
haver uma simplificação gerencial e uma consequente redução dos custos do contrato.
Aliada à conveniência pública da unificação dos serviços de operacionalização e vigilância do Aterro Sanitário em um mesmo processo licitatório, foram identificadas 
atualmente deficiências insuperáveis no termo de referência e na planilha quantitativa e de preços do Processo Administrativo número 022/2014, pertinente à operacio-
nalização do Aterro Sanitário.
Este procedimento vai possibilitar proceder as correções necessárias no termo de referência, bem como na planilha de quantidades e preços do processo referente à 
Concorrência número 022/2014, no que concerne ao terno de referência/projeto básico e na reanálise da filosofia de medições e pagamentos, bem como, na inserção 
de itens não constantes do escopo (detectado no momento atual) inerentes ao sistema de manutenção e monitoramento da balança de pesagem de resíduos.
Em face de todo o exposto, no exercício do poder de autotutela e em defesa do interesse público, diante da melhor análise da conveniência e da oportunidade envol-
tas às demandas, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos decide pela revogação das atuais Licitações que objetivam à contratação de empresas aptas a 
operacionalizar / manter e promover a vigilância armada do Aterro Sanitário, respectivamente, Concorrência número 022/2014 – Processo número 216/2014 e Pregão 
Presencial número 007/2015 – Processo número 027/2015”.
Resolve acolher os fundamentos técnicos apresentados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, que defendem a preservação do interesse público com 
a revogação do certame, DECIDINDO PELA REVOGAÇÃO da Concorrência número 022/2014, Processo Administrativo número 216/2014, destinada à Contratação de 
empresa, pelo regime de empreitada por preços unitários, para a execução de serviços de operacionalização e manutenção do Aterro Sanitário Municipal de Contagem, 
localizado na Avenida Helena de Vasconcelos Costa, 201, Bairro Perobas, com máquinas, equipamentos pesados, veículos e mão de obra.
Publique-se e registre-se. Contagem, 13 de maio de 2015 - Rafael Silveira - Secretário Municipal Adjunto de Administração.

ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA NÚMERO 016/2014 - PROC. ADM. NÚMERO 179/2014
Aos 14 (quatorze) dias do mês de maio de 2.015 (dois mil e quinze), às 10h00min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria SEAD núme-
ro 032, de 01 de agosto de 2014, com a finalidade de proceder o julgamento dos documentos de habilitação das empresas participantes da licitação acima referencia-
da, 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, nos termos do Fundo Municipal de Meio Ambiente. A Comissão Permanente de Licitações, primeiramente, passa a analisar as alegações 
citadas na datada de 13/04/2015: 
“1) PRAXIS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.: 1) Que as Licitante FUNDAÇÃO GORCEIX não apresentou contrato social, balanço contábil e seu registro; 2) Que a Licitante 
IGPLAN INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA LTDA. apresentou certidão junto à receita federal e municipal vencidas; 3) Que a Licitante BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA. 
falta contrato social e seus índices não atendem ao exigido pelo edital e não apresentou declaração de disponibilidade de estrutura física; 4) Que a Licitante GEOSERV 
AMBIENTAL TREINAMENTO E CONSULTORIA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA. apresentou objeto social divergente ao da licitação e não apresentou cálculo dos índi-
ces de liquidez, termo de abertura e encerramento e declaração de regularidade de exercício; 5) Que a Licitante REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIEN-
TAIS LTDA. apresentou declaração de disponibilidade de estrutura física com data de janeiro.”
RESPOSTAS:
1) Alegação procedente; 2) Alegação procedente; 3) Alegação procedente; 4) Alegação procedente; 5) Alegação procedente, porém considerada irrelevante;
“2) GEOSERV AMBIENTAL TREINAMENTO E CONSULTORIA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA.: 1) Que a Licitante FUNDAÇÃO GORCEIX não apresentou garantia de 
proposta.” 
RESPOSTA:
1) Alegação procedente.
“3) CLAM ENGENHARIA LTDA.: 1) Que a Licitante IGPLAN INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA LTDA. apresentou objeto social incompatível com o da licitação. 2) Que o Balanço 
apresentado pela Licitante GEOSERV AMBIENTAL TREINAMENTO E CONSULTORIA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA. não está autenticado (cópia simples); 3) Que a 
Licitante REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA. apresentou objeto social incompatível com o edital, por não constar capacidade para o desen-
volvimento de estudos de área de recursos hídricos e nem mesmo relativos a diagnósticos socioambiental. 4) Que a Licitante GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO 
LTDA.  apresentou objeto social incompatível com o edital, por não constar capacidade para o desenvolvimento de estudos de área de recursos hídricos e nem mesmo 
relativos a disgnósticos socioambiental, bem como não apresentou os índices financeiros. 5) Que as Licitantes GEO LÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA., GEOAM-
BIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA., CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA. e PRAXIS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. apresentou objeto social incompatível com o 
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edital, por não constar capacidade para o desenvolvimento de estudos de área de recursos hídricos e nem mesmo relativos a disgnósticos socioambiental.”
RESPOSTAS:
1) Alegação improcedente; 2) Alegação procedente; 3) Alegação improcedente; 4) Alegação improcedente; 5) Alegação improcedente.
A Comissão Permanente de Licitações analisou os documentos das empresas e os encaminhou para a análise do profissional de contabilidade, conforme documentos de 
folhas 780 e recebeu o relatório de folhas 781/793, passando as proferir o seguinte resultado: 
1) A Comissão Permanente de Licitações decide pela habilitação das Licitantes: 1.1) GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA., 1.2) SOCIEDADE DA ÁGUA 
SERVIÇOS AMBIENTAIS E ENGENHARIA LTDA. ME, 1.3) REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA., 1.4) GEO LÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL 
LTDA., 1.5) MYR PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONSULTORIA LTDA., 1.6) PRAXIS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA., 1.7) CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA. e 1.8) CLAM 
ENGENHARIA LTDA., por atenderem a todos os requisitos do edital relativos à habilitação;
2)  A Comissão Permanente de Licitações decide pela inabilitação das Licitantes: 2.1) IGPLAN INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA LTDA., por apresentar as seguintes certidões 
negativas de débitos vencidas: Federal, Municipal e INSS; 2.2) FUNDAÇÃO GORCEIX, por deixar de apresentar a garantia de proposta, contrariando o item 5.6.2 do 
edital, por não apresentar comprovante de registro do balanço contábil na Junta Comercial do Estado de MG ou em cartório competente, por apresentar as demonstra-
ções do representante da entidade sem assinatura; 2.3) BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA., por apresentar índices de liquidez corrente, liquidez geral, endivida-
mento patrimonial, grau de endividamento geral e índice de liquidez seca deficientes; 2.4) GEOSERV AMBIENTAL TREINAMENTO E CONSULTORIA GEOLOGIA E MEIO 
AMBIENTE LTDA., por deixar de apresentar comprovação de registro das demonstrações financeiras (balanço de abertura).
A Comissão Permanente de Licitações informa que, caso não haja interposição de recursos administrativos, procederá a abertura envelopes número 02 (proposta técni-
ca) das licitantes habilitadas às 14h00min do dia 25/05/2015 (segunda-feira). Nada mais havendo a registrar, lavrou-se a presente ata que segue assinada por todos. 

AVISO DE LICITAÇAÕ 
Concorrência nº 009/2015 
A Prefeitura do Município de Contagem torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na seguinte modalidade: 
Concorrência nº 009/2015 – PA 076/2015, tipo menor preço, Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preços unitários, para serviços de reforma e 
manutenção na infraestrutura urbana, recuperação da pavimentação e drenagem em pontos emergenciais do Município de Contagem/MG, com entrega dos envelopes 
de documentação e propostas até às 09:30 (nove horas  e trinta minutos) do dia 19 (dezenove) de junho 2015 e com a abertura marcada para as 10:00 (dez horas) do 
dia 19 (dezenove) de junho 2015.
Os interessados poderão ler e obter o texto integral deste Edital e seus Anexos, inclusive projetos de engenharia, que estarão disponíveis a partir do dia 18 (dezoito) 
de maio 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 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas, através da obtenção do DVD correspondente. No ato de aquisi-
ção do DVD, os interessados deverão fornecer outro DVD, sem qualquer uso ou na opção por cópia reprográfica, com o recolhimento através de GEA (Guia Especial de 
Arrecadação) de taxa de R$50,00 (cinquenta reais) por edital e, ainda, OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão social ou denomina-
ção completa da empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e nome da pessoa para contato. 
Jáder Luís Sales Júnior
Presidente em Exercício da Comissão Permanente de Licitações

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
FEITO: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA (contra)
CONCORRÊNCIA Nº. 002/2015 - PROCESSO N° 009/2015 - EDITAL N° 005/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO 
DO LOTE 03 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE COMPOSTO PELO VIADUTO DA AVENIDA DAS AMÉRICAS NA INTERSEÇÃO COM A AVENIDA SEVERINO BALLESTEROS 
RODRIGUES NA REGIÃO DO BAIRRO RESSACA, E VIADUTO DA AVENIDA PIO XII NA INTERSEÇÃO COM A RODOVIA BR-040 NA REGIÃO DO BAIRRO MORADA NOVA, NO 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG.
IMPUGNANTE: CONSTRUTORA CINZEL S.A.
I – Das preliminares
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA interposta, tempestivamente, pela empresa CONSTRUTORA CINZEL S.A. através de seu representante legal, devidamente qualificado na 
peça inicial, CONTRA os termos do Edital de CONCORRÊNCIA Nº. 002/2015, com fundamento na Lei N º 8.666/93.
II - Das Formalidades Legais
Que, cumpridas as formalidades legais, registra-se que cientificados foram, todos os demais licitantes da existência e trâmite da respectiva IMPUGNAÇÃO ADMINISTRA-
TIVA, conforme comprovam os documentos acostados ao Processo de Licitação retro identificado.
III - Das Alegações e Da Análise
A empresa CONSTRUTORA CINZEL S.A. apresentou impugnação ao Edital por discordar dos critérios adotados quanto à Qualificação Técnica exigida, especificamente no 
que concerne ao Item 6.1.3, alíneas “C” e “C.1”. 
A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS assim se manifesta em Ofício apenso ao Processo com relação aos termos da Impugnação:
“Sr. Presidente,
Tendo em vista impugnação efetuada pela Empresa CONSTRUTORA CINZEL S.A. concernente ao procedimento licitatório supra, vimos assim se posicionar:
A Impugnante alega em sua peça recursal apensa ao Processo, a sua não concordância na exigência contida no Item 6.1.3, Alíneas C e C.1 do Edital e requer o exame 
das razões apresentadas para o conhecimento e o provimento da mesma.
POSICIONAMENTO DA SEMOBS QUANTO AOS TERMOS DA IMPUGNAÇÃO:
Trata-se de mais um recurso repleto de fragmentos de lições de eminentes juristas e de preciosas jurisprudências em defesa dos princípios prescritos na Lei de Licitações. 
Como é de praxe na grande maioria das impugnações, tal material jurídico trata do assunto de forma bem genérica, pois tais impugnações padronizadas não encon-
tram socorro em jurisprudência e doutrina tratando especificamente do motivo pelo qual os impugnantes profissionais entendem (ou poderíamos dizer pretendem) 
estar ocorrendo a violação aos princípios da igualdade, legalidade, moralidade e competitividade.
A Impugnante parece que não leu o edital ou não demonstra interesse algum em ter acesso aos termos do mesmo.
O Edital prevê em seu item 6.1.3, alíneas C e C.1, o transcrito fielmente abaixo:
“C) Declaração de disponibilidade de máquinas e equipamentos adequados para o cumprimento do objeto da licitação, conforme modelo do anexo XV – Declaração 
de disponibilidade, parte integrante deste Edital. As máquinas e equipamentos necessários e indispensáveis ao bom andamento dos serviços deverão estar disponíveis 
durante toda a execução dos serviços. Deverá, ainda, a licitante disponibilizar usina de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) na forma abaixo:
C.1) Indicação de Usina de Asfalto (CBUQ) que proponha como fornecedora. Se a mesma for de propriedade da Licitante, declaração que se compromete a dispo-
nibilizar os volumes necessários à prestação dos serviços, no período de vigência do Contrato. Caso a Licitante não disponha de usina de asfalto deverá apresentar 
declaração da Empresa responsável pelo processamento do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), comprometendo-se a disponibilizar os volumes necessários 
à prestação dos serviços no período de vigência contratual, nas mesmas condições das licitantes que possuem usinas. Deverá ainda a Licitante apresentar declaração 
de compromisso de mais 02 (duas) usinas, visando garantir o fornecimento de material, se porventura a usina principal não tiver condições de atender a demanda. As 
declarações deverão ser acompanhadas dos respectivos “croquis” de localização e da comprovação de licenciamento ambiental junto a FEAM na data prevista para a 
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entrega da Proposta.”
O Edital, em momento algum, faz exigência de propriedade. Pede a prova de disponibilidade de usina de asfalto ou compromisso de fornecimento de massa. 
A Administração apenas optou pela segurança da entrega adequada da atividade a ser executada. A massa asfáltica deverá atender às rigorosas exigências determina-
das em normas e especificações técnicas do DNIT e da ABNT, pois se assim não estiver, compromete a qualidade dos trabalhos. 
O rigor técnico é que estabelece os limites do procedimento. Por isso que há vários anos os Editais da SUDECAP (Prefeitura de Belo Horizonte), DNIT, DER/MG, DEOP e 
outros insistem em fazer constar de seus editais a exigência ora impugnada.
Da mesma forma que a Impugnante defendeu sua tese, os interesses da Administração têm que ser defendidos. O interesse público não pode ficar em segundo plano, 
e nem pode permitir que os licitantes tenham oportunidade de aventurar-se na sua proposta. O Edital solicita usina instalada e licenciada, porque as obras objeto da 
licitação exigem disponibilidade imediata da massa usinada a quente, com o rigor técnico necessário em sua qualidade. Minas Gerais e outros Estados da Federação 
possuem um número imenso de usinas que atendem à exigência editalícia, o que torna inteiramente competitível a disputa entre empresas. O Edital prevê ainda a 
possibilidade de participação de empresas em consórcio e não faz qualquer menção quanto à exigência no tocante à localização de qualquer usina de asfalto, bastando 
pois que a mesma tenha capacidade de fornecer a massa asfáltica e que tal material seja aplicado dentro das normas e especificações técnicas concernentes. O Edital 
não dirige aos usineiros a participação na licitação e tampouco transfere a um grupo de fabricantes a prerrogativa de decidir quem participará ou não da licitação. As 
empresas capazes e não possuidoras de usina própria podem participar em consórcio com outras empresas ou usar perfeitamente a alternativa de compromisso de 
fabricantes.
Ressalta-se, ainda, que os serviços de fornecimento e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente, demandam um percentual acima de 4% (quatro por cento) 
do valor global do Orçamento da Obra, sendo considerado, conforme determinações do Tribunal de Contas da União - TCU, item de relevância e valor significativo para 
exigência de qualificação técnica.
Quanto à sugestão de fracionamento do objeto, licitando-se o fornecimento de massa asfáltica em uma licitação específica, a Administração mostra-se contrária à 
mesma, tendo em vista que a licitação do objeto integral se faz no intuito de possibilitar a Administração o melhor e maior nível de controle no gerenciamento e na 
supervisão da execução das obras e serviços, a maior interação entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do cronograma pre-
estabelecido e na observância dos prazos, a concentração da responsabilidade pela execução do empreendimento em uma só empresa ou consórcio e a concentração 
da garantia dos resultados. Tal opção viabilizará um grande ganho na economia de escala, que aplicada na execução do empreendimento de forma macro possibilitará, 
consequentemente, numa redução de preços a serem pagos pela Administração, sendo assim, a concentração do objeto consolida a vantajosidade da licitação para a 
Administração.
Os serviços de pavimentação estão situados no caminho crítico de execução e entrega da obra.
A dissociação entre a aplicação do revestimento betuminoso e o fornecimento do material necessário à construção se constitui em precedente que poderá acarretar 
atrasos ao prazo final do empreendimento, além de ônus desnecessário aos custos dos serviços, exigindo do Poder Público a montagem de estrutura operacional não 
rotineira na execução das suas atividades.
Se fosse adotada essa forma de trabalho, o gerenciamento das atividades de construção da obra passaria a não ser de responsabilidade da Construtora a ser contrata-
da, sendo dividida com a Prefeitura. A Prefeitura se tornaria responsável pelo fornecimento do insumo a Construtora dentro da programação de serviços, e poderia o 
não atendimento dentro do prazo estabelecido, servir como justificativa ao não cumprimento das metas estabelecidas e acordadas entre as partes. O planejamento dos 
trabalhos sofre a influência de fatores externos (chuvas) quanto internos (não liberação de etapas anteriores de trabalho) no âmbito da obra, sendo a programação de 
atividades bastante dinâmica.
A operação de usina de asfalto deve sofrer programação antecipada em função do tipo de revestimento, do traço a utilizar e da quantidade a fornecer, que são correla-
cionadas as frentes de trabalho liberadas e a disponibilidade de equipamentos para a execução dos serviços.
A não obediência à programação de serviços por parte da Construtora acarretará custos adicionais ao fornecedor, que provavelmente teriam de ser ressarcidos pelo 
Poder Público, apesar da não entrega do material, caso esse se responsabilizasse pelo fornecimento do insumo.
A aplicação da massa em campo deve obedecer à faixa de temperatura que assegure a condição de adequada compactação e consequente qualidade do trabalho a ser 
entregue. O atraso na entrega do insumo ou na aplicação do mesmo poderá acarretar perda de temperatura, inviabilizando a utilização e exigindo o descarte da totali-
dade que não atenda as exigências técnicas. Assim, a Prefeitura teria que ressarcir o fornecimento de um produto que não foi aplicado, devido à ineficiência na progra-
mação dos serviços ou insuficiência dos equipamentos disponibilizados pela Construtora, gerando ônus ao Município não decorrente de ineficiência na sua atuação. 
Assim, as exigências técnicas de produção e aplicação, que impõem uma vida útil limitada ao insumo, associada ao dinamismo da programação de serviços, exigem 
uma perfeita sintonia entre a execução do revestimento e o fornecimento da massa, devendo a coordenação da atividade caber a um só responsável.
Essa condição inviabiliza a inclusão de terceiro que também deverá se envolver nos trabalhos, e cujo gerenciamento de atividades seria de responsabilidade do Poder 
Municipal, que não detém a propriedade e o controle sobre o maquinário, mão de obra e demais recursos que deverão ser disponibilizados para a execução.
O procedimento de uma licitação tem por meta obter a proposta mais vantajosa, ofertada pelo “melhor” licitante e concretizada no “melhor” contrato. Ou, em outras 
palavras: a supremacia do interesse público deve ser sempre resguardada e para garantir tal supremacia é obrigação do servidor público defender o princípio de eficácia 
do ato administrativo. A Administração não pode promover uma ação que será frustrada nas controvérsias jurídicas, ocasionando um emperramento da máquina 
administrativa. Não é justificável que os objetivos de governo se percam em razão de interpretações controversas. Não se justifica a inoperância fundada na presunção 
de ilegalidade. Os atos administrativos hão de ser praticados com a maior celeridade e acerto (eficiência) e hão de alcançar os objetivos pretendidos (eficácia), segundo 
doutrina dominante.
Frisando, não se pode e não se deve sacrificar a eficácia do procedimento administrativo a fundamentos controversos. 
No caso de procedimentos licitatórios, só os fatos manifestamente prejudiciais à Administração ou a terceiros devem servir de base para a anulação. As nulidades 
somente devem ser pronunciadas quando for manifesta a intercorrência de ilegalidade insanável, o que aqui não ocorre.
Ora, assim sendo, é imperioso reconhecer, que não há, na realidade, qualquer fator que ameace sequer a licitude ou a legitimidade do procedimento licitatório aqui 
debatido. O Edital não exige propriedade e nem localização determinada, atendendo incondicionalmente o prescrito no §6º do art. 30 da Lei 8.666/93. As exigências 
visam apenas garantir a Administração que o dinheiro público não será desperdiçado pela má escolha de uma empresa ou consórcio de empresas para a execução das 
obras objeto do procedimento licitatório.
A Administração poderá sofrer maiores danos com o cancelamento do procedimento que está em andamento do que terá com a sua regular continuidade.
Finalmente, as razões alegadas pela Impugnante em sua peça recursal foi matéria de denúncia formulada junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), no bojo dos 
Editais referentes aos Processos Licitatórios Concorrências No 09/2010 e 10/2010 da Secretaria Municipal de Infraestrura - SEMINFRA do Município de Betim. Assim se 
manifestou o Plenário do TCU no Acórdão n.° 1780/2010 —TCU:
“....76. Para o caso concreto, os demais itens da denúncia foram considerados em conformidade com a jurisprudência e com a legislação vigente: 
I— restrição à participação de consórcios - o caput do artigo 33 faculta (e não obriga) a participação de empresas em consórcio; 
II — exigência de dois engenheiros - está amparada no § 60 do art. 30 da Lei 8.666/1993 que trata da capacidade operativa da licitante; 
III—declaração de compromisso de usina de asfalto para a entrega CBUQ para a obra — há precedentes no TCU que indicam não haver irregularidade nesta cláusula; 
IV — compromisso de mais duas usinas de asfalto para fomecimento de CBUQ se a usina principal não tenha condições de atender à demanda — não há restrição à 
competitividade uma vez que o edital faculta o compromisso de fornecimento de CBUQ por apenas uma usina de asfalto (e isso foi considerado regular anteriormente 
em outros processos do TCU); 
V — exigência de apresentação de licença ambiental e alvará de instalação e funcionamento das usinas de asfalto — se é admitido que se exija o compromisso da usina 
de asfalto para fornecimento de CBUQ, é natural que essa usina esteja operando e, por isso, deve apresentar a licença ambiental e os alvarás de instalação e funciona-
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mento;...”
Ante às contrarrazões apresentadas e ao posicionamento do Egrégio Tribunal de Contas da União - TCU, não existe, pois, qualquer fundamentação nas argumentações 
da Impugnante.”
A Comissão Permanente de Licitações esclarece ainda que o objeto da Licitação faz parte integrante do Contrato de Repasse Nº 0396.125 – 60/13, ajustado entre a 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e o MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG e que foi efetuada Audiência Pública prévia, na forma prescrita no art. 39 da Lei 8.666/93, com a 
publicidade na forma da Lei, para acesso e direito a todas as informações pertinentes e manifestação de todos os interessados no Procedimento Licitatório em questão.
Via de consequência, a Comissão Permanente de Licitações decide pelo não provimento da impugnação apresentada e pela manutenção dos termos do Edital.
IV - Da Decisão
Isto posto, sem nada mais a evocar, conhecemos da Impugnação interposta pela CONSTRUTORA CINZEL S.A., para negar-lhe provimento, decidindo pela manutenção 
dos termos do Edital referente à CONCORRÊNCIA Nº. 002/2015.
Contagem, 14 de maio de 2015.
Comissão Permanente de Licitações:
Jáder Luís Sales Júnior
Presidente em exercício da Comissão Permanente de Licitações
Márcia Mendes Siqueira
Comissão Permanente de Licitações
Arcione Felix Capucho
Comissão Permanente de Licitações
Maria Marta de Oliveira Soares
Comissão Permanente de Licitações
DECISÃO
FEITO: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA (contra)
CONCORRÊNCIA Nº. 002/2015 - PROCESSO N° 009/2015 - EDITAL N° 005/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO 
DO LOTE 03 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE COMPOSTO PELO VIADUTO DA AVENIDA DAS AMÉRICAS NA INTERSEÇÃO COM A AVENIDA SEVERINO BALLESTEROS 
RODRIGUES NA REGIÃO DO BAIRRO RESSACA, E VIADUTO DA AVENIDA PIO XII NA INTERSEÇÃO COM A RODOVIA BR-040 NA REGIÃO DO BAIRRO MORADA NOVA, NO 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG.
IMPUGNANTE: CONSTRUTORA CINZEL S.A.
De acordo com o Parágrafo 4° do Art. 109 da Lei Nº 8.666/93 e com base na análise efetuada pela Comissão Permanente de Licitação, RATIFICO a Decisão proferida 
quanto à Impugnação interposta pela CONSTRUTORA CINZEL S.A., para negar-lhe provimento, decidindo pela manutenção dos termos do Edital referente à CONCOR-
RÊNCIA Nº. 002/2015.
Contagem, 14 de maio de 2015. 
________________________________
Rafael Silveira 
Secretário Municipal Adjunto de Administração

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
FEITO: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA (contra)
CONCORRÊNCIA Nº. 002/2015 - PROCESSO N° 009/2015 - EDITAL N° 005/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO 
DO LOTE 03 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE COMPOSTO PELO VIADUTO DA AVENIDA DAS AMÉRICAS NA INTERSEÇÃO COM A AVENIDA SEVERINO BALLESTEROS 
RODRIGUES NA REGIÃO DO BAIRRO RESSACA, E VIADUTO DA AVENIDA PIO XII NA INTERSEÇÃO COM A RODOVIA BR-040 NA REGIÃO DO BAIRRO MORADA NOVA, NO 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG.
IMPUGNANTE: COLLEM – CONSTRUTORA MOHALLEM LTDA.
I – Das preliminares
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA interposta, tempestivamente, pela empresa COLLEM – CONSTRUTORA MOHALLEM LTDA. através de seu representante legal, devida-
mente qualificado na peça inicial, CONTRA os termos do Edital de CONCORRÊNCIA Nº. 002/2015, com fundamento na Lei N º 8.666/93.
II - Das Formalidades Legais

Que, cumpridas as formalidades legais, registra-se que cientificados foram, todos os demais licitantes da existência e trâmite da respectiva IMPUGNAÇÃO ADMINISTRA-
TIVA, conforme comprovam os documentos acostados ao Processo de Licitação retro identificado.
III - Das Alegações e Da Análise
A empresa COLLEM – CONSTRUTORA MOHALLEM LTDA. apresentou impugnação ao Edital por discordar dos critérios adotados quanto à Qualificação Técnica exigida, 
especificamente no que concerne ao Item 6.1.3, alínea “C.1”. 
A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS assim se manifesta em Ofício apenso ao Processo com relação aos termos da Impugnação:
“Sr. Presidente,
Tendo em vista impugnação efetuada pela Empresa COLLEM – CONSTRUTORA MOHALLEN LTDA. concernente ao procedimento licitatório supra, vimos assim se posicio-
nar:
A Impugnante alega em sua peça recursal apensa ao Processo, a sua não concordância na exigência contida no Item 6.1.3, Alínea C.1 do Edital e requer o exame das 
razões apresentadas para a consequente adequação do edital.
POSICIONAMENTO DA SEMOBS QUANTO AOS TERMOS DA IMPUGNAÇÃO:
Trata-se de mais um recurso repleto de fragmentos de lições de eminentes juristas e de preciosas jurisprudências em defesa dos princípios prescritos na Lei de Licitações. 
Como é de praxe na grande maioria das impugnações, tal material jurídico trata do assunto de forma bem genérica, pois tais impugnações padronizadas não encon-
tram socorro em jurisprudência e doutrina tratando especificamente do motivo pelo qual os impugnantes profissionais entendem (ou poderíamos dizer pretendem) 
estar ocorrendo a violação aos princípios da igualdade, legalidade, moralidade e competitividade.
A Impugnante parece que não leu o edital ou não demonstra interesse algum em ter acesso aos termos do mesmo.
O Edital prevê em seu item 6.1.3, alínea C.1, o transcrito fielmente abaixo:
“C.1) Indicação de Usina de Asfalto (CBUQ) que proponha como fornecedora. Se a mesma for de propriedade da Licitante, declaração que se compromete a dispo-
nibilizar os volumes necessários à prestação dos serviços, no período de vigência do Contrato. Caso a Licitante não disponha de usina de asfalto deverá apresentar 
declaração da Empresa responsável pelo processamento do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), comprometendo-se a disponibilizar os volumes necessários 
à prestação dos serviços no período de vigência contratual, nas mesmas condições das licitantes que possuem usinas. Deverá ainda a Licitante apresentar declaração 
de compromisso de mais 02 (duas) usinas, visando garantir o fornecimento de material, se porventura a usina principal não tiver condições de atender a demanda. As 
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declarações deverão ser acompanhadas dos respectivos “croquis” de localização e da comprovação de licenciamento junto a FEAM na data prevista para a entrega da 
Proposta.”
O Edital, em momento algum, faz exigência de propriedade. Pede a prova de disponibilidade de usina de asfalto ou compromisso de fornecimento de massa. 
A Administração apenas optou pela segurança da entrega adequada da atividade a ser executada. A massa asfáltica deverá atender às rigorosas exigências determina-
das em normas e especificações técnicas do DNIT e da ABNT, pois se assim não estiver, compromete a qualidade dos trabalhos. 
O rigor técnico é que estabelece os limites do procedimento. Por isso que há vários anos os Editais da SUDECAP (Prefeitura de Belo Horizonte), DNIT, DER/MG, DEOP e 
outros insistem em fazer constar de seus editais a exigência ora impugnada.
Da mesma forma que a Impugnante defendeu sua tese, os interesses da Administração têm que ser defendidos. O interesse público não pode ficar em segundo plano, 
e nem pode permitir que os licitantes tenham oportunidade de aventurar-se na sua proposta. O Edital solicita usina instalada e licenciada, porque as obras objeto da 
licitação exigem disponibilidade imediata da massa usinada a quente, com o rigor técnico necessário em sua qualidade. Minas Gerais e outros Estados da Federação 
possuem um número imenso de usinas que atendem à exigência editalícia, o que torna inteiramente competitível a disputa entre empresas. O Edital prevê ainda a 
possibilidade de participação de empresas em consórcio e não faz qualquer menção quanto à exigência no tocante à localização de qualquer usina de asfalto, bastando 
pois que a mesma tenha capacidade de fornecer a massa asfáltica e que tal material seja aplicado dentro das normas e especificações técnicas concernentes. O Edital 
não dirige aos usineiros a participação na licitação. As empresas capazes e não possuidoras de usina própria podem usar perfeitamente a alternativa de compromisso 
de fabricantes.
Os serviços de pavimentação estão situados no caminho crítico de execução e entrega da obra.
A operação de usina de asfalto deve sofrer programação antecipada em função do tipo de revestimento, do traço a utilizar e da quantidade a fornecer, que são correla-
cionadas as frentes de trabalho liberadas e a disponibilidade de equipamentos para a execução dos serviços.
A aplicação da massa em campo deve obedecer à faixa de temperatura que assegure a condição de adequada compactação e consequente qualidade do trabalho a 
ser entregue. O atraso na entrega do insumo ou na aplicação do mesmo poderá acarretar perda de temperatura, inviabilizando a utilização e exigindo o descarte da 
totalidade que não atenda as exigências técnicas. Assim, as exigências técnicas de produção e aplicação, que impõem uma vida útil limitada ao insumo, associada ao 
dinamismo da programação de serviços, exigem uma perfeita sintonia entre a execução do revestimento e o fornecimento da massa.
Ressalta-se, ainda, que os serviços de fornecimento e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente, demandam um percentual acima de 4% (quatro por cento) 
do valor global do Orçamento da Obra, sendo considerado, conforme determinações do Tribunal de Contas da União - TCU, item de relevância e valor significativo para 
exigência de qualificação técnica.
O procedimento de uma licitação tem por meta obter a proposta mais vantajosa, ofertada pelo “melhor” licitante e concretizada no “melhor” contrato. Ou, em outras 
palavras: a supremacia do interesse público deve ser sempre resguardada e para garantir tal supremacia é obrigação do servidor público defender o princípio de eficácia 
do ato administrativo. A Administração não pode promover uma ação que será frustrada nas controvérsias jurídicas, ocasionando um emperramento da máquina 
administrativa. Não é justificável que os objetivos de governo se percam em razão de interpretações controversas. Não se justifica a inoperância fundada na presunção 
de ilegalidade. Os atos administrativos hão de ser praticados com a maior celeridade e acerto (eficiência) e hão de alcançar os objetivos pretendidos (eficácia), segundo 
doutrina dominante.
Frisando, não se pode e não se deve sacrificar a eficácia do procedimento administrativo a fundamentos controversos. 
No caso de procedimentos licitatórios, só os fatos manifestamente prejudiciais à Administração ou a terceiros devem servir de base para a anulação. As nulidades 
somente devem ser pronunciadas quando for manifesta a intercorrência de ilegalidade insanável, o que aqui não ocorre.

Ora, assim sendo, é imperioso reconhecer, que não há, na realidade, qualquer fator que ameace sequer a licitude ou a legitimidade do procedimento licitatório aqui 
debatido. O Edital não exige propriedade e nem localização determinada, atendendo incondicionalmente o prescrito no §6º do art. 30 da Lei 8.666/93. As exigências 
visam apenas garantir a Administração que o dinheiro público não será desperdiçado pela má escolha de uma construtora para a execução das obras objeto do procedi-
mento licitatório.
A Administração poderá sofrer maiores danos com o cancelamento do procedimento que está em andamento do que terá com a sua regular continuidade.
Finalmente, as razões alegadas pela Impugnante em sua peça recursal foi matéria de denúncia formulada junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), no bojo dos 
Editais referentes aos Processos Licitatórios Concorrências No 09/2010 e 10/2010 da Secretaria Municipal de Infraestrura - SEMINFRA do Município de Betim. Assim se 
manifestou o Plenário do TCU no Acórdão n.° 1780/2010 —TCU:
“....76. Para o caso concreto, os demais itens da denúncia foram considerados em conformidade com a jurisprudência e com a legislação vigente: 
I— restrição à participação de consórcios - o caput do artigo 33 faculta (e não obriga) a participação de empresas em consórcio; 
II — exigência de dois engenheiros - está amparada no § 60 do art. 30 da Lei 8.666/1993 que trata da capacidade operativa da licitante; 
III—declaração de compromisso de usina de asfalto para a entrega CBUQ para a obra — há precedentes no TCU que indicam não haver irregularidade nesta cláusula; 
IV — compromisso de mais duas usinas de asfalto para fomecimento de CBUQ se a usina principal não tenha condições de atender à demanda — não há restrição à 
competitividade uma vez que o edital faculta o compromisso de fornecimento de CBUQ por apenas uma usina de asfalto (e isso foi considerado regular anteriormente 
em outros processos do TCU); 
V — exigência de apresentação de licença ambiental e alvará de instalação e funcionamento das usinas de asfalto — se é admitido que se exija o compromisso da usina 
de asfalto para fornecimento de CBUQ, é natural que essa usina esteja operando e, por isso, deve apresentar a licença ambiental e os alvarás de instalação e funciona-
mento;...”
Ante às contrarrazões apresentadas e ao posicionamento do Egrégio Tribunal de Contas da União - TCU, não existe, pois, qualquer fundamentação nas argumentações 
da Impugnante.”
A Comissão Permanente de Licitações esclarece ainda que o objeto da Licitação faz parte integrante do Contrato de Repasse Nº 0396.125 – 60/13, ajustado entre a 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e o MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG e que foi efetuada Audiência Pública prévia, na forma prescrita no art. 39 da Lei 8.666/93, com a 
publicidade na forma da Lei, para acesso e direito a todas as informações pertinentes e manifestação de todos os interessados no Procedimento Licitatório em questão.
Via de consequência, a Comissão Permanente de Licitações decide pelo não provimento da impugnação apresentada e pela manutenção dos termos do Edital.
IV - Da Decisão
Isto posto, sem nada mais a evocar, conhecemos da Impugnação interposta pela COLLEM – CONSTRUTORA MOHALLEM LTDA., para negar-lhe provimento, decidindo 
pela manutenção dos termos do Edital referente à CONCORRÊNCIA Nº. 002/2015.
Contagem, 14 de maio de 2015.
Comissão Permanente de Licitações:
Jáder Luís Sales Júnior
Presidente em exercício da Comissão Permanente de Licitações
Márcia Mendes Siqueira
Comissão Permanente de Licitações
Arcione Felix Capucho
Comissão Permanente de Licitações
Maria Marta de Oliveira Soares
Comissão Permanente de Licitações
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DECISÃO
FEITO: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA (contra)
CONCORRÊNCIA Nº. 002/2015 - PROCESSO N° 009/2015 - EDITAL N° 005/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO 
DO LOTE 03 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE COMPOSTO PELO VIADUTO DA AVENIDA DAS AMÉRICAS NA INTERSEÇÃO COM A AVENIDA SEVERINO BALLESTEROS 
RODRIGUES NA REGIÃO DO BAIRRO RESSACA, E VIADUTO DA AVENIDA PIO XII NA INTERSEÇÃO COM A RODOVIA BR-040 NA REGIÃO DO BAIRRO MORADA NOVA, NO 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG.
IMPUGNANTE: COLLEM – CONSTRUTORA MOHALLEM LTDA.
De acordo com o Parágrafo 4° do Art. 109 da Lei Nº 8.666/93 e com base na análise efetuada pela Comissão Permanente de Licitação, RATIFICO a Decisão proferida 
quanto à Impugnação interposta pela COLLEM – CONSTRUTORA MOHALLEM LTDA., para negar-lhe provimento, decidindo pela manutenção dos termos do Edital refe-
rente à CONCORRÊNCIA Nº. 002/2015.
Contagem, 14 de maio de 2015. 
________________________________
Rafael Silveira 
Secretário Municipal Adjunto de Administração

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
FEITO: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA (contra)
CONCORRÊNCIA Nº. 002/2015 - PROCESSO N° 009/2015 - EDITAL N° 005/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO 
DO LOTE 03 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE COMPOSTO PELO VIADUTO DA AVENIDA DAS AMÉRICAS NA INTERSEÇÃO COM A AVENIDA SEVERINO BALLESTEROS 
RODRIGUES NA REGIÃO DO BAIRRO RESSACA, E VIADUTO DA AVENIDA PIO XII NA INTERSEÇÃO COM A RODOVIA BR-040 NA REGIÃO DO BAIRRO MORADA NOVA, NO 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG.
IMPUGNANTE: CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.
I – Das preliminares
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA interposta, tempestivamente, pela empresa CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA. através de seu representante legal, devidamente qualifi-
cado na peça inicial, CONTRA os termos do Edital de CONCORRÊNCIA Nº. 002/2015, com fundamento na Lei N º 8.666/93.
II - Das Formalidades Legais
Que, cumpridas as formalidades legais, registra-se que cientificados foram, todos os demais licitantes da existência e trâmite da respectiva IMPUGNAÇÃO ADMINISTRA-
TIVA, conforme comprovam os documentos acostados ao Processo de Licitação retro identificado.
III - Das Alegações e Da Análise
A empresa CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA. apresentou impugnação ao Edital por discordar dos critérios adotados quanto à Qualificação Técnica exigida, especifica-
mente no que concerne ao Item 6.1.3, alínea “C.1”. 
A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS assim se manifesta em Ofício apenso ao Processo com relação aos termos da Impugnação:
“Sr. Presidente,
Tendo em vista impugnação efetuada pela Empresa CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA. concernente ao procedimento licitatório supra, vimos assim se posicionar:
A Impugnante alega em sua peça recursal apensa ao Processo, a sua não concordância na exigência contida no Item 6.1.3, Alínea C.1 do Edital e requer o exame das 
razões apresentadas para a consequente retirada da exigência contestada.
POSICIONAMENTO DA SEMOBS QUANTO AOS TERMOS DA IMPUGNAÇÃO:
Impugnações padronizadas não encontram socorro em jurisprudência e doutrina tratando especificamente do motivo pelo qual os impugnantes profissionais entendem 
(ou poderíamos dizer pretendem) estar ocorrendo a violação aos princípios da igualdade, legalidade, moralidade e competitividade.
A Impugnante parece que não leu o edital ou não demonstra interesse algum em ter acesso aos termos do mesmo.
O Edital prevê em seu item 6.1.3, alínea C.1, o transcrito fielmente abaixo:
“C.1) Indicação de Usina de Asfalto (CBUQ) que proponha como fornecedora. Se a mesma for de propriedade da Licitante, declaração que se compromete a dispo-
nibilizar os volumes necessários à prestação dos serviços, no período de vigência do Contrato. Caso a Licitante não disponha de usina de asfalto deverá apresentar 
declaração da Empresa responsável pelo processamento do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), comprometendo-se a disponibilizar os volumes necessários 
à prestação dos serviços no período de vigência contratual, nas mesmas condições das licitantes que possuem usinas. Deverá ainda a Licitante apresentar declaração 
de compromisso de mais 02 (duas) usinas, visando garantir o fornecimento de material, se porventura a usina principal não tiver condições de atender a demanda. As 
declarações deverão ser acompanhadas dos respectivos “croquis” de localização e da comprovação de licenciamento junto a FEAM na data prevista para a entrega da 
Proposta.”
O Edital, em momento algum, faz exigência de propriedade. Pede a prova de disponibilidade de usina de asfalto ou compromisso de fornecimento de massa. 
A Administração apenas optou pela segurança da entrega adequada da atividade a ser executada. A massa asfáltica deverá atender às rigorosas exigências determina-
das em normas e especificações técnicas do DNIT e da ABNT, pois se assim não estiver, compromete a qualidade dos trabalhos. 
O rigor técnico é que estabelece os limites do procedimento. Por isso que há vários anos os Editais da SUDECAP (Prefeitura de Belo Horizonte), DNIT, DER/MG, DEOP e 
outros insistem em fazer constar de seus editais a exigência ora impugnada.
Da mesma forma que a Impugnante defendeu sua tese, os interesses da Administração têm que ser defendidos. O interesse público não pode ficar em segundo plano, 
e nem pode permitir que os licitantes tenham oportunidade de aventurar-se na sua proposta. O Edital solicita usina instalada e licenciada, porque as obras objeto da 
licitação exigem disponibilidade imediata da massa usinada a quente, com o rigor técnico necessário em sua qualidade. Minas Gerais e outros Estados da Federação 
possuem um número imenso de usinas que atendem à exigência editalícia, o que torna inteiramente competitível a disputa entre empresas. O Edital prevê ainda a 
possibilidade de participação de empresas em consórcio e não faz qualquer menção quanto à exigência no tocante à localização de qualquer usina de asfalto, bastando 
pois que a mesma tenha capacidade de fornecer a massa asfáltica e que tal material seja aplicado dentro das normas e especificações técnicas concernentes. O Edital 
não dirige aos usineiros a participação na licitação. As empresas capazes e não possuidoras de usina própria podem usar perfeitamente a alternativa de compromisso 
de fabricantes.
Os serviços de pavimentação estão situados no caminho crítico de execução e entrega da obra.
A operação de usina de asfalto deve sofrer programação antecipada em função do tipo de revestimento, do traço a utilizar e da quantidade a fornecer, que são correla-
cionadas as frentes de trabalho liberadas e a disponibilidade de equipamentos para a execução dos serviços.
A aplicação da massa em campo deve obedecer à faixa de temperatura que assegure a condição de adequada compactação e consequente qualidade do trabalho a 
ser entregue. O atraso na entrega do insumo ou na aplicação do mesmo poderá acarretar perda de temperatura, inviabilizando a utilização e exigindo o descarte da 
totalidade que não atenda as exigências técnicas. Assim, as exigências técnicas de produção e aplicação, que impõem uma vida útil limitada ao insumo, associada ao 
dinamismo da programação de serviços, exigem uma perfeita sintonia entre a execução do revestimento e o fornecimento da massa.
Ressalta-se, ainda, que os serviços de fornecimento e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente, demandam um percentual acima de 4% (quatro por cento) 
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do valor global do Orçamento da Obra, sendo considerado, conforme determinações do Tribunal de Contas da União - TCU, item de relevância e valor significativo para 
exigência de qualificação técnica.
O procedimento de uma licitação tem por meta obter a proposta mais vantajosa, ofertada pelo “melhor” licitante e concretizada no “melhor” contrato. Ou, em outras 
palavras: a supremacia do interesse público deve ser sempre resguardada e para garantir tal supremacia é obrigação do servidor público defender o princípio de eficácia 
do ato administrativo. A Administração não pode promover uma ação que será frustrada nas controvérsias jurídicas, ocasionando um emperramento da máquina 
administrativa. Não é justificável que os objetivos de governo se percam em razão de interpretações controversas. Não se justifica a inoperância fundada na presunção 
de ilegalidade. Os atos administrativos hão de ser praticados com a maior celeridade e acerto (eficiência) e hão de alcançar os objetivos pretendidos (eficácia), segundo 
doutrina dominante.
Frisando, não se pode e não se deve sacrificar a eficácia do procedimento administrativo a fundamentos controversos. 
No caso de procedimentos licitatórios, só os fatos manifestamente prejudiciais à Administração ou a terceiros devem servir de base para a anulação. As nulidades 
somente devem ser pronunciadas quando for manifesta a intercorrência de ilegalidade insanável, o que aqui não ocorre.
Ora, assim sendo, é imperioso reconhecer, que não há, na realidade, qualquer fator que ameace sequer a licitude ou a legitimidade do procedimento licitatório aqui 
debatido. O Edital não exige propriedade e nem localização determinada, atendendo incondicionalmente o prescrito no §6º do art. 30 da Lei 8.666/93. As exigências 
visam apenas garantir a Administração que o dinheiro público não será desperdiçado pela má escolha de uma construtora para a execução das obras objeto do procedi-
mento licitatório.
A Administração poderá sofrer maiores danos com o cancelamento do procedimento que está em andamento do que terá com a sua regular continuidade.
Finalmente, as razões alegadas pela Impugnante em sua peça recursal foi matéria de denúncia formulada junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), no bojo dos 
Editais referentes aos Processos Licitatórios Concorrências No 09/2010 e 10/2010 da Secretaria Municipal de Infraestrura - SEMINFRA do Município de Betim. Assim se 
manifestou o Plenário do TCU no Acórdão n.° 1780/2010 —TCU:
“....76. Para o caso concreto, os demais itens da denúncia foram considerados em conformidade com a jurisprudência e com a legislação vigente: 
I— restrição à participação de consórcios - o caput do artigo 33 faculta (e não obriga) a participação de empresas em consórcio; 
II — exigência de dois engenheiros - está amparada no § 60 do art. 30 da Lei 8.666/1993 que trata da capacidade operativa da licitante; 
III—declaração de compromisso de usina de asfalto para a entrega CBUQ para a obra — há precedentes no TCU que indicam não haver irregularidade nesta cláusula; 
IV — compromisso de mais duas usinas de asfalto para fomecimento de CBUQ se a usina principal não tenha condições de atender à demanda — não há restrição à 
competitividade uma vez que o edital faculta o compromisso de fornecimento de CBUQ por apenas uma usina de asfalto (e isso foi considerado regular anteriormente 
em outros processos do TCU); 
V — exigência de apresentação de licença ambiental e alvará de instalação e funcionamento das usinas de asfalto — se é admitido que se exija o compromisso da usina 
de asfalto para fornecimento de CBUQ, é natural que essa usina esteja operando e, por isso, deve apresentar a licença ambiental e os alvarás de instalação e funciona-
mento;...”
Ante às contrarrazões apresentadas e ao posicionamento do Egrégio Tribunal de Contas da União - TCU, não existe, pois, qualquer fundamentação nas argumentações 
da Impugnante.”
A Comissão Permanente de Licitações esclarece ainda que o objeto da Licitação faz parte integrante do Contrato de Repasse Nº 0396.125 – 60/13, ajustado entre a 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e o MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG e que foi efetuada Audiência Pública prévia, na forma prescrita no art. 39 da Lei 8.666/93, com a 
publicidade na forma da Lei, para acesso e direito a todas as informações pertinentes e manifestação de todos os interessados no Procedimento Licitatório em questão.
Via de consequência, a Comissão Permanente de Licitações decide pelo não provimento da impugnação apresentada e pela manutenção dos termos do Edital.
IV - Da Decisão
Isto posto, sem nada mais a evocar, conhecemos da Impugnação interposta pela CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA., para negar-lhe provimento, decidindo pela manu-
tenção dos termos do Edital referente à CONCORRÊNCIA Nº. 002/2015.
Contagem, 14 de maio de 2015.
Comissão Permanente de Licitações:
Jáder Luís Sales Júnior
Presidente em exercício da Comissão Permanente de Licitações
Márcia Mendes Siqueira
Comissão Permanente de Licitações
Arcione Felix Capucho
Comissão Permanente de Licitações
Maria Marta de Oliveira Soares
Comissão Permanente de Licitações
DECISÃO
FEITO: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA (contra)
CONCORRÊNCIA Nº. 002/2015 - PROCESSO N° 009/2015 - EDITAL N° 005/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO 
DO LOTE 03 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE COMPOSTO PELO VIADUTO DA AVENIDA DAS AMÉRICAS NA INTERSEÇÃO COM A AVENIDA SEVERINO BALLESTEROS 
RODRIGUES NA REGIÃO DO BAIRRO RESSACA, E VIADUTO DA AVENIDA PIO XII NA INTERSEÇÃO COM A RODOVIA BR-040 NA REGIÃO DO BAIRRO MORADA NOVA, NO 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG.
IMPUGNANTE: CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.
De acordo com o Parágrafo 4° do Art. 109 da Lei Nº 8.666/93 e com base na análise efetuada pela Comissão Permanente de Licitação, RATIFICO a Decisão proferida 
quanto à Impugnação interposta pela CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA., para negar-lhe provimento, decidindo pela manutenção dos termos do Edital referente à CON-
CORRÊNCIA Nº. 002/2015.
Contagem, 14 de maio de 2015. 
________________________________
Rafael Silveira 
Secretário Municipal Adjunto de Administração

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
FEITO: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA (contra)
CONCORRÊNCIA Nº. 002/2015 - PROCESSO N° 009/2015 - EDITAL N° 005/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO 
DO LOTE 03 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE COMPOSTO PELO VIADUTO DA AVENIDA DAS AMÉRICAS NA INTERSEÇÃO COM A AVENIDA SEVERINO BALLESTEROS 
RODRIGUES NA REGIÃO DO BAIRRO RESSACA, E VIADUTO DA AVENIDA PIO XII NA INTERSEÇÃO COM A RODOVIA BR-040 NA REGIÃO DO BAIRRO MORADA NOVA, NO 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG.
IMPUGNANTE: MARCO XX CONSTRUÇÕES LTDA.
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I – Das preliminares
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA interposta, tempestivamente, pela empresa MARCO XX CONSTRUÇÕES LTDA. através de seu representante legal, devidamente qualifi-
cado na peça inicial, CONTRA os termos do Edital de CONCORRÊNCIA Nº. 002/2015, com fundamento na Lei N º 8.666/93.
II - Das Formalidades Legais
Que, cumpridas as formalidades legais, registra-se que cientificados foram, todos os demais licitantes da existência e trâmite da respectiva IMPUGNAÇÃO ADMINISTRA-
TIVA, conforme comprovam os documentos acostados ao Processo de Licitação retro identificado.
III - Das Alegações e Da Análise
A empresa MARCO XX CONSTRUÇÕES LTDA. apresentou impugnação ao Edital por discordar dos critérios adotados quanto à Qualificação Técnica exigida, especifica-
mente no que concerne ao Item 6.1.3, alíneas “C” e “C.1”. 
A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS assim se manifesta em Ofício apenso ao Processo com relação aos termos da Impugnação:
“Sr. Presidente,
Tendo em vista impugnação efetuada pela Empresa MARCO XX CONSTRUÇÕES LTDA. concernente ao procedimento licitatório supra, vimos assim se posicionar:
A Impugnante alega em sua peça recursal apensa ao Processo, a sua não concordância na exigência contida no Item 6.1.3, Alíneas C e C.1 do Edital e requer o exame 
das razões apresentadas para o conhecimento e o provimento da mesma.
Argumenta a Impugnante ao final: “...Em síntese, a exigência de TRÊS usinas já instaladas e licenciadas é fragrantemente ilegal, vulnerando de rasgo o art.30, § 6º, 
da Lei 8.666/93, bem como os princípios basilares do instituto das licitações, notadamente na medida em que transfere a um grupo de fabricantes a prerrogativa de 
decidir quem participará ou não da licitação...”
POSICIONAMENTO DA SEMOBS QUANTO AOS TERMOS DA IMPUGNAÇÃO:
Trata-se de mais um recurso repleto de fragmentos de lições de eminentes juristas e de preciosas jurisprudências em defesa dos princípios prescritos na Lei de Licitações. 
Como é de praxe na grande maioria das impugnações, tal material jurídico trata do assunto de forma bem genérica, pois tais impugnações padronizadas não encon-
tram socorro em jurisprudência e doutrina tratando especificamente do motivo pelo qual os impugnantes profissionais entendem (ou poderíamos dizer pretendem) 
estar ocorrendo a violação aos princípios da igualdade, legalidade, moralidade e competitividade.
A Impugnante parece que não leu o edital ou não demonstra interesse algum em ter acesso aos termos do mesmo.
O Edital prevê em seu item 6.1.3, alíneas C e C.1, o transcrito fielmente abaixo:
“C) Declaração de disponibilidade de máquinas e equipamentos adequados para o cumprimento do objeto da licitação, conforme modelo do anexo XV – Declaração 
de disponibilidade, parte integrante deste Edital. As máquinas e equipamentos necessários e indispensáveis ao bom andamento dos serviços deverão estar disponíveis 
durante toda a execução dos serviços. Deverá, ainda, a licitante disponibilizar usina de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) na forma abaixo:
C.1) Indicação de Usina de Asfalto (CBUQ) que proponha como fornecedora. Se a mesma for de propriedade da Licitante, declaração que se compromete a dispo-
nibilizar os volumes necessários à prestação dos serviços, no período de vigência do Contrato. Caso a Licitante não disponha de usina de asfalto deverá apresentar 
declaração da Empresa responsável pelo processamento do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), comprometendo-se a disponibilizar os volumes necessários 
à prestação dos serviços no período de vigência contratual, nas mesmas condições das licitantes que possuem usinas. Deverá ainda a Licitante apresentar declaração 
de compromisso de mais 02 (duas) usinas, visando garantir o fornecimento de material, se porventura a usina principal não tiver condições de atender a demanda. As 
declarações deverão ser acompanhadas dos respectivos “croquis” de localização e da comprovação de licenciamento ambiental junto a FEAM na data prevista para a 
entrega da Proposta.”
O Edital, em momento algum, faz exigência de propriedade. Pede a prova de disponibilidade de usina de asfalto ou compromisso de fornecimento de massa. 
A Administração apenas optou pela segurança da entrega adequada da atividade a ser executada. A massa asfáltica deverá atender às rigorosas exigências determina-
das em normas e especificações técnicas do DNIT e da ABNT, pois se assim não estiver, compromete a qualidade dos trabalhos. 
O rigor técnico é que estabelece os limites do procedimento. Por isso que há vários anos os Editais da SUDECAP (Prefeitura de Belo Horizonte), DNIT, DER/MG, DEOP e 
outros insistem em fazer constar de seus editais a exigência ora impugnada.
Da mesma forma que a Impugnante defendeu sua tese, os interesses da Administração têm que ser defendidos. O interesse público não pode ficar em segundo plano, 
e nem pode permitir que os licitantes tenham oportunidade de aventurar-se na sua proposta. O Edital solicita usina instalada e licenciada, porque as obras objeto da 
licitação exigem disponibilidade imediata da massa usinada a quente, com o rigor técnico necessário em sua qualidade. Minas Gerais e outros Estados da Federação 
possuem um número imenso de usinas que atendem à exigência editalícia, o que torna inteiramente competitível a disputa entre empresas. O Edital prevê ainda a 
possibilidade de participação de empresas em consórcio e não faz qualquer menção quanto à exigência no tocante à localização de qualquer usina de asfalto, bastando 
pois que a mesma tenha capacidade de fornecer a massa asfáltica e que tal material seja aplicado dentro das normas e especificações técnicas concernentes. O Edital 
não dirige aos usineiros a participação na licitação e tampouco transfere a um grupo de fabricantes a prerrogativa de decidir quem participará ou não da licitação. As 
empresas capazes e não possuidoras de usina própria podem participar em consórcio com outras empresas ou usar perfeitamente a alternativa de compromisso de 
fabricantes.
Ressalta-se, ainda, que os serviços de fornecimento e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente, demandam um percentual acima de 4% (quatro por cento) 
do valor global do Orçamento da Obra, sendo considerado, conforme determinações do Tribunal de Contas da União - TCU, item de relevância e valor significativo para 
exigência de qualificação técnica.
Quanto à sugestão de fracionamento do objeto, licitando-se o fornecimento de massa asfáltica em uma licitação específica, a Administração mostra-se contrária à 
mesma, tendo em vista que a licitação do objeto integral se faz no intuito de possibilitar a Administração o melhor e maior nível de controle no gerenciamento e na 
supervisão da execução das obras e serviços, a maior interação entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do cronograma pre-
estabelecido e na observância dos prazos, a concentração da responsabilidade pela execução do empreendimento em uma só empresa ou consórcio e a concentração 
da garantia dos resultados. Tal opção viabilizará um grande ganho na economia de escala, que aplicada na execução do empreendimento de forma macro possibilitará, 
consequentemente, numa redução de preços a serem pagos pela Administração, sendo assim, a concentração do objeto consolida a vantajosidade da licitação para a 
Administração.
Os serviços de pavimentação estão situados no caminho crítico de execução e entrega da obra.
A dissociação entre a aplicação do revestimento betuminoso e o fornecimento do material necessário à construção se constitui em precedente que poderá acarretar 
atrasos ao prazo final do empreendimento, além de ônus desnecessário aos custos dos serviços, exigindo do Poder Público a montagem de estrutura operacional não 
rotineira na execução das suas atividades.
Se fosse adotada essa forma de trabalho, o gerenciamento das atividades de construção da obra passaria a não ser de responsabilidade da Construtora a ser contrata-
da, sendo dividida com a Prefeitura. A Prefeitura se tornaria responsável pelo fornecimento do insumo a Construtora dentro da programação de serviços, e poderia o 
não atendimento dentro do prazo estabelecido, servir como justificativa ao não cumprimento das metas estabelecidas e acordadas entre as partes. O planejamento dos 
trabalhos sofre a influência de fatores externos (chuvas) quanto internos (não liberação de etapas anteriores de trabalho) no âmbito da obra, sendo a programação de 
atividades bastante dinâmica.
A operação de usina de asfalto deve sofrer programação antecipada em função do tipo de revestimento, do traço a utilizar e da quantidade a fornecer, que são correla-
cionadas as frentes de trabalho liberadas e a disponibilidade de equipamentos para a execução dos serviços.
A não obediência à programação de serviços por parte da Construtora acarretará custos adicionais ao fornecedor, que provavelmente teriam de ser ressarcidos pelo 
Poder Público, apesar da não entrega do material, caso esse se responsabilizasse pelo fornecimento do insumo.
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A aplicação da massa em campo deve obedecer à faixa de temperatura que assegure a condição de adequada compactação e consequente qualidade do trabalho a ser 
entregue. O atraso na entrega do insumo ou na aplicação do mesmo poderá acarretar perda de temperatura, inviabilizando a utilização e exigindo o descarte da totali-
dade que não atenda as exigências técnicas. Assim, a Prefeitura teria que ressarcir o fornecimento de um produto que não foi aplicado, devido à ineficiência na progra-
mação dos serviços ou insuficiência dos equipamentos disponibilizados pela Construtora, gerando ônus ao Município não decorrente de ineficiência na sua atuação. 
Assim, as exigências técnicas de produção e aplicação, que impõem uma vida útil limitada ao insumo, associada ao dinamismo da programação de serviços, exigem 
uma perfeita sintonia entre a execução do revestimento e o fornecimento da massa, devendo a coordenação da atividade caber a um só responsável.
Essa condição inviabiliza a inclusão de terceiro que também deverá se envolver nos trabalhos, e cujo gerenciamento de atividades seria de responsabilidade do Poder 
Municipal, que não detém a propriedade e o controle sobre o maquinário, mão de obra e demais recursos que deverão ser disponibilizados para a execução.
O procedimento de uma licitação tem por meta obter a proposta mais vantajosa, ofertada pelo “melhor” licitante e concretizada no “melhor” contrato. Ou, em outras 
palavras: a supremacia do interesse público deve ser sempre resguardada e para garantir tal supremacia é obrigação do servidor público defender o princípio de eficácia 
do ato administrativo. A Administração não pode promover uma ação que será frustrada nas controvérsias jurídicas, ocasionando um emperramento da máquina 
administrativa. Não é justificável que os objetivos de governo se percam em razão de interpretações controversas. Não se justifica a inoperância fundada na presunção 
de ilegalidade. Os atos administrativos hão de ser praticados com a maior celeridade e acerto (eficiência) e hão de alcançar os objetivos pretendidos (eficácia), segundo 
doutrina dominante.
Frisando, não se pode e não se deve sacrificar a eficácia do procedimento administrativo a fundamentos controversos. 
No caso de procedimentos licitatórios, só os fatos manifestamente prejudiciais à Administração ou a terceiros devem servir de base para a anulação. As nulidades 
somente devem ser pronunciadas quando for manifesta a intercorrência de ilegalidade insanável, o que aqui não ocorre.
Ora, assim sendo, é imperioso reconhecer, que não há, na realidade, qualquer fator que ameace sequer a licitude ou a legitimidade do procedimento licitatório aqui 
debatido. O Edital não exige propriedade e nem localização determinada, atendendo incondicionalmente o prescrito no §6º do art. 30 da Lei 8.666/93. As exigências 
visam apenas garantir a Administração que o dinheiro público não será desperdiçado pela má escolha de uma empresa ou consórcio de empresas para a execução das 
obras objeto do procedimento licitatório.
A Administração poderá sofrer maiores danos com o cancelamento do procedimento que está em andamento do que terá com a sua regular continuidade.
Finalmente, as razões alegadas pela Impugnante em sua peça recursal foi matéria de denúncia formulada junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), no bojo dos 
Editais referentes aos Processos Licitatórios Concorrências No 09/2010 e 10/2010 da Secretaria Municipal de Infraestrura - SEMINFRA do Município de Betim. Assim se 
manifestou o Plenário do TCU no Acórdão n.° 1780/2010 —TCU:
“....76. Para o caso concreto, os demais itens da denúncia foram considerados em conformidade com a jurisprudência e com a legislação vigente: 
I— restrição à participação de consórcios - o caput do artigo 33 faculta (e não obriga) a participação de empresas em consórcio; 
II — exigência de dois engenheiros - está amparada no § 60 do art. 30 da Lei 8.666/1993 que trata da capacidade operativa da licitante; 
III—declaração de compromisso de usina de asfalto para a entrega CBUQ para a obra — há precedentes no TCU que indicam não haver irregularidade nesta cláusula; 
IV — compromisso de mais duas usinas de asfalto para fomecimento de CBUQ se a usina principal não tenha condições de atender à demanda — não há restrição à 
competitividade uma vez que o edital faculta o compromisso de fornecimento de CBUQ por apenas uma usina de asfalto (e isso foi considerado regular anteriormente 
em outros processos do TCU); 
V — exigência de apresentação de licença ambiental e alvará de instalação e funcionamento das usinas de asfalto — se é admitido que se exija o compromisso da usina 
de asfalto para fornecimento de CBUQ, é natural que essa usina esteja operando e, por isso, deve apresentar a licença ambiental e os alvarás de instalação e funciona-
mento;...”
Ante às contrarrazões apresentadas e ao posicionamento do Egrégio Tribunal de Contas da União - TCU, não existe, pois, qualquer fundamentação nas argumentações 
da Impugnante.”
A Comissão Permanente de Licitações esclarece ainda que o objeto da Licitação faz parte integrante do Contrato de Repasse Nº 0396.125 – 60/13, ajustado entre a 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e o MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG e que foi efetuada Audiência Pública prévia, na forma prescrita no art. 39 da Lei 8.666/93, com a 
publicidade na forma da Lei, para acesso e direito a todas as informações pertinentes e manifestação de todos os interessados no Procedimento Licitatório em questão.
Via de consequência, a Comissão Permanente de Licitações decide pelo não provimento da impugnação apresentada e pela manutenção dos termos do Edital.
IV - Da Decisão
Isto posto, sem nada mais a evocar, conhecemos da Impugnação interposta pela MARCO XX CONSTRUÇÕES LTDA., para negar-lhe provimento, decidindo pela manu-
tenção dos termos do Edital referente à CONCORRÊNCIA Nº. 002/2015.
Contagem, 14 de maio de 2015.
Comissão Permanente de Licitações:
Jáder Luís Sales Júnior
Presidente em exercício da Comissão Permanente de Licitações
Márcia Mendes Siqueira
Comissão Permanente de Licitações
Arcione Felix Capucho
Comissão Permanente de Licitações
Maria Marta de Oliveira Soares
Comissão Permanente de Licitações
DECISÃO
FEITO: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA (contra)
CONCORRÊNCIA Nº. 002/2015 - PROCESSO N° 009/2015 - EDITAL N° 005/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO 
DO LOTE 03 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE COMPOSTO PELO VIADUTO DA AVENIDA DAS AMÉRICAS NA INTERSEÇÃO COM A AVENIDA SEVERINO BALLESTEROS 
RODRIGUES NA REGIÃO DO BAIRRO RESSACA, E VIADUTO DA AVENIDA PIO XII NA INTERSEÇÃO COM A RODOVIA BR-040 NA REGIÃO DO BAIRRO MORADA NOVA, NO 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG.
IMPUGNANTE: MARCO XX CONSTRUÇÕES LTDA.
De acordo com o Parágrafo 4° do Art. 109 da Lei Nº 8.666/93 e com base na análise efetuada pela Comissão Permanente de Licitação, RATIFICO a Decisão proferida 
quanto à Impugnação interposta pela MARCO XX CONSTRUÇÕES LTDA., para negar-lhe provimento, decidindo pela manutenção dos termos do Edital referente à CON-
CORRÊNCIA Nº. 002/2015.
Contagem, 14 de maio de 2015. 
________________________________
Rafael Silveira 
Secretário Municipal Adjunto de Administração
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Secretaria Municipal 
de Defesa Social

ATA DA 8º REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – CMPDC CONTAGEM
Ao décimo terceiro dia do mês de março do ano de 2015, às 09h00min na sala de reuniões do Centro Integrado de Defesa Social – CIDS, Sede da Secretaria Municipal 
de Defesa Social, localizado na rua Vereador David de Oliveira Costa, nº 14, bairro Fonte Grande, na cidade de Contagem/ MG. Reuniram-se ordinariamente os membros 
do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, para deliberarem sobre os assuntos da pauta abaixo transcrita: Exposição das propostas de trabalho das Comissões 
para os projetos: Construções Seguras e Defesa Civil nas Escolas; Convite ao Secretário de Desenvolvimento Urbano para a presenciar a próxima reunião; Data e Defini-
ção de pontos da pauta. 
Estando presentes os membros, o Presidente do Conselho declarou aberto os trabalhos, anunciando a cobertura pela comunicação das próximas reuniões. Em seguida 
foi realizada a leitura da pauta, e aprovada pelos membros presentes. 
Passando a fala para o TempoClima,  com  a previsão do tempo do mês de março – mês que superou a média histórica, a previsão para os próximos meses serão de 
chuvas isoladas e localizadas , devido  ao inicio do outono a partir do vigésimo dia do mês de março, uma estação preocupante principalmente ao fato da Crise Hídrica 
que o estado enfrenta. Com a palavra o Presidente agradeceu a PUC Minas pelo apoio e questionou qual será a previsão para o próximo período chuvoso e quanto 
tempo será necessário para estabelecer condições de normalidade na hídrica no Estado. Com a palavra PUC Minas, não temos como fazer previsões a ao longo prazo, 
dependerá dos fenômenos principalmente do El Nino e La Nina, precisamos de zona de convergência do atlântico sul para respondermos em quanto tempo conseguire-
mos superar a crise. 
Com a palavra o representante do meio ambiente manifestou que toda movimentação de terra, deverá ser denunciada, bem como bota-fora orientando a anotar a 
placa do transporte e repassar a fiscalização. 
Em seguida iniciou-se a dinâmica das comissões; devido à ausência de grande parte dos conselheiros indicados a trabalhar nas comissões, foi sugerido estabelecer 
regras e comprometimento de todos. Com a palavra o Conselheiro da Associação Comercial e Industrial de Contagem, enfatiza a necessidade de uma reunião entre os 
secretários para interação entre as ações. Com a palavra o representante da Imprensa se dispôs para dialogar com a educação para buscar apoio ao projeto Defesa Civil 
nas escolas. 
Com a palavra a Conselheira Desenvolvimento Social comenta sobre a experiência de um projeto desenvolvido no município por meio de parceria com uma ONG Inter-
nacional que forneceu subsidio para reformar moradias em condições precárias, para melhoria nas condições de habitabilidade nas áreas vulneráveis. Sugerindo assim, 
estabelecer a união entre ONG e o Projeto Construções seguras, permitindo maior ação no município. 
Deliberações: Solicitar ao Secretário de Defesa Social que provoque os secretários de Desenvolvimento Urbano e de obras para a próxima reunião. 
Questionamentos a serem discutido entre os Secretários: 
1) Quais as dificuldades que o município de Contagem apresenta para aprovação dos projetos; 2) Em quanto tempo o município de Contagem aprova um projeto; 3) 
Quais são as medidas que serão tomadas para acelerar o processo de aprovação dos projetos. 
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, com a próxima reunião marcada para dia 10/04/2015 (Sexta-feira), e pauta aprovada.  
Pauta para a próxima reunião: Informes da Meteorologia TempoClima; Andamento dos projetos; Presença do Secretário de Defesa Social com o parecer das delibera-
ções; Definição dos pontos de pauta e data para a próxima reunião.

ATA DA 9° REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – CMPDC CONTAGEM
Ao décimo terceiro dia do mês de abril do ano de 2015, às 09h00min, na sala de reuniões do Centro Integrado de Defesa Social – CIDS, localizado na Rua David de 
Oliveira Costa, nº14 no bairro Fonte Grande, Contagem-MG. Reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho de Proteção e Defesa Civil, para deliberarem sobre 
os assuntos da pauta abaixo transcrita: Informes da meteorologia Tempoclima; Andamento dos projetos; Parecer das Deliberações; Definição dos pontos de pauta e a 
data para próxima reunião.  
Estando presentes os membros, o Presidente do Conselho declarou abertos os trabalhos. Iniciado com a apresentação dos membros presentes, em seguida foi realizada 
a leitura da ata da reunião anterior, e aprovada pelos membros presentes. 
Com a palavra o representante da Conparq questionou o Presidente do Conselho quanto acioná-lo para as reuniões das comissões. Com a palavra o presidente explicou 
que devido ao fato das demandas internas e externas exigirem certas prioridades e pela falta de efetivo na coordenadoria, tal fato dificultou a convocação das comis-
sões, mas estão sendo feitas readequações internas para melhor atender as demandas do Conselho. 
Com a palavra o representante do Desenvolvimento Social – Sei que as dificuldades são muitas, vivenciei com as experiências em outros conselhos, mas para ter eficácia 
é preciso uma pessoa de referência para deliberar, ficar por conta das atividades, não necessariamente deve ser da Defesa Civil, solicito à secretaria de Defesa Social que 
destaquem um técnico administrativo para esse fim. 
Passando a fala ao representante Tempoclima (Puc Minas), que distribuiu um esquema com gráficos aos membros presentes, dados para ilustrar o panorama do 
ultimo período chuvoso, informou também sobre a chegada da massa de ar polar, iniciando o período de seca, que forma bloqueio  para novas zonas de convergência 
dificultando as chuvas, sendo esse um destaque para a saúde, o que agrava a incidência doenças respiratórias devido as baixas taxas de umidade do ar. Finalizou com o 
informe de que a previsão para o retorno do período chuvoso será entre a segunda quinzena de setembro para o inicio de outubro. 
Com a palavra representante do meio ambiente solicitou que os conselheiros intercedam sobre os casos de desmatamento das mata ciliares e loteamento nas nascen-
tes, - nunca houve no município programa para tratar das matas ciliares e com a crise hídrica no município só estão buscando sanar a doença, mas não em acabar com 
o causador, e enfatizou a importância de denunciar as irregularidades ambientais, como loteamentos clandestinos, bota-foras desmatamentos e construções na mata 
ciliar, deixando a disposição o número para denuncia 3911-9362. 
Passado para os projetos, o Representante da Defesa Civil deu parecer positivo quanto o andamento do projeto defesa civil nas escolas, informou que o material didá-
tico está em processo de elaboração. Já o projeto construções seguras não teve retorno favorável por parte dos órgãos convidados a contribuir com o projeto, de toda 
forma o secretário de defesa social aconselhou dar continuidade ao projeto sem buscar parceria Intersetorial.  
Com a fala o presidente relembrou da última reunião, fazendo menção à informação dada pela Represente da Secretaria de Desenvolvimento Social, projeto que 
forneceu subsidio para reformar moradias em condições precárias, para melhoria nas condições de habitabilidade nas áreas vulneráveis, executado no município no 
ano de 2012 após transtornos das fortes chuvas, solicitou que o representante do Desenvolvimento social levasse a apresentação do projeto para a próxima reunião, 
o representante do desenvolvimento social se comprometeu em leva-la. O presidente do conselho Também solicitou aos membros que provoquem o prefeito aderir à 
campanha Cidades Resiliente, concluindo com o convite a todos os membros a participarem da semana de capacitação que a Defesa Civil promoverá, anunciando a 
participação do Corpo de Bombeiros no curso de primeiros socorros. 
Com a fala o representante do meio ambiente fala sobre a complexidade das ações de Defesa Civil, mencionando os incêndios florestais sendo uns dos grandes proble-
mas ambientais a serem enfrentados durante o período de seca, que acaba por comprometer a umidade relativa do ar consistindo em um grande conflito no município 
e enfatiza que se observada alguma irregularidade denunciar. 
Com a palavra o presidente sugere que os representantes do comitê de fiscalização provoquem os demais membros para a criação do 156, um canal para acionar os 
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órgãos fiscalizadores, garantindo retorno imediato aos cidadãos. 
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, com a próxima reunião marcada para dia 08/05/2015 (Sexta-feira). Pauta para a próxima reunião: 
1) Informes da Meteorologia Tempoclima;  2) Andamento dos projetos da Defesa Civil;  3) Apresentação do projeto de Habitabilidade para as áreas vulneráveis (De-
senvolvimento Social);  4) Definição dos pontos de pauta e data para a próxima reunião.

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
O Secretário da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, no exercício das suas atribuições, faz publicar o(s) acórdão(s) abaixo indicado(s): 
ACÓRDÃO Nº 182
PROC. Nº  02-B-00459/2013
RECORRENTE: Meta Galvanização Comércio e Indústria Ltda
RELATOR: Marcelo Rodrigues do Carmo
ISSQN. MULTA ISOLADA. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIÇOS DE GALVANOPLASTIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. CONFLITO APA-
RENTE DE NORMAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECLARAÇÃO NA DES. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. As atividades 
de restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, 
plastificação e congêneres de qualquer objeto, elencados no subitem 14-05 da Lista de Serviços trazida pela Lei Complementar 116/2003, quando executadas em bens 
de terceiros, são atividades tributáveis exclusivamente pelo ISSQN, não cabendo mais restringir  o imposto municipal a essas atividades somente quando executadas em 
objetos não destinados à industrialização ou à comercialização. Por unanimidade de votos, em reexame necessário mantiveram a decisão parcial de Primeira Instância, 
mantendo os lançamentos de ISSQN sobre serviços de galvanoplastia, desconstituindo-se a multa isolada.

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
ATA DE REUNIÃO
Aos 5 (cinco) dias do mês de maio de 2015 (dois mil e quinze), às 13:30 (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, situado 
à Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial, instalou-se a sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, sob a 
Presidência do Sr. José Carlos Carlini Pereira e secretariada pelo secretário suplente Sr. Tarcisio Oliveira da Silva, haja vista ausência justificada do Sr. Salvador Go-
mes Pereira por razões de saúde em família, com a presença dos seguintes membros componentes da Câmara:  Sra. Flávia de Aguiar Lage, Sr. Marcelo Rodrigues do 
Carmo e  Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.  Aberta a sessão, procedeu-se à leitura e aprovação da Ata da última reunião. Em seguida entrou em pauta o processo 
Nº02.B.00459/2013 – META GALVANIZAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo que, em reexame necessário, votou pela 
manutenção da decisão de Primeira Instância. Por unanimidade de votos ficou mantida a decisão da Junta de Julgamento Fiscal de procedência parcial ao pedido da 
contribuinte, mantendo-se, portanto os lançamentos de ISSQN e seus acréscimos legais, com a desconstituição da multa isolada aplicada pelo Fisco.  Nada mais haven-
do, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente ATA, que segue assinada por seu Presidente, por seu Secretário suplente e pelos demais membros presentes 
nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais. Contagem, 5 de maio de 2015. PARTICIPANTES DA SESSÃO: JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA, PRESIDENTE; 
TARCÍSIO OLIVEIRA DA SILVA, SECRETÁRIO; FLÁVIA DE AGUIAR LAGE; MARCELO RODRIGUES DO CARMO E MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA.

Secretaria Municipal 
de Saúde

Extrato do 7º TA ao CT 285/2007/FMS, dispensa n° 380/2007, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e RINALDO VICENTE DE LIMA. Constitui 
objeto do presente termo aditivo a prorrogação do contrato nº 285/2007/FMS, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é R$ 10.509,05(dez mil 
quinhentos e nove reais e cinco centavos). A despesa decorrente do presente termo correrá por conta da dotação Orçamentária de nº 1113.1.10.301.0017.2147.33903
6.14 CR 929, fonte do recurso 214801. Em Contagem, 23 de dezembro de 2014.

Extrato do 13º TA ao CT 087/2003/FMS, dispensa n° 075/03, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e ROSA ANGELA M. MESQUITA DI-
NIZ. Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação do contrato nº 087/2003/FMS, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é R$ 
13.682,37(treze mil seissentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos). A despesa decorrente do presente termo correrá por conta da dotação Orçamentária de nº 
1113.1.10.301.0017.2147.339036.14, fonte do recurso 214801. Em Contagem, 29 de dezembro de 2014.

Extrato do 13º TA ao CT 130/2003/FMS, dispensa n° 113/03, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e OZANAN DO NASCIMENTO MA-
DURO. Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação do contrato nº 130/2003/FMS, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é R$ 
18.893,40(doizoito mil oitocentos e noventa e três reais quarenta centavos). A despesa decorrente do presente termo correrá por conta da dotação Orçamentária de nº 
1113.1.10.301.0017.2147.339036.14 CR 929, fonte do recurso 214801. Em Contagem, 29 de dezembro de 2014.

Extrato do 13º TA ao CT 012/2003/FMS, dispensa n° 015/03, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e MARIA FRANCISCA LACERDA SILVA. 
Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação do contrato nº 012/2003/FMS, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é R$11.400000 
(onze mil e quatrocentos reais). A despesa decorrente do presente termo correrá por conta da dotação Orçamentária de nº 1113.1.10.301.0017.2147.339036.14 CR 
929, fonte do recurso 214801. Em Contagem, 23 de dezembro de 2014.

Extrato do 10º TA ao CT 283/2006/FMS, dispensa n° , celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e 3 HD LOCAÇÕES LTDA. Constitui objeto do pre-
sente termo aditivo a prorrogação do contrato nº 283/2006/FMS, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é R$ 62.192,64(sessenta e dois mil cento 
e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos). A despesa decorrente do presente termo correrá por conta da dotação Orçamentária de nº 1113.1.10.301.0017.21
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47.339039.10 CR 932, fonte do recurso 214801. Em Contagem, 29 de dezembro de 2015.

Extrato do 13º TA ao CT 191/2004/FMS, dispensa n° 046/04, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e RAIMUNDO SOUZA GOMES. Constitui 
objeto do presente termo aditivo a prorrogação do contrato nº 191/2004/FMS, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é R$ 14.049,80(quatorze 
mil e quarenta e nove reais e oitenta centavos). A despesa decorrente do presente termo correrá por conta da dotação Orçamentária de nº 1113.1.10.301.0017.2147.3
39036.14 CR 929, fonte do recurso 214801. Em Contagem, 23 
de dezembro de 2014.

Extrato do 12º TA ao CT 098/2003/FMS, dispensa n° 096/03, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e ANTONIO VICTOR DA FONSECA. Consti-
tui objeto do presente termo aditivo a prorrogação do contrato nº 098/2003/FMS, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é R$ 16.551,68(quinze 
mil quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos). A despesa decorrente do presente termo correrá por conta da dotação Orçamentária de nº 1113.1.1
0.301.0017.2147.339036.14 CR 929, fonte do recurso 214801. Em Contagem, 29 de dezembro de 2014.

Contrato CT ,049/2015 dispensa n°012/2015, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / Fundo Municipal de Saúde e o (a) Sr(a)UMBERTO NOGUEIRA. 
Constitui objeto do presente contrato a locação de imóvel situado à Rua. João César de Oliveira, nº 3481, Bairro Eldorado, Contagem/MG, locado para atender o 
Distrito Sanitario Eldorado.  O presente contrato terá início em 02 de março de 2015 e término e 01 de março de 2016. O valor total estimado deste Contrato é de 
108.607,56 (cento e oito mil seissentos e sete reais e cinquenta e seis centavos). A despesa decorrente contrato correrá por conta da dotação Orçamentária de nº  
113.1.10.301.0017.2136 339036-14 CR 10101, e fonte do recurso  214801. Contagem, 02 de março de 2015.

Contrato CT 36/2015, dispensa n°025/2015, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / Fundo Municipal de Saúde e o (a) Sr(a)JOSE PEREIRA NOE. Constitui 
objeto do presente contrato a locação de imóvel situado à Rua Paraopeba 315- Parque Recreio - Contagem - MG, locado para atender o PSF Parque Turistas e USF Santa 
Luzia.  O presente contrato terá início em 22 de março de 2015 e término e 21 de março de 2016. O valor total estimado deste Contrato é de 33.584,04 (trinta e três 
mil quinhentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos). A despesa decorrente contrato correrá por conta da dotação Orçamentária de nº  113.1.10.301.0017.2257 
339036-14 CR 1010, e fonte do recurso  214801. Contagem, 22 de março de 2015.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 191/2004/FMS, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM / SMS /FMS E O RAIMUNDO SOUZA GOMES 
EM DECORRÊNCIA DA DISPENSA Nº 046/04. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 113.1 10.301.0017.2257 Natu-
reza da despesa 339036-14 CR 1010; FONTE DE RECURSO 214801, cláusula terceira, do contrato nº 191/2004/FMS, celebrado em decorrência da Dispensa nº 046/04. 
02 de Janeiro de 2015.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 130/2003/FMS, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM / SMS /FMS E O OZANAN DO NASCI-
MENTO MADURO EM DECORRÊNCIA DA DISPENSA Nº 113/22003. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 113.1 
10.301.0017.2257 Natureza da despesa 339036-14 CR 1010; FONTE DE RECURSO 214801, cláusula terceira, do contrato nº 166/2003/FMS, celebrado em decorrência 
da Dispensa nº 147/03. Contagem, 02 de Janeiro de 2015.

Extrato do 7º TA ao CT 296/2009/FMS, dispensa n° 388/2009, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e CLESIO BAHIA DOS SANTOS. Constitui 
objeto do presente termo retificação da vigência e valor total do 6º Termo aditivo. DA VIGÊNCIA: Onde se Lê: A prorrogação do prazo de vigência do contrato originário 
por mais de 04 (quatro) meses, com início em 03/09/14 e término em 02/01/15;.Leia-se: A prorrogação do prazo de vigência do contrato originário por mais de 12 
(doze) meses, com início em 03/09/14 e término em 02/09/15; 1.2 DO VALOR DO CONTRATO - Onde se lê: O valor total decorrente da renovação do contrato é R$ 
14.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), cujo valor mensal do aluguel é R$ 1.800,00  (mil e oitocentos reais) (...).  Leia-se: O valor total decorrente da renovação do 
contrato é R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), cujo valor mensal do aluguel é R$ 1.800,00  (mil e oitocentos reais) (...).30 de março de 2015.

Contrato CT 48/2015, dispensa n°009/2015, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / Fundo Municipal de Saúde e o (a) Sr(a)Elizeu Gomes Barbosa. Consti-
tui objeto do presente contrato a locação de imóvel situado à Rua Maria Jose da Rocha, nº 234 - Bairro Alvorada - Contagem - MG, locado para atender o Distrito Sede.  
O presente contrato terá início em 02 de março de 2015 e término e 01 de março de 2016. O valor total estimado deste Contrato é de R$  37.058,40 (trinta e sete mil 
reais e quarenta centavos). A despesa decorrente contrato correrá por conta da dotação Orçamentária de nº  113.1.10.301.0017.2257 339039-10 CR 101415, e fonte 
do recurso  2148011. Contagem, 02 de março de 2015.

Contrato CT 205/2014, dispensa n°131/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / Fundo Municipal de Saúde e o (a) Sr(a)ZENILDA GONÇALVES BENTO. 
Constitui objeto do presente contrato a locação de imóvel situado à Rua VP 2 N.º 868 apt 103, Nova Contagem - Contagem, locado para atender o Moradia do médicos 
do Programa Mais Médicos do Governo Federal.  O presente contrato terá início em 02 de janeiro de 2015 e término e 01 de março de 2015. O valor total estimado 
deste Contrato é de R$ 2.492,72 (dois mil quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos). A despesa decorrente contrato correrá por conta da dotação 
Orçamentária de nº  113.1.10.301.0017.2147 339036-14 CR 92915, e fonte do recurso  2148011. Contagem, 29 de dezembro de 2014

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, 
Tornar Público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 015/2015, Processo nº 044/2015, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUI-
SIÇÕES DE TESTES, INDICADORES E INTEGRADORES, VISANDO ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG, às licitantes SISPACK MEDICAL LTDA, CNPJ 
54.565.478/0001-98 o item 07 A/B no valor total estimado de R$ 350.000,00, CIRÚRGICA DIFAMIG LTDA, CNPJ 05.400.050/0001-80 os itens 1 A/B, 2, 3 A/ B, 4 A/B, 5,6 e 
8 no valor total estimado de 679.094,40, perfazendo o total geral estimado de R$ 1.029.094,40 -  Secretario Municipal de Saúde, Evandro José da Silva. Em 07 de maio 
de 2015.

Retificação do Extrato do Termo da Ata de Registro de Preço nº 21/2014 PP 116/2014
ONDE SE LÊ:
Extrato do TermodaAta de Registro de Preço  nº 21/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 116/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresaCENTERMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA . O objeto da presente Ataé os registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos ( 
ampolas, frascos e tubos, comprimidos) para atender a Rede Municipal de Saúde  - Esta Ata de Registro de Preços terá a vigência 12 meses tendo início em 19 de janei-
ro de 2015 e término em 18 de janeiro de 2016. O valor total da Ata será de R$ 26.085,00 (vinte e seis mil e oitenta e cinco reais). Em 02/02/2015.

Extrato do TermodaAta de Registro de Preço  nº 21/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 116/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a em-
presa BH FARMA COMÉRCIO LTDA - ME. O objeto da presente Ataé os registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos ( ampolas, frascos e tubos, 
comprimidos) para atender a Rede Municipal de Saúde  - Esta Ata de Registro de Preços terá a vigência 12 meses tendo início em 19 de janeiro de 2015 e término em 
18 de janeiro de 2016. O valor total da Ata será de R$ 65.256,00 (sessenta e seis mil duzentos e cinquenta e seis reais). Em 02/02/2015.
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Extrato do TermodaAta de Registro de Preço  nº 21/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 116/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresaCOSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA O objeto da presente Ataé os registro de preços para futura e eventual aquisição de medi-
camentos ( ampolas, frascos e tubos, comprimidos) para atender a Rede Municipal de Saúde  - Esta Ata de Registro de Preços terá a vigência 12 meses tendo início em 
19 de janeiro de 2015 e término em 18 de janeiro de 2016. O valor total da Ata será de R$ 607.700,40 (seiscentos e sete mil setecentos reais e quarenta centavos). Em 
02/02/2015.

Extrato do TermodaAta de Registro de Preço  nº 21/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 116/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresaCRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. O objeto da presente Ataé os registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos ( 
ampolas, frascos e tubos, comprimidos) para atender a Rede Municipal de Saúde  - Esta Ata de Registro de Preços terá a vigência 12 meses tendo início em 19 de janei-
ro de 2015 e término em 18 de janeiro de 2016. O valor total da Ata será de R$ 168.196,30 (cento e sessenta e oito mil cento e noventa e seis reais e trinta centavos). 
Em 02/02/2015.

Extrato do TermodaAta de Registro de Preço  nº 21/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 116/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a em-
presaFARMACONN LTDA. O objeto da presente Ataé os registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos ( ampolas, frascos e tubos, comprimidos) 
para atender a Rede Municipal de Saúde  - Esta Ata de Registro de Preços terá a vigência 12 meses tendo início em 19 de janeiro de 2015 e término em 18 de janeiro de 
2016. O valor total da Ata será de R$ 551.986,00 (quinhentos e quinze mil novecentos e oitenta e seis reais). Em 02/02/2015.

Extrato do TermodaAta de Registro de Preço  nº 21/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 116/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a em-
presa – HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA O objeto da presente Ataé os registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos ( ampolas, 
frascos e tubos, comprimidos) para atender a Rede Municipal de Saúde  - Esta Ata de Registro de Preços terá a vigência 12 meses tendo início em 19 de janeiro de 2015 
e término em 18 de janeiro de 2016. O valor total da Ata será de R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais). Em 02/02/2015.

Extrato do TermodaAta de Registro de Preço  nº 21/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 116/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresaHOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  O objeto da presente Ataé os registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos ( am-
polas, frascos e tubos, comprimidos) para atender a Rede Municipal de Saúde  - Esta Ata de Registro de Preços terá a vigência 12 meses tendo início em 19 de janeiro 
de 2015 e término em 18 de janeiro de 2016. O valor total da Ata será de R$ 68.261,00 (sessenta e oito mil duzentos e sessenta e um reais). Em 02/02/2015.

Extrato do TermodaAta de Registro de Preço  nº 21/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 116/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresaMULTIFARMA COMERCIAL LTDA. O objeto da presente Ataé os registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos ( ampolas, frascos e tubos, 
comprimidos) para atender a Rede Municipal de Saúde  - Esta Ata de Registro de Preços terá a vigência 12 meses tendo início em 19 de janeiro de 2015 e término em 
18 de janeiro de 2016. O valor total da Ata será de R$ 773.080,00 (setecentos e setenta e três mil e oitenta reais). Em 02/02/2015.

Extrato do TermodaAta de Registro de Preço  nº 21/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 116/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresaPRATI DONADUZZI E CIA LTDA. O objeto da presente Ataé os registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos ( ampolas, frascos e tubos, 
comprimidos) para atender a Rede Municipal de Saúde  - Esta Ata de Registro de Preços terá a vigência 12 meses tendo início em 19 de janeiro de 2015 e término em 
18 de janeiro de 2016. O valor total da Ata será de R$ 96.357,00 (noventa e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais). Em 02/02/2015.

Extrato do TermodaAta de Registro de Preço  nº 21/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 116/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a em-
presaSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. O objeto da presente Ataé os registro de preços para futura e eventual aquisição 
de medicamentos ( ampolas, frascos e tubos, comprimidos) para atender a Rede Municipal de Saúde  - Esta Ata de Registro de Preços terá a vigência 12 meses tendo 
início em 19 de janeiro de 2015 e término em 18 de janeiro de 2016. O valor total da Ata será de R$ 493.084,25 (quatrocentos e noventa e três mil oitenta e quatro 
reais e vinte e cinco centavos). Em 02/02/2015.

Extrato do TermodaAta de Registro de Preço  nº 21/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 116/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresaUNIÃO QUIMICA FARM. NACIONAL S/A. O objeto da presente Ataé os registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos ( ampolas, frascos e 
tubos, comprimidos) para atender a Rede Municipal de Saúde  - Esta Ata de Registro de Preços terá a vigência 12 meses tendo início em 19 de janeiro de 2015 e térmi-
no em 18 de janeiro de 2016. O valor total da Ata será de R$ 50.920,00 (cinquenta mil novecentos e vinte reais). Em 02/02/2015.

LÊIA-SE:
Extrato do TermodaAta de Registro de Preço  nº 21/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 116/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresaCENTERMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA . O objeto da presente Ataé os registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos ( 
ampolas, frascos e tubos, comprimidos) para atender a Rede Municipal de Saúde  - Esta Ata de Registro de Preços terá a vigência 12 meses tendo início em 02 de janei-
ro de 2015 e término em 01 de janeiro de 2016. O valor total da Ata será de R$ 26.085,00 (vinte e seis mil e oitenta e cinco reais). Em 02/01/2015.

Extrato do TermodaAta de Registro de Preço  nº 21/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 116/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a em-
presa BH FARMA COMÉRCIO LTDA - ME. O objeto da presente Ataé os registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos ( ampolas, frascos e tubos, 
comprimidos) para atender a Rede Municipal de Saúde  - Esta Ata de Registro de Preços terá a vigência 12 meses tendo início em 02 de janeiro de 2015 e término em 
01 de janeiro de 2016. O valor total da Ata será de R$ 65.256,00 (sessenta e seis mil duzentos e cinquenta e seis reais). Em 02/01/2015.

Extrato do TermodaAta de Registro de Preço  nº 21/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 116/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresaCOSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA O objeto da presente Ataé os registro de preços para futura e eventual aquisição de medi-
camentos ( ampolas, frascos e tubos, comprimidos) para atender a Rede Municipal de Saúde  - Esta Ata de Registro de Preços terá a vigência 12 meses tendo início em 
02 de janeiro de 2015 e término em 01 de janeiro de 2016. O valor total da Ata será de R$ 607.700,40 (seiscentos e sete mil setecentos reais e quarenta centavos). Em 
02/01/2015.

Extrato do TermodaAta de Registro de Preço  nº 21/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 116/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresaCRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. O objeto da presente Ataé os registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos ( 
ampolas, frascos e tubos, comprimidos) para atender a Rede Municipal de Saúde  - Esta Ata de Registro de Preços terá a vigência 12 meses tendo início em 02 de janei-
ro de 2015 e término em 01 de janeiro de 2016. O valor total da Ata será de R$ 168.196,30 (cento e sessenta e oito mil cento e noventa e seis reais e trinta centavos). 
Em 02/01/2015.
Extrato do TermodaAta de Registro de Preço  nº 21/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 116/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a em-
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presaFARMACONN LTDA. O objeto da presente Ataé os registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos ( ampolas, frascos e tubos, comprimidos) 
para atender a Rede Municipal de Saúde  - Esta Ata de Registro de Preços terá a vigência 12 meses tendo início em 02 de janeiro de 2015 e término em 01 de janeiro de 
2016. O valor total da Ata será de R$ 551.986,00 (quinhentos e quinze mil novecentos e oitenta e seis reais). Em 02/01/2015.

Extrato do TermodaAta de Registro de Preço  nº 21/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 116/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a em-
presa – HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA O objeto da presente Ataé os registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos ( ampolas, 
frascos e tubos, comprimidos) para atender a Rede Municipal de Saúde  - Esta Ata de Registro de Preços terá a vigência 12 meses tendo início em 02 de janeiro de 2015 
e término em 01 de janeiro de 2016. O valor total da Ata será de R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais). Em 02/01/2015.

Extrato do TermodaAta de Registro de Preço  nº 21/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 116/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresaHOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  O objeto da presente Ataé os registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos ( am-
polas, frascos e tubos, comprimidos) para atender a Rede Municipal de Saúde  - Esta Ata de Registro de Preços terá a vigência 12 meses tendo início em 02 de janeiro 
de 2015 e término em 01 de janeiro de 2016. O valor total da Ata será de R$ 68.261,00 (sessenta e oito mil duzentos e sessenta e um reais). Em 02/01/2015.

Extrato do TermodaAta de Registro de Preço  nº 21/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 116/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresaMULTIFARMA COMERCIAL LTDA. O objeto da presente Ataé os registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos ( ampolas, frascos e tubos, 
comprimidos) para atender a Rede Municipal de Saúde  - Esta Ata de Registro de Preços terá a vigência 12 meses tendo início em 02 de janeiro de 2015 e término em 
01 de janeiro de 2016. O valor total da Ata será de R$ 773.080,00 (setecentos e setenta e três mil e oitenta reais). Em 02/01/2015.

Extrato do TermodaAta de Registro de Preço  nº 21/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 116/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresaPRATI DONADUZZI E CIA LTDA. O objeto da presente Ataé os registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos ( ampolas, frascos e tubos, 
comprimidos) para atender a Rede Municipal de Saúde  - Esta Ata de Registro de Preços terá a vigência 12 meses tendo início em 02 de janeiro de 2015 e término em 
01 de janeiro de 2016. O valor total da Ata será de R$ 96.357,00 (noventa e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais). Em 02/01/2015.

Extrato do TermodaAta de Registro de Preço  nº 21/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 116/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a em-
presaSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. O objeto da presente Ataé os registro de preços para futura e eventual aquisição 
de medicamentos ( ampolas, frascos e tubos, comprimidos) para atender a Rede Municipal de Saúde  - Esta Ata de Registro de Preços terá a vigência 12 meses tendo 
início em 02 de janeiro de 2015 e término em 01 de janeiro de 2016. O valor total da Ata será de R$ 493.084,25 (quatrocentos e noventa e três mil oitenta e quatro 
reais e vinte e cinco centavos). Em 02/01/2015.

Extrato do TermodaAta de Registro de Preço  nº 21/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 116/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresaUNIÃO QUIMICA FARM. NACIONAL S/A. O objeto da presente Ataé os registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos ( ampolas, frascos e 
tubos, comprimidos) para atender a Rede Municipal de Saúde  - Esta Ata de Registro de Preços terá a vigência 12 meses tendo início em 02 de janeiro de 2015 e térmi-
no em 01 de janeiro de 2016. O valor total da Ata será de R$ 50.920,00 (cinquenta mil novecentos e vinte reais). Em 02/01/2015.

C.M.D.C.A.C.

RESOLUÇÃO 011/2015
DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA – FIA AO CENTRO DE REFERÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CRES-
CER.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, no uso de suas atribuições legais, vem tornar público a utilização do Fundo 
Municipal da Criança e do Adolescente:
Resolve:
Artigo 1º – Aprovar o plano de aplicação do recurso apresentado pela Instituição CENTRO DE REFERÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CRESCER regularmente 
inscrita no CMDCAC referente ao projeto “CRESCER EM CIDADANIA II”.
Artigo 2º – Autorizar a liberação de R$14.920,00 (QUATORZE MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS ) para o CENTRO DE REFERÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CRES-
CER.
Artigo 3º- Determinar que o representante legal para fazer jus ao recurso deverá assinar termo de responsabilidade pessoal pela aplicação do recurso, no Projeto 
“CRESCER EM CIDADANIA II”, bem como prestar conta diretamente à Prefeitura, que comunicará ao Conselho no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a conta estar 
prestada.
Artigo 4º – O saldo por ventura existente deverá ser revestido para a conta do Fundo da Infância e da Adolescência –(FIA).
Artigo 5º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Contagem, 14 de Abril de 2015.
Luana Adriana da Silva Torres 
Presidente do CMDCAC

Famuc

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC Edital N° 01/2015
RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
PREZADOS CANDIDATOS, ATENÇÃO PARA OS ITENS 7.2.11 E 7.2.12 DO EDITAL
7.2.11. O candidato cujo pedido de isenção da Taxa de Inscrição for deferido TERÁ QUE efetuar sua inscrição durante o Período do dia 23/04/2015 ao dia 15/05/2015, e 
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NÃO efetuar o pagamento do boleto bancário. 
7.2.12. O candidato que tiver o pedido de isenção da Taxa de Inscrição indeferido poderá efetuar sua inscrição, imprimindo o Boleto e efetuando o pagamento confor-
me disposto no item 5.2.2 deste edital.

ORD. NOME IDENTIDADE SITUAÇÃO

01 Luciene Lopes do Nascimento 11.546.866 DEFERIDO

02 Mirian Luiza Santos Reis 4.342.755 DEFERIDO

Contagem, 12 de maio de 2015.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC

Previcon.

Informamos que os requerimentos abaixo listados foram indeferidos.

REQUERENTE MATRICULA REQUERIMENTO SITUAÇÃO

CLEIA LUCIA RODRIGUES 1090123 01A111922013 INDEFERIDO

MARAI ANGELA DE FARIA 121584 01A015062014 INDEFERIDO

MARCIO FERRERIA REIS 12065 01A061702014 INDEFERIDO

JOSÉ FERREIRA ESTANISLAU 1130680 768071 INDEFERIDO

CLAUDIA APARECIDA ANTUNES ORSINE DE ARAUJO 1098787 01A053232014 INDEFERIDO

CLEMENCIA CECILIA DE SOUZA 1346365 768088 INDEFERIDO

DELIO APARECIDO DINIZ 1922951 01A021202013 INDEFERIDO

SONJA GOULART DE OLIVEIRA 1927872 768110 INDEFERIDO

IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA GOULART 328480 01A049852014 INDEFERIDO

MARILDA DO SOCORRO SILVA 118508 768013 INDEFERIDO

PEDRO ALAERCIO LEITE 145718 01A062072014 INDEFERIDO

MARIA DE LOURDES CASTRO 926302 01A101752013 INDEFERIDO

MARLENE CASSEA 130850 01A059642014 INDEFERIDO

MARIA LUIZA FONSECA 1185191 01A049882014 INDEFERIDO

DAMIR DE ASSIS HONORIO 121410 768135 INDEFERIDO

CLAUDIA TAVARES E FRAGA 14910 768266 INDEFERIDO

MARIA FRANCISCA DE JESUS SANTOS 1923079 768109 INDEFERIDO

MARCOS ANTONIO NUNES 1150150 768024 INDEFERIDO

MARIA HELENA RIBEIRO DIAS 1149861 768216 INDEFERIDO

MARIA DA CONSOLAÇÃO DE SIQUEIRA RODRIGUES NÃO IFORMOU 768247 INDEFERIDO

MARIA LUIZA SOARES DE SOUZA 1913251 01A025432014 INDEFERIDO

FLORENICE DE FIGUEIREDO SOUZA 1919080 01A021422014 INDEFERIDO

ALADIM JOSE DE OLIVEIRA NÃO IFORMOU 01A036062013 INDEFERIDO

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 1996567 768096 INDEFERIDO

FABIOLA BOTELHO CAMPOS SERRANO 140139 01A061022014 INDEFERIDO

MARIA LUZIA DUARTE 154440 768105 INDEFERIDO

CLAUDIA DE ARAUJO MOREIRA REZENDE 109541 768245 INDEFERIDO

TELMA SANTANA COELHO 137529 768092 INDEFERIDO

ROSA DE FATIMA LAMBERTICCI 115630 01A029702014 INDEFERIDO

ANA CAROLINA FREITAS VIANA 383953 01A005412014 INDEFERIDO

Fica aberto o prazo de 5 dias para contra razões. Os documentos devem ser protocolados na sede do PREVICON de segunda a quarta, de 09:00 às 11:00 e de 14:00 às 
16:00. Caso o requerente não compareça, os autos serão encaminhados ao Departamento de Recursos Humanos para providências de encerramento.
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