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Contagem, quarta-feira, 24 de junho de 2015  Ano 24 Edição 3649

Funec forma mais 17 profissionais 
no CursoTécnico em Logística

Pelo curso, os alunos se inserem no mercado de trabalho com mão de obra qualificada
A qualificação profissional é 

a melhor forma de se inserir no 
mercado de trabalho. Ciente 
disso, a Prefeitura de Conta-
gem investe na formação da 
população e, por meio da Fun-
dação de Ensino de Contagem 
(Funec), realizou, na sexta-feira 
(19/6), no auditório da Funec-
Centec, a formatura de mais 
uma turma de Técnico em Lo-
gística. Desta vez, a cerimônia 
de conclusão do curso contem-
plou os 17 estudantes da uni-
dade Ressaca, que deram mais 
um passo na busca da realiza-
ção profissional.

Com 800 horas de duração, 
o Curso Técnico em Logística 
foi realizado em parceria com 
o Programa Nacional de Aces-
so ao Ensino Técnico e Empre-
go (Pronatec) e abordou temas 
relativos à profissão, como 
procedimentos de transporte e 
armazenamento, manutenção 
de máquinas e equipamentos, 
compras, recebimento, arma-
zenagem, movimentação, ex-
pedição e distribuição de ma-
teriais e produtos.

Segundo a presidente da 
Funec, Karla Roque, os alunos 
têm agora a chance de buscar 
emprego de maneira mais fácil 
e segura. Para ela, a educação é 
fundamental para a construção 
de uma sociedade onde todos 
podem caminhar juntos. "Na 
Funec, nós sempre primamos 

pela qualidade. Investimos cer-
ca de R$ 100 mil na realização 
do curso Técnico em Logística, 
para aquisição de kits escola-
res, vale-transporte, alimenta-
ção e novos laboratórios. Cada 
formatura é uma vitória para 
o desenvolvimento econômico 
de Contagem", salientou.

De acordo com o presiden-
te da Associação Comercial e 
Industrial de Contagem (Acic), 
Umberto Siqueira, as empre-
sas sempre estão em busca de 
profissionais de nível técnico 
para comporem seus quadros 
de funcionários. "Se o merca-
do está difícil, qualifique-se. 
Profissionais dedicados e que 
buscam o conhecimento fazem 
a diferença. É isso que os em-
pregadores querem", ressaltou.

Exemplo dessa tendência é 
Júlio César Rodrigues, 43, alu-
no da turma recém-formada. 
Antes do curso, ele já trabalha-
va na área e resolveu voltar aos 
estudos para entender a teoria 
por trás da prática diária a que 
estava acostumado. Hoje, após 
formado, conseguiu emprego 
em uma fábrica e não para de 
sonhar com o futuro. "Quero 
continuar aplicando na empre-
sa onde trabalho o que aprendi 
no curso Técnico em logística. 
Ano que vem, irei para a uni-
versidade me graduar em logís-
tica", planeja.

Formação qualificada
A Funec foi a segunda fun-

dação municipal do Brasil a se 
credenciar como ofertante do 

Pronatec e, desde o início da 
parceria, em agosto de 2013, 
vem consolidando o progra-
ma que atende a praticamente 
todas as regiões do município. 
Em 2014, foram realizadas cer-
ca de 3 mil matrículas para os 
cursos de Formação Inicial Con-
tinuada (FIC) e, até o momen-
to, cerca de 5 mil alunos já se 
matricularam, em mais de 40 
cursos ofertados pela Funec.

Ao todo, a Funec formou, 
em cursos de qualificação 
profissional do Pronatec, des-
de sua reabertura no início de 
2013, mais de 3 mil alunos. 
Nestes dois últimos anos, a 
Fundação investiu cerca de R$ 
6 milhões para a realização dos 
cursos em parceria com o Pro-
natec.

Com 800 horas de duração,o curso é realizado em parceria com o Pronatec
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Atos do Executivo

LEI nº 4737, de 24 de junho de 2015.
Aprova o Plano Municipal de Educação - PME e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.
Art.1º É aprovado o Plano Municipal de Educação - PME, com duração de 10 anos, a contar da vigência desta Lei, na forma do Anexo I, com vistas ao cumprimento do 
disposto no art. 214 da Constituição Federal.
Art.2º São diretrizes do PME:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV - melhoria da qualidade da educação;
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessida-
des de expansão, com padrão de qualidade e equidade;
IX - valorização dos (as) profissionais da educação;
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental.
Art.3º As metas previstas no Anexo I desta Lei serão cumpridas no prazo de vigência deste PME, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias 
específicas.
Art.4º As metas previstas no Anexo I desta Lei deverão ter como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, o censo demográfico e os censos da 
educação básica e superior mais atualizados, disponíveis na data da vigência desta Lei.
Art.5º A execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias:
I – Secretaria Municipal de Educação de Contagem - SEDUC;
II - Câmara dos vereadores;
III - Conselho Municipal de Educação de Contagem - CMEC;
IV – Fórum Municipal de Educação de Contagem – FMEC.
§1º Compete, ainda, às instâncias referidas no caput:
I - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet;
II - analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas;
III - analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação.
§2º A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no quarto ano de vigência do PME e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às 
necessidades financeiras do cumprimento das demais metas.
Art.6º O município promoverá a realização de, pelo menos, 2 (duas) conferências municipais de educação até o final do PME articuladas e coordenadas pela Secretaria 
Municipal de Educação de Contagem –SEDUC e o Fórum Municipal de Educação de Contagem - FMEC, em parceria com outros órgãos relacionados a Educação.
Parágrafo único. As conferências de educação realizar-se-ão com intervalo de até 4 (quatro) anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução deste PME e subsidiar 
a elaboração do plano municipal de educação para o decênio subsequente.
Art.7º O município, em regime de colaboração com a União e o Estado de Minas Gerais, atuará com vistas ao alcance das metas e à implementação das estratégias 
objeto deste Plano.
§1º Caberá aos gestores do município a adoção das medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas neste PME.
§2º As estratégias definidas no Anexo I desta Lei não elidem a adoção de medidas adicionais em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a coopera-
ção entre os entes federados, podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e locais de coordenação e colaboração recíproca.
§3º O Município criará mecanismos para o acompanhamento local da consecução das metas deste PME.
§4º Haverá regime de colaboração específico para a implementação de modalidades de educação escolar que necessitem considerar territórios étnico-educacionais e a 
utilização de estratégias que levem em conta as identidades e especificidades socioculturais e linguísticas de cada comunidade envolvida, assegurada a consulta prévia e 
informada a essa comunidade.
§5º O fortalecimento do regime de colaboração entre o Município e o Estado de Minas Gerais incluirá a instituição de instâncias permanentes de negociação, coopera-
ção e pactuação.
Art.8º O Município criará e aprovará em leis específicas a legislação local já adotada com essa finalidade, disciplinando a gestão democrática da educação pública nos 
respectivos âmbitos de atuação, até junho de 2024, e adequando, quando for o caso.
Art.9º O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do Município serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orça-
mentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste PME, a fim de viabilizar sua plena execução.
Art.10 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela União, em colaboração com o Estado de Minas Gerais, e o Município, constituirá fonte de 
informação para a avaliação da qualidade da educação básica e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino.
Art.11 Até o final do primeiro semestre do nono ano de vigência deste PME, o Poder Executivo encaminhará à Câmara dos Vereadores, sem prejuízo das prerrogativas 
deste Poder, o projeto de lei referente ao Plano Municipal de Educação a vigorar no período subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o 
próximo decênio.
Art.12 Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, 24 de junho de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
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REPUBLICAÇÃO
DECRETO nº 527, de 23 de junho de 2015.
Convoca a 2ª Conferência Municipal dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT

O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, 

DECRETA:

Art.1º Fica convocada a 2ª Conferência Municipal dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travesti e Transexuais - LGBT, que será realizada em 28 de junho de 2015, de 
08:00 às 17:00 horas, na Escola Municipal Pedro Pacheco de Souza, situada à Rua Lisboa, nº 201, Bairro Santa Cruz, Contagem.

Art.2º As propostas e deliberações da 2ª Conferência Municipal dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais - LGBT serão referendadas na Confer-
ência Conjunta de Direitos Humanos.

Art.3º A Comissão Organizadora da 2ª Conferência Municipal dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT será designada pela Secretária 
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, mediante Portaria, respeitando a paridade entre representantes da sociedade civil e do poder público na composição das 
comissões organizadores, na forma da legislação.

Art.4º A 2ª Conferência Municipal de Políticas Públicas e Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT será presidida e coordenada pela Secretária 
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.

Art.5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 23 de junho de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

Controladoria 
Municipal

Extrato da Portaria COR/CGM Nº 090, de 18 de Junho de 2015, da Corregedoria Geral.
Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Processado: J.A.F., MATRÍCULA Nº. 1169315, CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES, Lotado na E.M. RITA CARMLINDA. 
Comissão Processante: Presidente e Relator Bel: Samuel Miranda Júnior.
   Membros: Yasmine Luciane Maia Bernardes.
  Camila Garcia Ramos.
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 18 de Junho de 2015.

Extrato da Portaria COR/CGM Nº 093, de 19 de Junho de 2015, da Corregedoria Geral.
Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Processada: V.I.M., MATRÍCULA Nº. 199246, CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, Lotada na UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE OITIS II
Comissão Processante: Presidente e Relator Bel: Samuel Miranda Júnior.
Membros: Yasmine Luciane Maia Bernardes.
   Camila Garcia Ramos.
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 19 de Junho de 2015.

Extrato da Portaria Nº 089, de 17 de junho de 2015, da Corregedoria Geral.
Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Processado(a) : C.R.S.M., MATRÍCULA Nº. 131050, TÉCNICO EM RAIO X, LOTADO NA FAMUC. 
Comissão Processante: Presidente e Relatora Bel: Camila Garcia Ramos
  Membros: Samuel Miranda Junior
     Yasmine Luciane Maia Bernardes
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 17 de junho de 2015.

Portaria COR/CGM - Nº 091, de 18 de Junho de 2015
O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais; nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 
1990; e artigo 20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013:
CONSIDERANDO:
I – a instauração da Sindicância Indiciária nº 03/002/2015, através da Portaria Nº 025 de 26 de Fevereiro de 2015, para apuração de irregularidades supostamente 
cometidas pela servidora MAGDA DOS ANJOS GERMANO, matrícula 201579, Técnico em Enfermagem;
II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;
RESOLVE:
Art. 1º – Determinar na SI 03/002/2015 a penalidade Administrativa de ADVERTÊNCIA a servidora MAGDA DOS ANJOS GERMANO, matrícula 201579, Técnico em Enfer-
magem, com fundamento legal no art. 123, I c/c Art. 125, todos da Lei Municipal 2.160/90.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de Junho de 2015.
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VANDERLEI DANIEL DA SILVA 
Controlador Geral do Município

Portaria COR/CGM - Nº 094, de 23 de Junho de 2015
O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais; nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 
1990; e artigo 20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013:
CONSIDERANDO:
I – a instauração da Sindicância Indiciária nº 03/001/2015, através da Portaria Nº 021 de 25 de Fevereiro de 2015, para apuração de irregularidades supostamente 
cometidas pelo servidor EDVALDO SOARES FERREIRA, matrícula 199551, Técnico de Enfermagem;
II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;
RESOLVE:
Art. 1º – Determinar na SI 03/001/2015 a penalidade Administrativa de ADVERTÊNCIA ao servidor EDVALDO SOARES FERREIRA, matrícula 199551, Técnico de Enferma-
gem, com fundamento legal no art. 123, I c/c Art. 125, todos da Lei Municipal 2.160/90.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de Junho de 2015.
VANDERLEI DANIEL DA SILVA 
Controlador Geral do Município

Secretaria Municipal 
de Administração

HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDOS DE CREDENCIAMENTOS
CREDENCIAMENTO NÚMERO 003/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 224/2011
Os interessados abaixo relacionados, inscritos no processo acima identificado, cujo objetivo é o credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, para possíveis sorteios 
para execução de LEILÕES, atenderam a todos os requisitos de habilitação e tiveram seus pedidos de credenciamentos deferidos:
• PAULO CÉSAR AGOSTINHO (CPF 600.216.836-20);
• JONAS GABRIEL ANTUNES MOREIRA (CPF 065.132.226-05);
• FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO (CPF 039.167.186-30);
• LUCAS RAFAEL ANTUNES MOREIRA (CPF 014.721.886-16),
Contagem, 22 de junho de 2015.
Jáder Luís Sales Júnior
Comissão Permanente de Licitações
Homologo e ratifico o deferimento dos pedidos de credenciamento dos Senhores JPAULO CÉSAR AGOSTINHO (CPF 600.216.836-20), JONAS GABRIEL ANTUNES MOREI-
RA (CPF 065.132.226-05), FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO (CPF 039.167.186-30), e LUCAS RAFAEL ANTUNES MOREIRA (CPF 014.721.886-16), ficando os mesmos 
aptos por um período de 12(doze) meses a participarem do sorteio destinado à definição da pessoa física ou jurídica que realizará LEILÕES para a Administração Pública 
Municipal.
Contagem, 22 de junho de 2015.
Rafael Silveira
Secretário Municipal Adjunto de Administração

1. EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 066/2011 PAC. 202/2011 PP. 063/2011
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS
VALOR GLOBAL: R$ 31.096,44
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1071.04.122.0001.2271 – 33903916 / 33903037 –  010000
ASSINADO/VIGÊNCIA: 18/06/2015 / DE 1°/07/2015 ATÉ 28/09/2015, OU ATÉ QUE SE CONCLUA O NOVO CERTAME LICITATÓRIO.

2. EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 024/2012 PAC. 011/2012 PP. 004/2012
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS
VALOR GLOBAL: R$ 60.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1071.04.122.0001.2271 – 33903916 / 33903037 –  010000
ASSINADO/VIGÊNCIA: 18/06/2015 / DE 20/06/2015 ATÉ 17/09/2015

3. EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 054/2012/LICITAÇÃO PAC. 070/2012 PP. 025/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATADA: ATUAL SERVICE LTDA ME
OBJETO: REPACTUAÇÃO COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2015/2015, CORRIGINDO O VALOR A PARTIR DE 01/01/2015 E PRORROGAÇÃO DA VIGÊN-
CIA POR MAIS 12 MESES
REPACTUAÇÃO: VALOR DE 01/01 A  05/06: R$ 48.910,15
PRORROGAÇÃO: VALOR MENSAL: R$ 54.958,06 VALOR GLOBAL: R$ 659.496,72
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1111.15.452.0038.2238 – 33903700 - 010000
ASSINADO/VIGÊNCIA: 03/06/2015 / DE 06/06/2015 ATÉ 05/06/2016
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4. EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 033/2014/PERCAPTA MUNICIPAL – LAR MARIA CLARA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM ATRAVÉS DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, CONFORME E REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E ACRÉSCIMO DE RECURSOS FINANCEIROS
VALOR: R$ 50.000,00 (1 PARCELA DE R$ 8.330,00 + 5 PARCELAS DE R$ 8.334,00)
ASSINADO/VIGÊNCIA: 27/05/2015 / ATÉ 31/12/2015

5. EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 050/2015/SRP PAC. 296/2013 PP. 116/2013 ATA 019/2014
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA: BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
OBJETO: ACRÉSCIMO DA IMPORTÂNCIA ESTIMADA DE R$ 224.940,57
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.361.0023.2206 – 33903007 – 214401 / 1121.12.365.0023.2204 – 33903007 – 214403 / 1121.12.365.0023.2205 – 33903007 – 
214405 / 1121.12.366.0023.2208 – 33903007 - 214404
ASSINADO: 19/06/2015

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2015 
PROCESSO N.º 054/2015 
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM- FUNDAC E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PARQUES E ÀREAS VERDES DE CONTAGEM – 
CONPARQ.  
VIGÊNCIA DA ATA: 23 DE JUNHO DE 2015 À 22 DE JUNHO DE 2016 
 
AOS 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2015, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONER´S E CILINDRO PARA IMPRESSORAS, CONFORME DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO 
EDITAL DE LICITAÇÃO QUE ORIGINOU O REGISTRO, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, BEM COMO A PROPOSTA DA EMPRESA CLASSIFICADA, 
COMO DESCRITO NA PLANILHA DE ITENS COM PREÇOS REGISTRADOS ABAIXO:
EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: MASTERINFOR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- ME

QUANTIDADE ESTIMADA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN PMC FUNDAC CONPARQ TOTAL MARCA
VALOR UNITÁRIO 
REGISTRADO R$ 

VALOR TOTAL 
R$

03 CARTUCHO DE TONER PRETO HP 13A LASERJET Q2613A UN 70 - - 70 GIGA R$ 42,50 R$ 2.975,00

04 CARTUCHO DE TONER XEROX 3160 PRETO UN 360 - - 360 GIGA R$ 85,00 R$ 30.600,00

06 CARTUCHO DE TONER HP 49A LASERJET Q5949A. UN 120 - - 120 GIGA R$ 40,50 R$ 4.860,00

09 CARTUCHO DE TONER HP Q6000A LASERJET PRETO UN 64 - - 64 GIGA R$ 93,00 R$ 5.952,00

10 CARTUCHO DE TONER HP Q6001A LASERJET CIANO UN 54 - - 54 GIGA R$ 88,00 R$ 4.752,00

11 CARTUCHO DE TONER HP Q6002A LASERJET AMARELO UN 54 - - 54 GIGA R$ 88,00 R$ 4.752,00

12 CARTUCHO DE TONER HP Q6003A LASERJET MAGENTA UN 54 - - 54 GIGA R$ 88,00 R$ 4.752,00

17 CARTUCHO DE TINTA HP 92 JATO DE TINTA PRETO CÓDIGO C9362 UN 64 - - 64 GIGA R$ 38,00 R$ 2.432,00

18 CARTUCHO DE TINTA HP 15 JATO DE TINTA PRETO 6615DL UN 160 - - 160 GIGA R$ 38,00 R$ 6.080,00

31 CARTUCHO DE TONER HP 51A LASERJET Q7551A UN 60 - - 60 GIGA R$ 85,00 R$ 5.100,00

45 TONER CE 285 A HP UN 144 - 20 164 GIGA R$ 25,00 R$ 4.100,00

46 TONER CB 436 A HP UN 144 - - 144 GIGA R$ 30,00 R$ 4.320,00

49 CARTUCHO DE TONER PRETO HP 83A LASERJET PRO M127fn UN - 12 - 12 GIGA R$ 61,00 R$ 732,00

50 CARTUCHO PRETO 97 PARA IMPRESSORA HP DESKET 980 UN - 12 - 12 GIGA R$ 59,50 R$ 714,00

51 CARTUCHO COLORIDO 96 PARA IMPRESSORA HP DESKET 980 UN - 12 - 12 GIGA R$ 42,50 R$ 510,00
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52 CARTUCHO DE TONER HP CE-410X PRETO UN - 12 - 12 GIGA R$ 110,50 R$ 1.326,00

53 CARTUCHO DE TONER CIANO HP CE-411A UN - 12 - 12 GIGA R$ 93,50 R$ 1.122,00

54 CARTUCHO DE TONER MAGENTA HP CE-413A UN - 12 - 12 GIGA R$ 93,50 R$ 1.122,00

55
CARTUCHO DE TONER- CARTRIDGE-Y- PRETO PARA IMPRESSORA SAM-
SUNG CLP-300N UN - 12 - 12 GIGA R$ 68,00 R$ 816,00

56
CARTUCHO DE TONER- CARTRIDGE-Y- AMARELO PARA IMPRESSORA 
SAMSUNG CLP-300N UN - 12 - 12 GIGA R$ 102,00 R$ 1.224,00

57
CARTUCHO DE TONER- CARTRIDGE-Y- MAGENTA PARA IMPRESSORA 
SAMSUNG CLP-300N UN - 12 - 12 GIGA R$ 102,00 R$ 1.224,00

58
CARTUCHO DE TONER- CARTRIDGE-Y- CIANO PARA IMPRESSORA SAM-
SUNG CLP-300N UN - 12 - 12 GIGA R$ 102,00 R$ 1.224,00

61

CARTUCHO DE TINTA HP TRICOLOR 4500 PARA IMPRESSORA OFFICEJET. 
CÓDIGO CC656AL. OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL 
OU SUPERIOR. UN - - 10 10 GIGA R$ 54,40 R$ 544,00

82 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK, MODELO: C500S2CG UN 50 - - 50 GIGA R$ 170,00 R$ 8.500,00

83 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK, MODELO: C500S2MG UN 50 - - 50 GIGA R$ 170,00 R$ 8.500,00

84 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK, MODELO: C500S2YG UN 50 - - 50 GIGA R$ 170,00 R$ 8.500,00

85 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK, MODELO: C500S2KG UN 50 - - 50 GIGA R$ 170,00 R$ 8.500,00

86 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP J4660 COLORIDO, MODELO 901 UN 24 - - 24 GIGA R$ 42,00 R$ 1.008,00

87
CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK Z42/Z53 PRETO, REFERÊNCIA 
75, MODELO 12A 1975 UN 200 - - 200 GIGA R$ 51,00 R$ 10.200,00

88
CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK Z42/Z53 PRETO, REFERÊNCIA 
80, MODELO 12A 1980 UN 200 - - 200 GIGA R$ 59,50 R$ 11.900,00

93
TONER PARA IMPRESSORA LASERJET HP 4050 N, PRETO, MODELO 
C4127D (27X) UN 24 - - 24 GIGA R$ 119,00 R$ 2.856,00

110 CARTUCHO DE TONER HP 74 DESKJET D4260 UN 200 - - 200 GIGA R$ 39,50 R$ 7.900,00

114 CARTUCHO DE TONER CE 285 HP 1132 UN 50 - - 50 GIGA R$ 40,00 R$ 2.000,00

116
CILINDRO DE TONER DR3392 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER 
MFC8952DW UN 20 - - 20 GIGA R$ 119,00 R$ 2.380,00

VALOR GERAL DOS ITENS: R$ 163.477,00 (Cento e sessenta e três mil, quatrocentos e setenta e sete reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2015 
PROCESSO N.º 054/2015 
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PARQUES E ÀREAS VERDES DE CONTAGEM – CONPARQ 
VIGÊNCIA DA ATA: 23 DE JUNHO DE 2015 À 22 DE JUNHO DE 2016 
 
AOS 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2015, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO 
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QUE ORIGINOU O REGISTRO, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, BEM COMO A PROPOSTA DA EMPRESA CLASSIFICADA, COMO DESCRITO NA 
PLANILHA DE ITENS COM PREÇOS REGISTRADOS ABAIXO:
EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: DHZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- EPP

QUANTIDADE ESTIMADA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN PMC CONPARQ TOTAL MARCA
VALOR UNITÁRIO 
REGISTRADO R$ VALOR TOTAL R$

39 CARTUCHO TONER XEROX 7500 MAGENTA UN 10 - 10 XEROX R$ 898,00 R$ 8.980,00

41 CARTUCHO TONER XEROX 7500 AMARELO UN 10 - 10 XEROX R$ 800,00 R$ 8.000,00

42 CARTUCHO TONER XEROX 7500 CIANO UN 10 - 10 XEROX R$ 800,00 R$ 8.000,00

43 CARTUCHO TONER XEROX 7500 PRETO UN 30 - 30 XEROX R$ 575,00 R$ 17.250,00

66
CARTUCHO DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER XEROX PHA-
SER 6110 ORIGINAL DO FABRICANTE. UN - 8 8 XEROX R$ 150,00 R$ 1.200,00

67
CARTUCHO DE TONER AMARELO PARA IMPRESSORA LASER XEROX 
PHASER 6110 ORIGINAL DO FABRICANTE. UN - 8 8 XEROX R$ 150,00 R$ 1.200,00

68
CARTUCHO DE TONER CIANO PARA IMPRESSORA LASER XEROX PHA-
SER 6110 ORIGINAL DO FABRICANTE. UN - 8 8 XEROX R$ 150,00 R$ 1.200,00

69
CARTUCHO DE TONER MAGENTA PARA IMPRESSORA LASER XEROX 
PHASER 6110 ORIGINAL DO FABRICANTE. UN - 8 8 XEROX R$ 150,00 R$ 1.200,00

VALOR GERAL DOS ITENS: R$ 47.030,00 (Quarenta e sete mil e trinta reais)

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

198ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC
DATA: 29-06-2015
HORA: 9:00 Horas
LOCAL: Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais.
O Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Contagem – COMAC, Antônio Carlos Xavier da Gama, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
disposto no Artigo 12, parágrafo 1º da Lei 2.570 de 17 de dezembro de 1993, convoca os membros efetivos e suplentes para a 198ª Reunião Ordinária do COMAC, no 
dia 29 de junho de 2015, às 9:00 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem. 
Pauta:
1. Aprovação da Ata da 197ª Reunião Ordinária do COMAC.
2. Persianas Kazza Ltda. – Julgamento do pedido de prorrogação de prazo de condicionantes. Processo    Nº 7548/01-14.
3. Itaipu Máquinas e Veículos Ltda. – Julgamento do pedido de Revalidação de Licença de Operação. Processo Nº 04681/2014-03. 
4. Ronaldo Cesar Melo Fonseca – Julgamento do pedido de Licença Prévia. Processo nº 7702/01-14.
5. Prefeitura Municipal de Contagem – Viaduto Petrolândia – Julgamento do pedido de Licença Prévia. Processo Nº 8158/01-15.
6. Prefeitura Municipal de Contagem – Corredor Ressaca – Julgamento do pedido de Licença Prévia. Processo Nº 8151/01-15.
7. Construtora Marka Ltda. - Julgamento do pedido de Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação. Processo Nº 7328/01-15.
8. Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC.
Atenciosamente,
Antônio Carlos Xavier da Gama
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/ MF sob o n.º 18.715.508/ 0001-31, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, 
n.º 200, bairro Camilo Alves, Contagem, MG, neste ato representado pelo Sr. Sr. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DA GAMA, brasileiro, casado, Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade de Contagem (SEMAS), inscrito no CPF sob o n.º 536.170.706-63, portador da CI n.º M-2.770.820, expedida pela SSP-MG, Sr. SANT CLAIR 



Contagem, 24 de  junho de 2015 Página 114 de 121 Diário Oficial de Contagem - Edição 3649

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

SCHMIETT TERRES, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, inscrito no CPF sob o n.º 171.606269-15, portador da CI 
n.º 1259979, expedida pela SSP-PR, e o Presidente do Instituto de Planejamento Urbano de Contagem – IPUCON, o SR. SÍLVIO BRAZ DA SILVA, brasileiro, casado, fun-
cionário público, portador da Cedula de Identidade nº: MG-17078893, inscrito no CPF sob o n.º 704.521.137-68, nos termos do Decreto Municipal 29/2013, doravante 
denominado COMPROMITENTE, e a empresa CELL SITE SOLUTIONS-CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
15.811.119/0001-11, com sede social na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 78, Conjunto 103/104, Brooklin, São Paulo/SP, por seu representante legal Sr. Marcelo Del Vig-
na, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/MG nº 102.355 e no CPF/MF sob o nº 013.022.016-70, doravante denominada COMPROMISSÁRIA, neste ato repre-
sentado por sua procuradora devidamente constituída DRA. CLARISSA PIRES DA SILVA, brasileira, solteira, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil – seção 
São Paulo, sob o número 236.749, celebram o presente TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, de acordo com as cláusulas e condições abaixo:
DA MOTIVAÇÃO
I – A COMPROMISSÁRIA, empresa CELL SITE SOLUTIONS-CESSÃO DE INFRAESTRUTURA SA, é responsável pela implantação de infraestrutura de suporte, quais sejam 
meios físicos fixos utilizados para das suporte a redes de telecomunicações, entre os quais postes, torres mastros, armários, estruturas de superfície e estruturas suspen-
sas no território do município de Contagem. 
II – Em suas respectivas datas, através dos processos administrativos: 01357/2015-03A; 01866/2015-03A; 01861/2015-03A; 01856/2015-03A; 01865/2015-03A; 
01857/2015-03A; 01862/2015-03A; 02191/2015-03A; 01736/2015-03A, a COMPROMISSÁRIA obteve autorização para movimentação de terra com fins a execução de 
furos de sondagens para edificação, bem como, o processo administrativo nº 03404/2015-03A a COMPROMISSÁRIA realizou o serviço de movimentação de terra sem a 
devida autorização da SEMAS.
III – Por inobservâncias das normas estabelecidas e monitorado pela Compromitente, foi lavrado Autos de Embargo e Interdição juntos aos processos administrativos: 
01866/2015-03A,  03404/2015-03A, 01355/2015-03A e 01357/2015-03A, cujo os autos de embargo e interdição são: 8328 – 8922 – 8796 e Autos de Fiscalizações nº: 
37345 e 038003;
IV – Em 30 de Abril de 2015 a COMPROMISSÁRIA requereu a formalização de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) junto ao Município de Contagem através da 
SEMAS, com fins a regularização da instalação/ implantação de infraestrutura de suporte, quais sejam, meios físicos utilizados para dar suporte a redes de telecomuni-
cações, entre os quais, postes, torres, mastros, armários, estruturas de superfície e estruturas suspensas.

V – Considerando a promulgação da Lei Federal nº 13.116/2015 que disciplina as normas gerais para o licenciamento da infraestrutura de suporte para estações de 
telecomunicação;

VI – Considerando que o Decreto Estadual nº 44.844, de 25 de junho de 2008, nos § 3º do artigo 14, dispõe sobre o funcionamento da empresa concomitantemente 
com o trâmite do processo de licenciamento ambiental dependerá da Assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta;

VII – Considerando que, nos termos do Art. 30 da CF, compete aos municípios legislar sobre o interesse local, compreendido o uso e ocupação do solo nos termos do 
Estatuto das Cidades, bem como a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), que acrescentou o parágrafo 6º do art. 5º da 
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, que rege a Ação Civil Pública, que autoriza os órgãos públicos competentes, a firmar Termo de Ajustamento de Conduta, neste 
caso, fundamentado no inciso VI do artigo 1º deste diploma legal, ou seja, ordem urbanística.

VIII – Considerando que o sistema jurídico de proteção ao meio ambiente, disciplinado em normas constitucionais e infraconstitucionais, está fundado, entre outros, 
nos princípios da prevenção, do poluidor-pagador e da reparação integral, decorrendo para o Poder Público e coletividade deveres e obrigações de variada natureza, 
comportando prestações pessoais, positivas e negativas (fazer e não fazer), bem como de pagar quantia (indenização dos danos insuscetíveis de reposição in natura), 
prestações essas que não excluem, mas, pelo contrário, cumula, se for o caso (STJ Recurso Especial nº 605.323 / MG: 203/015051-9);

IX - Considerando o Autos de Fiscalização nºs 37732/14, 38003/15, 37797/15, 37345/15.
 
X - Considerando Autos de Embargo /Interdição nºs 8328/15, 8833/15, 8796/15, 8922/15.
XI -Considerando os Autos de Infração nºs 6692/15, 6866/15, 6772/15.
IX – RESOLVEM firmar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, mediante as seguintes cláusulas e condições livremente pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente TAC é a adequação da situação da COMPROMISSÁRIA, diretamente ligada ao empreendimento sucintamente descrito no item I, do tópico 
intitulado MOTIVAÇÃO, supra, às normas ambientais e urbanísticas vigentes. Observando-se o disposto em suas cláusulas, em especial ao cumprimento das obrigações 
constantes da Cláusula Segunda, com vistas à regularização das atividades empresariais. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

A COMPROMISSÁRIA se compromete, a título de regularização ambiental e urbanística a cumprir, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, as seguintes obrigações:

II.1. A instalação de infraestrutura de rede de telecomunicação em área urbana não poderá contrariar parâmetros urbanísticos/ ambientais e paisagísticos aprovados 
para as áreas onde encontram-se instalados as infraestruturas de suporte, quais sejam meios físicos utilizados para dar suporte a redes de telecomunicações, entre os 
quais, postes, torres, mastros, armários, estruturas de superfície e estruturas suspensas dos respectivos processos administrativos listados no item II do preâmbulo da 
motivação;

II.2. A instalação de infraestrutura de rede de telecomunicação em área urbana deverá respeitar as restrições estabelecidas no artigo 6º da Lei Federal 13.116/2015.

II.3. Se abster de executar a instalação e o funcionamento de estação transmissora de radiocomunicação, de terminais de usuários e de sistemas de energia elétrica, 
exceto a instalação de equipamentos para prestação de serviço de fornecimento de banda larga ao varejo pela empresa SKY, cujo o pedido de Licenciamento Ambiental 
da atividade deverá ser apresentado a SEMAS no prazo de 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta;
 
II.4. Solicitar junto aos respectivos órgãos do município as licenças necessárias para a instalação de infraestrutura de suporte em área urbana;

II.5. Apresentar projeto técnico e executivo acompanhado das informações exigidas por lei específica nos termos da Lei Federal 13.116/2015 e seus regulamentos;

II.6. Apresentar certidão negativa de débitos ambientais emitido pela Diretoria de Fiscalização Ambiental da SEMAS;
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II.7. Depositar a favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente, instituído pela Lei Municipal 4.130/ 2007, mantida no Banco do Brasil S/A, Agência 503-7, conta-corrente 
n.º 65.594-5; o valor de R$ 112.001,000 (Cento e doze mil e um reais) referente às penalidades decorrentes, da lavratura dos Autos de Infrações nºs: 6692/15, 6866/15, 
6772/15, com depósito em conta corrente no prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura do presente termo;

II.8. Apresentar recibo de depósito bancário referente ao valor do item anterior em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente;

II.9. Fornecer gratuitamente internet banda larga sem fio (outdoor) para 08 (oito) praças públicas com velocidade mínima de 01Megabits por segundo de download 
estável e de qualidade por pessoa e, no mínimo de 20% (vinte por cento) de upload, em tais praças a serem formalmente definidas pela SEMAS/SMDU, bem como, abrir 
ao acesso público nos referidos locais, sistema de Wi-Fi (internet sem fio) outdoor, por período de 48 (quarenta e oito) meses;

II.9.1 A COMPROMISSÁRIA envidará seus melhores esforços para realizar a instalação no prazo máximo de 60 dias dos serviços elencados no item II.9 em 01 (uma) pra-
ça a ser indicada pela SEMAS. Fica desde já acordo que o não cumprimento do prazo não ensejará a aplicação de quaisquer penalidades, inclusive, a contida na cláusula 
4, item IV.1.
 
II.9.2 O cuidado e proteção dos equipamentos a serem instalados nas praças supracitadas é de responsabilidade exclusiva da COMPROMITENTE, ficando a COMPROMIS-
SÁRIA isenta de reposição dos equipamentos eventualmente danificados.
 
III. A COMPROMITENTE se compromete a promover, no ato da assinatura do presente acordo, o desembargo das eventuais obras de infraestrutura de suporte, quais 
sejam meios físicos utilizados para dar suporte a redes de telecomunicações, entre os quais, postes, torres, mastros, armários, estruturas de superfície e estruturas 
suspensas, inclusive os constantes dos autos relacionados no item II, III IX, X, e ainda, por força da celebração do TAC ficam extintos os autos de infrações constantes do 
item XI, todos da motivação, autorizando, ainda, a instalação de equipamentos para fornecimento de internet banda larga sem fio, para o cumprimento da obrigação 
descrita no item II.9 nos termos do item II.3.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

III.1) A fiscalização do presente termo será efetuada de forma independente pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS e Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano – SMDU e Instituto de Planejamento Urbano de Contagem, referente as obrigações assumidas neste TAC, cada qual respectivamente com suas 
atribuições e ainda, respeitando as competências estabelecidas pela Lei Federal 13.116/2015;

III.2) O presente termo não restringirá ou inibirá, as ações de controle, fiscalização, monitoramento ou acompanhamento das citadas Secretarias e Autarquia, nem 
limitará ou impedirá o exercício de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares inerentes ao poder de polícia administrativa.

CLÁUSULA QUARTA – DO DESCUMPRIMENTO

O descumprimento dos prazos e obrigações da Cláusula Segunda do presente Termo, pela COMPROMISSÁRIA, sem prejuízo das demais sanções cíveis, penais e adminis-
trativas, importará:

IV.1) Aplicação da multa de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), por descumprimento do item II.2 da Cláusula Segunda das Obrigações, devendo este valor ser atu-
alizado monetariamente desde a data da assinatura até a data do efetivo pagamento, além de acréscimo de juros de 1 % (um por cento) ao mês contados da data do 
descumprimento até o efetivo pagamento, pelos descumprimentos dos prazos e /ou obrigações, em especial aquelas previstas na Cláusula Segunda do presente Termo, 
sem prejuízo das demais cláusulas.

IV.2) a multa de que trata o item IV.1 da referida cláusula somente sustará seus efeitos até a regulamentação da Lei Federal 13116/2015 pelo Município de Contagem/
MG.

IV.3) Encaminhamento de cópia dos autos do processo ao Ministério Público Estadual para as providências cabíveis.

§1º - Os valores porventura devidos pela COMPROMISSÁRIA por força do presente TAC serão depositados em conta do Fundo Municipal de Meio Ambiente instituído 
pela Lei Municipal 4.130/ 2007, mantida no Banco do Brasil S/A, Agência 503-7, conta-corrente n.º 65.594-5;

§2º - As penas e providencias dos subitens IV.1 e IV.2, serão conjuntamente aplicadas no caso de descumprimento total ou parcial das ações descritas na Cláusula 
Segunda, após parecer técnico conclusivo.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE 

A COMPROMISSÁRIA se responsabiliza por eventuais danos ocorridos diante da execução de suas atividades. 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO TERMO

O presente termo passa a produzir efeitos legais a partir de sua assinatura e terá vigência até o cumprimento integral de todas as obrigações ora assumidas e respecti-
vos prazos. 

§1º - Os prazos e as condições constate das obrigações previstas no presente Termo poderão ser prorrogados ou alterados mediante justificativa técnica fundamentada, 
caso fortuito ou força maior, a ser apresentado pela COMPROMISSÁRIA, antes do vencimento do prazo ou condição, devendo o requerimento ser submetido à aprova-
ção prévia pela SEMAS/SMDU/IPUCON, sob pena de rescisão de pleno direito e aplicação das sanções previstas;

§2º - Não correrão os prazos contra a COMPROMISSÁRIA em virtude de eventuais atrasos ou omissões atribuídos única e exclusivamente à administração municipal de 
Contagem, Estado de Minas Gerais ou União;

§3º - Quaisquer justificativas ou outros documentos a serem juntados ao presente Termo poderão ser efetivados via E-mail, sendo desde já oficializado os E-mails abaixo 
relacionados:
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I – Pela COMPROMITENTE: sema@contagem.mg.gov.br 

II – Pela COMPROMISSÁRIA: marcelo.delvigna@cssbrasil.com.br

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO JUDICIAL
A inexecução total ou parcial de quaisquer das obrigações do presente Termo acarretará em sua rescisão de pleno direito e em sua execução judicial, com os demais 
consectários estabelecidos em lei, como TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, na forma do artigo 5.º, § 6.º da Lei Federal 7.347, de 24 de julho de 1985.
CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS
As obrigações constantes do TAC deverão ser rigorosamente cumpridas nos prazos, com possibilidade de prorrogação por igual ou diverso período, mediante requeri-
mento fundamentado a ser apreciado pela SEMAS, sob pena de aplicação das penalidades previstas no presente termo e adoção das medidas legais cabíveis à espécie.

CLÁUSULA NONA – DO FORO
Fica eleito o foro da comarca de Contagem, MG, para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente Termo, bem como sua execução judicial em caso de descum-
primento, com renúncia e exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O presente Termo de Ajustamento de Conduta não autoriza a instalação e operação de quaisquer outros serviços complementares passivos de licenciamento ambiental 
e urbanístico.
Tornam-se sem efeitos os instrumentos anteriormente firmados, em especial, o Termo de Ajustamento de Conduta firmado pela COMPROMISSÁRIA em 18 de maio de 
2015.
Por estarem às partes compromissadas e ajustadas, firmam o presente Termo em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, contendo 10 (dez) cláusulas e 6 (seis) laudas, livres 
de qualquer vício de vontade ou consentimento, na presença de 2 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais.
Contagem, 22 de junho de 2015.

_________________________________________________________
MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
SR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DA GAMA 
SECRETÁRIO DE MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 
_________________________________________
MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
 SR. SANT CLAIR SCHMIETT TERRES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
__________________________________________________________________
CELL SITE SOLUTIONS-CESSÃO DE INFRAESTRUTURA SA
MARCELO DEL VIGNA 
P.p – Dra. CLARISSA PIRES DA SILVA 
_______________________________________________________________
 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE CONTAGEM – IPUCON.
 PRESIDENTE SR. SÍLVIO BRAZ DA SILVA
TESTEMUNHAS:
1)_______________________________     2)_________________________________
Nome       Nome
CPF       CPF

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/ MF sob o n.º 18.715.508/ 0001-31, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, 
n.º 200, bairro Camilo Alves, Contagem, MG, neste ato representado pelo Sr. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DA GAMA, brasileiro, casado, Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade de Contagem (SEMAS), inscrito no CPF sob o n.º 536.170.706-63, portador da CI n.º M-2.770.820, expedida pela SSP-MG, nos termos do 
artigo 1.º, II, do Decreto Municipal 29/ 2013, doravante denominado COMPROMITENTE, e a empresa ROUXINOL VIAGENS E TURISMO LTDA pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.275.420/0001-74, com sede na Av. General David Sarnoff, nº 2850, bairro Inconfidentes, CEP: 32210-110, Contagem/MG, neste 
ato representada pelo Sr. JÚLIO CÉZAR DINIZ, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n.º M-750.311, expedida pela SSP-MG, inscrito no 
CPF sob o n.º 311.952.886-20 na forma de seus Estatutos Sociais, doravante denominada COMPROMISSÁRIA, celebram o presente TERMO DE COMPROMISSO DE AJUS-
TAMENTO DE CONDUTA, de acordo com as cláusulas e condições abaixo:
DA MOTIVAÇÃO:
I – A COMPROMISSÁRIA é a responsável pelo empreendimento instalado e localizado no endereço constante do preâmbulo, de acordo com os autos do processo ad-
ministrativo n.º 19970/2013-03A, onde exerce a atividade de transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e 
internacional, conforme informações prestadas no FCE (Formulário de Caracterização do Empreendimento).
II – Em 9 de outubro de 2013 a COMPROMISSÁRIA requereu a revalidação de licença ambiental sumária nº 05/06 e, em 15/10/2013, foi emitido o FOB (Formulário de 
Orientação Básica) para concessão da referida revalidação, contendo, inclusive, as obrigações que deveriam ser cumpridas pelo empreendedor no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias a contar do 15º dia do protocolo do FCE.
III – Em 23 de março de 2014, apresentou documentação em atendimento as exigências do FOB, ocasião que, em 28/08/2014 (fls. 91) a Semas requereu informações 
complementares pois a compromissária não cumpriu com a única condicionante exigida no Certificado LS nº 05/06.
IV – Em 21/10/2014, foi lavrado auto de fiscalização nº 37416, alegando que a empresa descumpriu determinação da SEMAS, vez que, lavrou-se, também, o Auto de 
Infração nº 6697 por “descumprir determinação da SMA de adoção de medidas que visem o enquadramento das emissões sonoras ou atmosféricas, das vibrações, dos 
efluentes líquidos ou dos resíduos sólidos aos limites legais; em processos de licenciamento, autorização ou declaração de caracterização do empreendimento, medidas 
estas relativas a cumprimento de condicionantes ou outras existentes no processo”.
V – Ressalta-se que em 14/05/2003 foi gerado o auto de fiscalização nº 009468, a empresa foi autuada por descumprir determinação da SMAS referente Processo Admi-
nistrativo 0937/01-03, lavrado, com isso, o Auto de Infração nº 004175. 
VI – Em 15 de agosto de 2014, foi exigido pela SEMAS que a empresa apresentasse o Relatório Anual de Desenvolvimento Ambiental, por não cumprir com a Condicio-
nante estabelecida - “Apresentar o Laudo emitido pela COPASA de liberação das instalações do sistema de esgotamento”. 
VII – No tocante ao cumprimento da condicionante única – Processo 19970/2013, a empresa requereu prorrogação de prazo para o seu cumprimento, sendo deferido o 
prazo de 30 dias, sob pena de indeferimento do processo de nº 7284/01-13 (fls. 126/127).
VIII – Em 15 de janeiro de 2015 a empresa informou que o projeto PRECEND parte “A” foi protocolado na Copasa em 14/08/2014 e que se encontra em análise técnica 
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naquele órgão público, disse ainda que, contratou a empresa Absoluta Engenharia Ambiental para a elaboração e correção do projeto Precend. (Fls. 128/134).
IX – Em 13 de abril de 2015, elaborado Parecer Técnico com sugestão de celebração de Termos de Ajustamento de Conduta (fl. 135) para sanar a irregularidade aponta-
da.
X – Parecer Ambiental de fls. 136/139 manifesta pela conversão das penas dos autos infracionais em prestações de serviços, melhoria e recuperação da qualidade do 
meio ambiente e manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo a preservação do meio ambiente.
XI – Considerando que o licenciamento ambiental e a apuração de infração administrativa são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, previstos nos 
artigos 2.º, III; 9.º, IV e IX e 10 da Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, nos artigos 17 e 19 do Decreto n.º 99.274/ 1990 e na Resolução/ CONAMA n.º 237, de 19 de 
dezembro de 1997.
XII – Considerando que o Decreto Estadual n.º 44.844, de 25 de junho de 2008, no § 3.º do artigo 14, dispõe que o funcionamento da empresa concomitantemente 
com o trâmite do processo de licenciamento ambiental dependerá da Assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta;
XIII – Considerando a previsão do art. 79-A, da Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condu-
tas e atividades lesivas ao meio ambiente, c/ c a Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), que acrescentou o parágrafo 6.º 
ao art. 5.º da Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985, que rege a Ação Civil Pública, de que os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA ficam autorizados a celebrar, 
com força de título executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento 
de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores;
XIV – Considerando que o sistema jurídico de proteção ao meio ambiente, disciplinado em normas constitucionais e infraconstitucionais, está fundado, entre outros, 
nos princípios da prevenção, do poluidor-pagador e da reparação integral, decorrendo para o Poder Público e coletividade deveres e obrigações de variada natureza, 
comportando prestações pessoais, positivas e negativas (fazer e não fazer), bem como de pagar quantia (indenização dos danos insuscetíveis de recomposição in natu-
ra), prestações essas que não se excluem, mas, pelo contrário, se acumulam, se for o caso (STJ – Recurso Especial n.º 605.323/ MG; 2003/ 0195051-9);
XV – RESOLVEM firmar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, mediante as seguintes cláusulas e condições livremente pactuadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente TAC é a adequação da situação da COMPROMISSÁRIA, diretamente ligada ao empreendimento descrito no item I, do tópico intitulado MOTIVA-
ÇÃO, supra, às normas ambientais vigentes, observando-se o disposto em suas cláusulas, em especial ao cumprimento das obrigações constantes da Cláusula Segunda.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
II.1) A COMPROMISSÁRIA se compromete, a título de compensação ambiental referente à atividade empresarial sem autorização da SEMAS devido ao vencimento da 
Licença Ambiental, a pagar a quantia de R$ 4.474,82 (Quatro Mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), no prazo de 10 dias, contados da 
assinatura do presente termo.
II.2) A COMPROMISSÁRIA deverá fornecer no prazo de 10 dias, a título de melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente e manutenção de espaços públicos 
que tenham como objetivo a preservação do meio ambiente, os equipamentos descritos abaixo no valor global de R$ 4.474,82 (Quatro Mil, quatrocentos e setenta e 
quatro reais e oitenta e dois centavos). 

MATERIAL

ATIV Book NP270E5J-KD2BR – SAMSUNG - 02 UNIDADES

Especificações Técnicas

Sistema Operacional Windows 8.1 (64-bit)

Processador Intel® Coreᵀᵀ i7 4210U (1.7 Ghz até 2.7 GHz, 3 MB L3 Cache)

Placa Gráfica Intel® HD Graphics 4400 (Integrada)

Tela 15.6’’ LED HD (1366 x 768) 16:9 antirreflexiva

Memória 8 GB DDR3L System Memory at 1600 MHz (8 GB x 1)

Armazenamento 1 TB S-ATA III (5400 RPM)

Drive Óptico
Leitor e Gravador de CD / DVD
Super Multi Dual Layer

Cor Branco ou Preto
II.2.1 – Apresentar o requerimento da conversão da multa em melhoria ao meio ambiente, conforme modelo expedido pela SEMAS;
II.2.2 – Apresentar o laudo da COPASA de liberação das instalações do sistema de esgoto, ou seja, o cumprimento da condicionante única estabelecida na Licença Ambi-
ental Sumária nº 05/06, no prazo de 180 dias;
II.3 – A COMPROMISSÁRIA desiste expressamente de interpor quaisquer recursos contra a decisão proferida nos autos do processo administrativo n.º 0937/01-03 e 
22082/2014-03A, quando da lavratura dos Autos de Infrações n.º 004173 e 6697.
II.4 – A COMPROMISSÁRIA deverá efetuar o pagamento das multas aplicadas nos autos dos processos administrativos n.º 0937/01-03 e 22082/2014-03A, quando da 
lavratura do Autos de Infrações ns.º 004173 e 6697, no valor total de R$ 8.948,64 (Oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos), que deverá 
ser fracionado em partes iguais para atender os descritos nos itens II.1 e II.2 da referida cláusula.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do presente termo será efetuada pela Secretaria de Meio Ambiente – SEMAS e não restringirá ou inibirá as ações de controle, fiscalização, monitoramento 
ou acompanhamento da citada Secretaria, nem limitará ou impedirá o exercício de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares inerentes ao poder de 
polícia administrativa.
CLÁUSULA QUARTA – DO DESCUMPRIMENTO
O descumprimento dos prazos e obrigações da Cláusula Segunda do presente Termo, pela COMPROMISSARIA, sem prejuízo das demais sanções cíveis, penais e adminis-
trativas cabíveis, importará:
IV.1) Suspensão total e imediata das atividades da empresa até regularização do item descumprido;
IV.2) Aplicação de multa única de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) devendo este valor ser atualizado monetariamente desde a data da assinatura até a data do 
efetivo pagamento, pelo descumprimento dos prazos e/ ou obrigações da Cláusula Segunda do presente Termo.
IV.3) Encaminhamento de cópia dos autos do processo ao Ministério Público Estadual para as providências cabíveis.
Parágrafo único: Os valores porventura devidos pela COMPROMISSÁRIA serão depositados em conta do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Contagem, instituído 
pela Lei Municipal 4.130/ 2007, mantida no Banco do Brasil (nº 001), Agência: 0503-7, Conta-corrente: 65594-5.
CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE
Os sócios da empresa ROUXINOL VIAGENS E TURISMO LTDA. não estão isentos de responsabilidade ambiental por eventuais danos ocorridos, vez que, neste caso, a 
responsabilidade é objetiva e solidária. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO TERMO
O presente termo passa a produzir efeitos legais a partir de sua assinatura e terá vigência até o cumprimento integral das obrigações da Cláusula Segunda e respectivos 
prazos.
§ 1.º – Os prazos e as condições constantes das obrigações previstas no presente Termo poderão ser prorrogados ou alterados mediante justificativa técnica fundamen-
tada, caso fortuito ou força, a ser apresentado pela COMPROMISSÁRIA antes do vencimento do prazo ou condição, devendo o requerimento ser submetido à aprovação 
prévia pela SEMASS, sob pena de rescisão de pleno direito e aplicação das sanções previstas.
§ 2.º – Não correrão os prazos contra a COMPROMISSÁRIA em virtude de eventuais atrasos ou omissões atribuídos única e exclusivamente à administração municipal de 
Contagem, Estado de Minas Gerais ou União.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO JUDICIAL
A inexecução total ou parcial de quaisquer das obrigações do presente Termo acarretará em sua rescisão de pleno direito e em sua execução judicial, com os demais 
consectários estabelecidos em lei, como TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, na forma do artigo 5.º, § 6.º da Lei Federal 7.347, de 24 de julho de 1985.
CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS
As obrigações constantes da CLÁUSULA SEGUNDA deverão ser rigorosamente cumpridas nos prazos, com possibilidade de prorrogação por igual ou diverso período, 
mediante requerimento fundamentado a ser apreciado pela SEMAS, sob pena de aplicação das penalidades previstas no presente termo e adoção das medidas legais 
cabíveis à espécie. 
CLÁUSULA NONA – DO FORO
Fica eleito o foro da comarca de Contagem para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente Termo, bem como sua execução judicial em caso de descum-
primento, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Por estarem às partes compromissadas e ajustadas, firmam o presente Termo em 3 (três) vias de igual teor e forma, contendo 10 (dez) cláusulas e 5 (cinco) laudas, livres 
de qualquer vício de vontade ou consentimento, na presença de 2 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais.
Contagem, 16 de junho de 2015.
MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ANTÔNIO CARLOS XAVIER DA GAMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
ROUXINOL VIAGENS E TURISMO LTDA.
JÚLIO CÉZAR DINIZ
TESTEMUNHAS:
1)______________________________________
Nome
CPF
2)______________________________________
Nome
CPF

Secretaria Municipal 
de Saúde

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, Tor-
nar Público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 019/2015, Processo nº 081/2015, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ATADURAS) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, às licitantes DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS LTDA., o valor estimado de R$ 637,00, JN DIAGNÓSTICA LTDA. no valor estimado de R$ 210.592,00 e Equipar Médico Hospitalar Ltda., no valor estimado de 
R$ 20.620,00, perfazendo o total geral estimado de R$ 231.849,00 - Secretario Municipal de Saúde, Evandro José da Silva. Em 25 de junho de 2015.

A Pregoeira da Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde – Avisa que o RECURSO referente ao PREGÃO PRESENCIAL 008/2015 protocolizado pela 
recorrente RENILSON TEIXEIRA DE ALMEIDA JÚNIOR ME, cujo Objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, VISANDO ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, foi conhecido, por tempestivo e no 
mérito, julgar IMPROCEDENTE, de acordo com a motivação constante dos autos do processo de compra 046/2015 - Pregão Presencial 008/2015. Eliana Alves da Silva – 
Pregoeira. Em 23 de junho de 2015.

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº. 003/2015 - PAC Nº. 109/2015
OBJETO: Contratação do Centro Mineiro de Artes Corporais Chinesas para ministrar o curso de Liang Gong 18 terapias com o escopo de implementar práticas interati-
vas e complementares em Contagem, nos termos da solicitação da Superintendência de Atenção a Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade:  1113.1  10.301.0017.2257  339039  34 – CR 1014   FONTE  214801
DESPACHO:
Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a. empresa CENTRO MINEIRO DE ARTES CORPORAIS CHINESAS LTDA 
, inscrita no CNPJ nº. 15.486.302/0001-99, no valor total de R$ 26.771,40 (vinte e seis mil setecentos e setenta e um reais e quarenta centavos).
André Eustáquio Fernandes
Gerência de Compras
DESPACHO:
Ratifico o procedimento nos termos do art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93 e autorizo a despesa com a. empresa CENTRO MINEIRO DE ARTES CORPORAIS CHINESAS LTDA , 
inscrita no CNPJ nº. 15.486.302/0001-99, no valor total de R$ 26.771,40 (vinte e seis mil setecentos e setenta e um reais e quarenta centavos). Publique-se.
Contagem, 09 de Junho  2015.
Evandro José da Silva
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Secretário Municipal de Saúde

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social e Habitação

1ª Ata do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável - COMSAN / Contagem
Aos 12 (doze) dias do mês de março de dois mil e quinze, às nove horas, na sede do COMSAN, situada à Avenida João César de Oliveira nº 3.481 – 3º andar, Eldora-
do, em Contagem, reuniu-se o Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional e Sustentável/COMSAN. Estavam presentes os Conselheiros de direito: Cláudia 
Márcia Santiago Rosa (SMDSH),Vanessa Martins A. Melo ( Secretaria de Educação),Marcos Wellersson ( Câmara de Vereadores), Divanderley Batista de Carvalho (SMDE),  
Rita Januária da Silva Morais (Lar Maria Clara),  Márcio Inácio Rosa (Ass. Artística Glenda Linhares), Eustáquio (Ass. Comunitária Rosa de Saron), Elaine Janaína da Con-
ceição (INADAC),Maria Dolores Lima de Paiva (GETEC), Rosângela Costa (FACMUC), Emerson Luiz de Jesus ( AMONP). Justificaram a ausência: Domingos Lopes Lima Jú-
nior (ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE PRÍNCIPE DA PAZ )  e Rita de Cássia V. Pio Maciel ( FOMSAPOTE ). A Presidente do Conselho Srª Maria Dolores Lima de Paiva deu início 
a reunião com a oração universal do Pai Nosso. Em seguida a Srª Patrícia de Cássia se apresentou como a nova técnica do COMSAN e fez a leitura da 11ª Ata da plenária 
Ordinária de 18 dezembro 2014 para  aprovação e assinatura dos Conselheiros. A Presidente do Conselho Srª Maria Dolores fez a leitura da minuta do Decreto de 
convocação da 3ª Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional de Contagem para aprovação. De acordo com a presidente, ela já reuniu com a SMDSH na pessoa 
da Srª Gláucia Lucas, Cláudia Cássia e Patrícia para tratar dos assuntos  referente a  3ª Conferência do COMSAN. Na reunião foi deliberado realizar a conferencia no dia 
treze de junho de dois mil e quinze , e somente no sábado, na FUNEC -CENTEC devido a localização e espaço. Em seguida Sra. Maria Dolores presentou o material que 
será usado na III Conferência e realizou a leitura da convocação da mesma para conhecimento de todos. A Srª Rita Januária da Silva solicitou a cópia do Decreto de con-
vocação da 3ª Conferência. Posteriormente, Srª Maria Dolores informou que será encaminhado o referido documento a todos os Conselheiros por e-mail. Em seguida a 
presidente realizou a leitura a proposta do cronograma da 3ª Conferência e a Resolução que dispões sobre a aprovação da Comissão Organizadora da 3ª Conferência 
de Segurança Alimentar. Sr José Eustáquio (Rosa de Saron) ressaltou sobre a necessidade de ensinar as crianças a se alimentarem com produtos saudáveis e sugeriu a 
participação dos outros conselhos em nossas plenárias. Srª Maria Dolores informou que verá a possibilidade de articular esta demanda com os demais conselhos e vai 
tentar marcar. A Srª Marta sugeriu fazer um convite ao pessoal que apresentou o teatro na última Conferência visto que a apresentação foi muito boa. Srª Maria Dolo-
res pediu para a mesma realizar contato com o grupo para possível apresentação. A Srª Neusa Ramos se apresentou como representante do Conselho de Alimentação 
Escolar – CAE e demonstrou muito feliz por estar caminhando junto com o COMSAN. Segundo Sra. Neuza é importante conscientizar os alunos sobre a necessidade 
da alimentação saudável e se colocou a disposição para qualquer denúncia nas escolas municipais. Srª Maria Dolores informou que a lista de documentação necessária 
para renovação do registro no COMSAN será enviada por e-mail. A presidente retomou a palavra e informou sobre a próxima reunião da Comissão Organizadora da 
3ª Conferencia agendada para dia dezessete de Março à tarde. Ao final,  Srª Maria Dolores agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Nada mais 
havendo a declarar, eu Cláudia Márcia Santiago, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada será publicada no Diário Oficial do Município. 
 
2ª Ata do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável - COMSAN / Contagem
Aos dezesseis dias do mês de abri de dois mil quinze, às quatorze horas e trinta minutos, na sede do COMSAN, situada à Avenida João César de Oliveira nº 3.481 – 4º 
andar, Eldorado, em Contagem, reuniu-se o Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional e Sustentável /COMSAN.  Estavam presentes os Conselheiros de 
direito: Cláudia Márcia Santiago Rosa (SMDSH), Divanderley Batista de Carvalho (SMDE), Rita Januária da Silva Morais (Lar Maria Clara), Domingos Lopes Lima Júnior 
(Ass. Príncipe da Paz), Maria Dolores Lima de Paiva (GETEC), Márcio Inácio Rosa (Assoc. Artística e Assistencial Glenda Linhares), Idelma Magda Soares Souto, (Banco de 
Alimentos), Marcos Wellerson (Representante do Vereador Jerson Braga Maia – Caxicó), Patrícia de Cássia Silva (Técnica do COMSAN). Justificaram a ausência: Odália 
Margarida Braga Bizandão (CAIS), Tamiris Lopes da Silva ( AMONP), Rita de Cássia Pio Vieira Pio Maciel (FOMSAPOTMA).A Presidente Sr.ª Maria Dolores Lima de Paiva 
iniciou a reunião com a oração universal do Pai Nosso. Em seguida a Sra. Patrícia de Cássia Silva fez a leitura da 1ª Ata de 12 de Março de 2015 para aprovação e 
assinatura dos Conselheiros. A Presidente do Conselho, Sra. Maria Dolores leu os informes referente ao novo formulário de inscrição do COMSAN.  A mesma informou 
que o referido documento terá a mesma padronização dos outros Conselhos, sendo necessária a atualização dos documentos das Instituições cadastradas no COMSAN. 
Logo após, a presidente questionou sobre a ausência da participação dos beneficiários do Banco de Alimentos nas Ações de Segurança Alimentar do Município. Em se-
guida, Sra. Dolores indagou com a representante do Banco de Alimentos, hoje na pessoa da Sra. Idelma Magda, sobre a visita às instituições beneficiadas do Banco de 
Alimentos. Sra. Idelma informou que assumiu o Banco de Alimentos esta semana e enfatizou que tais visitas estão sendo realizadas. A mesma informou que os cursos 
ofertados pelo Banco de Alimentos serão disponibilizados também aos não beneficiários do equipamento. Sra. Patrícia ressaltou sobre a importância da participação 
dos beneficiários do Banco de Alimentos nas reuniões, para que os mesmo sejam informados sobre a dinâmica de trabalho, como são conseguidas as doações, quem 
são as instituições doadoras, quais os dias de doação, como são selecionados os alimentos. De acordo com a Sra. Idelma tais informações são divulgadas em reuniões 
de beneficiários e por isso é importante a presença dos mesmos. Sra. Idelma explicou sobre o PAA ( Programa de Aquisição de Alimentos) e informou que o site do MDS 
voltou a funcionar e dentro de quinze dias estará normalizado. Em seguida a mesma informou sobre o Projeto de Aquicultura na qual será brevemente inaugurada. A 
data do evento será informada a todos os Conselheiros assim que agendar com o Ministro da Pesca. Logo após, Sra. Maria Dolores apresentou aos Conselheiros o Orga-
nograma das Comissões permanentes de Normativa e Fiscalizadora, Implementação e Financiamento e sugeriu retirar na próxima plenária a composição dos mesmos. A 
presidente solicitou a técnica agendar uma visita com a comissão de Infraestrutura na FUNEC-CENTEC, para conhecimento do local e encerrou a plenária. Nada mais a 
declarar, eu Cláudia Márcia Santiago, lavrei a presente ata que após lida e aprovada por todos, será publicada no Diário Oficial do Município
.
Ata do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional  
Sustentável - COMSAN / Contagem  
Aos dezoito  dias do mês de dezembro de  dois mil e quatorze, às quatorze horas e trinta minutos, na sede do COMSAN, situada à Avenida João César de Oliveira nº 
3.481 – 3º andar, Eldorado, em Contagem, reuniu-se o Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional e Sustentável/COMSAN.  Estavam presentes os Conse-
lheiros de direito: Cláudia Márcia Santiago Rosa (SMDSH), José Marcelo Costa (SMDSH), Divanderley Batista de Carvalho (SMDE),  Domingos Lopes Lima Júnior (Ass. 
Beneficente Príncipe da Paz),  Rita Januária da Silva Morais (Lar Maria Clara), Nadir (CEASA),  Marcio Inácio Rosa (Ass. Artística Glenda Linhares), Eliane Fátima Monteiro 
de Castro (Ass. Comunitária Rosa de Saron) ,  Elaine Janaína da Conceição (INADAC), Jerson Braga e Marcos Wellerson Pereira (Câmara Municipal de Contagem), Marina 
Dutra (Inst. Ser Feliz), Giulia Natasha (Banco de Alimentos). Justificaram a ausência:  Maria Dolores de Paiva Lima (GETEC).O Vice Presidente Sr Domingos Lopes iniciou 
a reunião com a oração universal do Pai Nosso , em seguida, o Sr José Marcelo fez a leitura da Ata da plenária do dia vinte e oito de novembro  para aprovação e 
assinatura dos Conselheiros. Em seguida , o Sr José Marcelo Costa pediu para marcar uma extraordinária para janeiro para definir a data da Conferência , isso se faz 
necessário para não haver duplicidade de datas. A Srª Marina Dutra questionou a participação do CAIS na Conferência. Ela pediu para estreitar a união entre COMSAN 
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e CAIS. O Sr José Marcelo deu os informes à respeito do PAA e marcou de trazer o balanço do PAA na próxima plenária para conhecimento de todos . O Sr Divanderley 
perguntou como o agricultor faz para tirar a nota fiscal. O Sr José Marcelo explicou como é feito. A Sra. Giulia Natasha, do Banco de Alimentos, informou a todos que 
esta foi a última semana do ano que o Banco de Alimentos atendeu os beneficiários do mesmo e que ano que vem retornará suas atividades. O Sr José Marcelo Costa 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião onde  o mesmo lavrou a presente Ata que após lida e aprovada por todos  será publicada no Diário 
Oficial do Município.  

Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal Adjunta de Habitação
Casa dos conselhos
Av: João César de Oliveira nº3.481, 4º andar, Bairro Eldorado, Contagem-MG
CONVOCATÓRIA
Contagem, 23 de junho de 2015
Convocamos os (as) Conselheiros (as) de Direitos, os (as) cidadãos de Contagem e os (as) demais interessados (as) para participar da 2ª reunião Plenária extraordinária 
do Conselho Municipal de Habitação de Contagem-COMHAB, que será realizada na próxima quinta-feira, dia 25 de junho de 2015, as 19:00 h na Casa dos Conselhos, 
localizada à Avenida João César de Oliveira nº 3481, 4 º andar, bairro Eldorado, Contagem-MG.
Atenciosamente,
Gláucia Helena de Souza
Presidenta do Conselho Municipal de Habitação

OFICIO N° 199/ COMSAN / 2015.  Contagem, 16 de junho de 2015       
Prezado (a) Conselheiro (a),
O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Contagem – COMSAN, convoca o (a) senhor (a) conselheiro (a), para participar da 4º 
Plenária Ordinária do COMSAN no dia 25/06/2015 (quinta feira), às 14:00 horas, na Casa dos Conselhos, situado na Av. João César de Oliveira, 3.481 – 4º andar - Bairro 
Eldorado.
PONTOS DE PAUTA:  DISCUTIR E DELIBERAR:                         
1.1 – Leitura e aprovação da 3ª ata de maio 2015. 
1.2 – Situação do PAA: reclamações dos beneficiários das doações do Banco de Alimentos 
1.3 – Comissões Temáticas: Indicação dos representantes para composição das Comissões.
1.4 – Liberação do carro para visitas técnicas 
1.5 – Apresentação da documentação da edificação conjunta da obra da Cozinha e Restaurante Popular de Nova Contagem  
1.6 – Relatório da Realização da III Conferência de Segurança Alimentar 
__________________________________
Maria Dolores Lima de Paiva  
  Presidente do COMSAN
 Compareça! Sua participação é fundamental!

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

PORTARIA nº 003/ 2015, de junho, de 2015.
Institui a Comissão Organizadora da 2ª Conferência Municipal dos Direitos LGBT e dá outras orientações.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 3º do Decreto no 527 de 23 de junho de 2015, 
CONSIDERANDO a necessidade de nomear os componentes da Comissão Organizadora da  2ª Conferência Municipal dos Direitos LGBT,
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer diretrizes e orientações gerais da Comissão Organizadora da 2ª Conferência Municipal dos Direitos LGBT:
RESOLVE:
Art. 1º – Nomeia a Comissão Organizadora da II Conferência Municipal dos Direitos LGBT, sendo: 
 I. 4(quatro) representantes do Poder Público Municipal:
a) Mario Barros Portela;
b) Josinéa Marprates;
c) Cássia Andrade;
d) Bruno A. Chaves;
 II. 4(quatro) representantes do movimento contra a Discriminação e Promoção dos Direitos de LGBT: 
a) Dalcira Ferrão
b) Thalles Rocha;
c) Anderson Cunha;
d) Ana Carolina D. Benzaquen (Carl Benzaquen);
Parágrafo único. A Comissão Organizadora tem como coordenador, o Sr. Mário de Barros Portela.
Art. 2º – A  2ª Conferência Municipal dos Direitos LGBT tem a finalidade de elaborar propostas do segmento social da população LGBT e promover a escolha de dele-
gados conferencistas para a III Conferência Estadual de Políticas Públicas e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT e para a 1ª 
Conferência Conjunta de Direitos Humanos, nos quantitativos aprovados em suas normas e regimentos específicos. 
Art. 3º – As propostas advindas da 2ª Conferência Municipal dos Direitos LGBT serão referendadas na  1ª Conferência Conjunta de Direitos Humanos, em total confor-
midade com suas normas regimentais.
Parágrafo Primeiro – Para todos os efeitos legais, as propostas e deliberações da II Conferência Municipal dos Direitos LGBT referendadas na Conferência Conjunta de 
Direitos Humanos tem seus valores reconhecidos como resultados da etapa municipal da III Conferência Estadual de Políticas Públicas e Direitos Humanos de Lésbicas, 
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Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT.
Parágrafo Segundo – O Regimento Interno da 2ª Conferência Municipal dos Direitos LGBT será aprovado logo após ao ato de abertura.
Contagem, 23 de junho de  2015.
 LETÍCIA DA PENHA GUIMARÃES
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
Secretária 

Cinco

CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM - CINCO
Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/1993; processo nº 00367/2015.
Favorecido: Mapel Máquinas e Suprimentos Ltda.
Objeto: Aquisição de cartucho de toner para impressora multifuncional
Dotação Orçamentária: 1.14.2.22.122.0001.2018.33903000.010009
Valor: R$ 537,00 (quinhentos e trinta e sete reais). 

Famuc

PORTARIA Nº 7.166, de 23 de junho de 2015.
Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014;
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, à 
Servidora Fernanda Moreira, titular do cargo de provimento efetivo de Psicólogo, matrícula de nº 123083, pelo período de 01/07/2015 a 30/07/2015.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 23 de junho de 2015.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA 
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

Transcon

Extrato
EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 022/2014/TRANSCON - SRP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 174/2013 
CONTRATADA: EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem – TRANSCON 
OBJETO: PRORROGAÇÃO E REAJUSTE
VALOR TOTAL GLOBAL DO CONTRATO: R$ R$ 65.462,88 (sessenta e cinco mil quatrocentos e sessenta dois reais e oitenta oito centavos).
DOTAÇÃO: 11162.15.122.0001.2020- natureza de despesa: 339039-13 - fonte de recurso: 015701.
Contagem, 22 de junho de 2015.
Agostinho Fernandes da Silveira
Presidente da TRANSCON
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