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Obras de construção da avenida 
Imbiruçu em fase final de execução
Investimentos em pavimentação de vias por toda a cidade ultrapassam os R$ 40 milhões

As obras de construção da 
avenida sanitária Imbiruçu, na 
região do Petrolândia, seguem 
em fase final de execução, em 
parceria entre a Copasa e a Pre-
feitura de Contagem. Para a 
completa execução da obra, se-
rão investidos cerca de R$ 14,5 
milhões, em ações de canaliza-
ção, drenagem, pavimentação 
e urbanização da via, além de 
obras complementares nas vias 
transversais. Retomadas na atu-
al gestão, já foram realizadas 
cerca de 88% das intervenções, 
beneficiando 64 mil moradores 
dos bairros Industrial São Luiz, 
Petrolândia, Beija Flor e Sapu-
caias I, II e III. Para a conclusão 
das obras, é necessário que a 
Copasa finalize os processos de 
desapropriações na região. Ao 
final, serão 9 mil metros pavi-
mentados.

A urbanização da avenida 
Imbiruçu faz parte de um paco-
te de obras de pavimentação e 
recapeamento que a Prefeitura 
de Contagem vem realizado 
nos últimos dois anos. Apenas 
nessas intervenções, realizadas 
em todas as regiões da cidade, 
foram investidos mais de R$ 40 
milhões. Entre as principais exe-
cuções, destaca-se o recapea-
mento e abertura de retorno na 
Via Expressa, no bairro Parque 
São João, a urbanização da ave-
nida Nacional, o asfaltamento 
de mais de cem ruas e becos 

em Nova Contagem, urbani-
zação dos bairros Bungaville e 
Icaivera, pavimentação das ruas 
19, 21, 23 e 34, no Petrolân-
dia, recapeamento da avenida 
Abílio Machado, no bairro São 
Joaquim, e revitalização da ave-
nida Alvarenga Peixoto, no In-
dustrial.

O prefeito de Contagem, 
Carlin Moura, ressalta que as 
obras de pavimentação e ur-
banização, além de melhorar 
as condições de vida dos mora-
dores, auxiliam na fomentação 
da economia da cidade. "As 
obras de pavimentação, drena-
gem e asfaltamento são, antes 
de tudo, ações que levam dig-
nidade e melhora a qualidade 
de vida das pessoas. Por isso, 

nossa gestão não mede esfor-
ços na busca por recursos em 
obras desse porte.. Além disso, 
precisamos combater a crise 
econômica com obras por toda 
a cidade. Para isso, dentro do 
Programa Contagem Faz, que 
prevê um conjunto de entrega 
de R$ 1 bilhão em investimen-
tos até 2016 que vão auxiliar 
no crescimento econômico de 
Contagem".

José Silva Miranda, morador 
da avenida Imbiruçu, mostra-
se empolgado com as obras na 
via. "Esta obra é esperada há 
28 anos e vai melhorar muito 
a nossa vida. A maior parte da 
avenida já está pavimentada e o 
mau cheiro acabou. Falta pouco 
para a avenida chegar até a Via 

Expressa, melhorando o tráfe-
go de veículos e facilitando os 
acessos para a  nossa região".

Mais obras
Os moradores dos bairros 

Chácaras Cotia e Carajás, na 
região do Nacional, já podem 
comemorar. A prefeitura realiza 
obras de pavimentação asfálti-
ca de 16 ruas, totalizando 4 mil 
metros de pavimentação. São 
R$ 5 milhões em investimentos, 
com previsão de entrega para o 
primeiro semestre de 2016. A 
urbanização das ruas beneficia, 
diretamente, cerca de 40 mil 
moradores dos bairros Cháca-
ras Cotia, Conjunto Carajás, São 
Mateus, Estrela Dalva e Pedra 
Azul. Além disso, a região é um 
polo dos centros de distribuição 
de empresas do setor atacadis-
ta, de eletroeletrônicos e super-
mercadistas.

De acordo com o secretá-
rio de Obras e Serviços Urba-
nos, Mário Sérgio Corrêa Dias, 
a atual administração investe 
em obras de mobilidade urba-
na por toda a cidade, que vão 
desde pavimentações e urba-
nizações até grandes obras de 
arte, como viadutos e a Trin-
cheira do Itaú. "As obras auxi-
liam no processo de retomada 
do crescimento econômico e 
colocam Contagem no rumo da 
modernidade e do crescimento 
sustentável".

A urbanização faz parte de um pacote de obras de pavimentação e 
recapeamento da prefeitura nos últimos dois anos
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Secretaria Municipal 
de Administração

EDITAL NÚMERO 068/2015
LEILÃO DE ANIMAIS APREENDIDOS Nº. 001/2015 – PA NÚMERO 103/2015
SEGUNDA EDIÇÃO
O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público que fará realizar LEILÃO, do tipo melhor oferta, a ser executado pelo 
Servidor RAFAEL BRUNO DIAS, objetivando a venda de animais apreendidos pela Prefeitura Municipal de Contagem, “soltos em via pública”, nos termos da Lei Federal 
número 8666/93 e posteriores alterações, do Decreto Federal número 22.981/32 e da Lei Orgânica do Município de Contagem e das normas consubstanciadas neste 
Edital.
A sessão pública de arrematação será realizada às 14h00min, do dia 24 (vinte e quatro) de julho de 2015, no Curral de Apreensão de Animais da PMC, à Rua Stela Diniz 
Macedo, número 77, Bairro Darcy Ribeiro, Contagem/MG.
1 – DO OBJETO
A presente licitação tem como objeto a venda de animais soltos apreendidos em via pública identificados no Anexo I que faz parte integrante deste Edital.
2 – DA VISITAÇÃO
As visitas aos animais a serem leiloados poderão ser realizadas do dia 03 ao dia 23 de julho de 2015, no horário de 09h00min às 16h00min, no Curral de Apreensão de 
Animais, à Rua Stela Diniz Macedo, número 77, Bairro Darcy Ribeiro, Contagem/MG.
3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
É facultada a participação de toda e qualquer pessoa física e jurídica, independentemente de qualquer formalidade, fazendo-se identificar através de documentos de 
identidade: CPF ou CNPJ, quando for o caso, que atenda às condições deste Edital, sendo excluídas as que, incidirem no disposto no art. 9º da Lei 8.666/93 e no art. 33 
da lei Orgânica do Município de Contagem.
Art. 33 – O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio 
ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, e os servidores e empregados públicos municipais, não poderão contratar com o Município, 
subsistindo a proibição até seis meses após findas as respectivas funções.
4 – DO LEILOEIRO E SUAS COMPETÊNCIAS 
4.1- O Leiloeiro, em conformidade com o art.53 da Lei 8.666/93, é o Senhor RAFAEL BRUNO DIAS, servidor deste município, matrícula número 41.242-3, que iniciará o 
pregão de arrematação, e deverá:
4.1.1-Cumprir fielmente o contrato de formalizado com o Município de Contagem, responsabilizando – se por todo o procedimento para a alienação, objeto deste 
Edital, inclusive pela expedição da nota de arrematação. 
4.1.2 – Entregar a ata circunstanciada à Comissão Permanente de Licitações até 03 (três) dias após a realização da seção de arrematação.
5 – DAS COMPETÊNCIAS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
5.1- Manter o animal, objeto da licitação, à disposição dos interessados para vistoria.
5.2 – Providenciar a entrega do animal arrematado na data aprazada.
5.3- Acompanhar todos os trabalhos do leilão por meio da Comissão Permanente de Licitações. 
6 – DO LEILÃO E SUAS CONDIÇÕES
6.1 – Os animais leiloados serão entregues no estado em que se encontram, livres e desembaraçados de quaisquer ônus;
6.1.1 – O Município de Contagem não se responsabiliza pela qualidade, deficiência ou pela impossibilidade de aproveitamento dos animais, objetos deste LEILÃO;
6.1.2- Os interessados poderão fazer a vistoria “IN LOCO”, não serão aceitas reclamações posteriores;
6.2 – As propostas deverão ser feitas uma para cada lote e os valores deverão ser iguais ou superiores ao valor mínimo de arrematação, informado no Anexo I deste 
Edital;
6.2.1 – Durante a visita, fica terminantemente proibida a retirada de qualquer animal do local em que se encontra;
6.3 – Os animais em LEILÃO serão apregoados na ordem em que aparecem no Anexo I deste Edital;
6.4 – Fica a critério da Prefeitura Municipal de Contagem incluir e/ou excluir animais do presente LEILÃO; bem como, retirar e agrupar lotes, tudo de acordo com o 
interesse público, a ser efetuado pelo LEILOEIRO, visando facilitar a venda destes bens.
6.5 – Não cabe reclamação, nem desistência após o oferecimento do melhor lance;
6.6 – As despesas e responsabilidade com o transporte, carregamento, retirada e transferência do(s) bem(bens) arrematado(s) correrão por conta do arrematante;
6.7 – Em nenhuma hipótese haverá devolução de valores pagos em decorrência da arrematação.
7 – DOS PAGAMENTOS
7.1 – Os arrematantes pagarão à Prefeitura Municipal de Contagem, à vista, 100% (cem por cento) do valor do(s) lote(s) arrematado(s), devendo os mesmos efetuar os 
pagamentos junto à rede de bancos credenciados por esta Prefeitura.
7.1.1 – Não serão permitidos descontos para pagamento à vista;
7.2 – O Arrematante deverá apresentar, no ato do pagamento, documento de identificação: CNPJ, para pessoa jurídica, e, Cédula de Identidade e CPF, no caso de pes-
soa física;
7.3 – Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional.
7.4 – As operações, cujo pagamento se der em cheque, somente serão concretizadas após a compensação bancária deste, quando então será expedida a competente 
Carta de Arrematação, finalizando-se o negócio, pela tradição, com a entrega do (s) bem (s):
7.4.1 – Considera-se automaticamente anulada a arrematação, nos casos de pagamento em cheque que for devolvido ou sustado, qualquer que seja o motivo.
8 – DA LIBERAÇÃO E RETIRADA DOS BENS
8.1 – Os bens arrematados terão o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do leilão, para a retirada dos bens, perdendo o arrematante todo e qualquer direito sobre os 
bens arrematados e não retirados no prazo, sendo considerado DESISTENTE;
8.2 – A Nota de Arrematação expedida pelo Leiloeiro Oficial é documento indispensável à entrega do(s) bem(bens) arrematado(s).
9 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E ESCLARECIMENTOS
9.1 – Quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais acerca deste Edital poderão ser obtidas através do LEILOEIRO, que atende pelo telefone (31) 3356.8460, de 
segunda a sexta, no horário de 08 às 17 horas;
9.2 – Os interessados não poderão alegar desconhecimento das condições editalícias, bem como das condições em que se encontram os animais, uma vez que a sim-
ples participação pressupõe aceitação tácita das normas estabelecidas.
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9.3 – As vendas realizadas no presente leilão são irrevogáveis, não sendo permitido aos arrematantes recusar os bens adquiridos, bem como pleitear a redução do valor 
de arrematação;
9.4 – Fica a cargo da Comissão Permanente de Licitação a responsabilidade pela substituição do leiloeiro, em sua falta, de modo a não prejudicar a realização do certa-
me; 
9.5 – Fica eleito o Fórum da Comarca de Contagem/MG para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente processo licitatório. Contagem, 10 de julho de 2015. Rafael 
Bruno Dias – Leiloeiro Administrativo.

ANEXO I
EDITAL DE LEILÃO DE ANIMAL APREENDIDO NÚMERO 068/2015
LEILÃO DE ANIMAIS APREENDIDOS NÚMERO 001/2015
SEGUNDA EDIÇÃO

LOTE ESPECIFICAÇÃO DOS ANIMAIS
LANCE MÍNIMO

01 CAVALO BAIO, APREENDIDO EM 08/05/2015, NO BAIRRO SANTA MARIA. R$ 100,00

02 CAVALO AZALÃO, APREENDIDO EM 14/05/2015, NO BAIRRO TUPÃ. R$ 100,00

03 BURRO RUÃO, APREENDIDO EM 15/05/2015, NO BAIRRO VILA MILITAR. R$ 100,00

04 CAVALO AZALÃO, APREENDIDO EM 17/05/2015, NO BAIRRO ELDORADO. R$ 100,00

05 ÉGUA BRANCA, APREENDIDA EM 18/05/205, NO BAIRRO TUPÃ. R$ 100,00

06 CAVALO PRETO, APREENDIDO EM 18/05/2015, NO BAIRRO TUPÃ. R$ 100,00

07 CAVALO TURDILHO, APREENDIDO EM 22/05/2015, NO BAIRRO RETIRO. RETIRADO DO LEILÃO.

08 CAVALO ROZIE, APREENDIDO EM 22/05/2015, NO BAIRRO RETIRO. R$ 100,00

09 CAVALO BAIO, APREENDIDO EM 26/05/2015, NO BAIRRO TUPÃ. R$ 100,00

10 POTRA PAMPA, APREENDIDA EM 26/05/205, NO BAIRRO TUPÃ. R$ 100,00

11 BURRO PELO DE RATO, APREENDIDO EM 26/05/2015, NO BAIRRO TUPÃ. R$ 100,00

12 CAVALO BAIO, APREENDIDO EM 23/06/2015, NO BAIRRO LAGUNA. R$ 100,00

13 CAVALO CASTANHO, APREEDIDO EM 23/06/205, NO BAIRRO LIBERDADE. R$ 100,00

14 POTRO CASTANHO, APREENDIDO EM 21/06/2015, NO BAIRRO LIBERDADE. R$ 100,00

15 MULA RUANA, APREENDIDA EM 21/06/2015, NO BAIRRO LIBERDADE. R$ 100,00

Secretaria Municipal 
de Planejamento, 
Orçamento e Gestão

INTERESSADOS SELECIONADOS NA CONTINUIDADE DOS ESTUDOS TÉCNICOS
MIP – EDITAL 01/2015
A UNIDADE OPERACIONAL DE COORDENAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS – UPPP, torna público o julgamento realizado aos CADERNOS II e III, referente ao Edital 
01/2015 - MIP para a REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICO-FINANCEIRA E JURÍDICA PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE PARCERIA 
PÚBLICO PRIVADA PARA A MODERNIZAÇÃO, OTIMIZAÇÃO, EXPANSÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNI-
CÍPIO DE CONTAGEM/MG, nos seguintes termos e:
Considerando o término do prazo em 10/07/2015 para a apresentação dos CADERNOS II e III: MODELAGEM TÉCNICA e  MODELAGEM ECONÔMICA FINANCEIRA;
Considerando a análise realizada pela UPPP aos Cadernos apresentados quanto ao cumprimento dos objetivos e necessidades do Município de acordo com os critérios 
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dispostos no Edital 01/2015;
A UPPP informa que estão HABILITADAS a continuarem a realização dos Estudos Técnicos – MIP  Edital 01/2015 as INTERESSADAS:
• CONCREMAT Engenharia
• GE- Iluminação do Brasil Comércio de Lâmpadas Ltda e SELT Engenharia Ltda (consórcio)
• BARBOSA MELLO Participações e Investimentos S.A.
Assim e nos termos do item III- CRONOGRAMA da Autorização - Edital 01/2015,  ficam as INTERESSADAS acima selecionadas convocadas para a apresentação do CA-
DERNO IV, no  PRAZO DE 10 DIAS (CORRIDOS) a contar desta publicação.
O Caderno IV: MODELAGEM JURÍDICA deverá conter:
a.     Modelo jurídico institucional;
b.     Marcos regulatórios;
c.     Minuta de Edital e Anexos.
Contagem (MG), 13 de julho de 2015.
Maria Silvia de Oliveira Viana Cerqueira
Coordenadora UPPP

Secretaria Municipal 
de Saúde

O Município de Contagem – através da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS – informa, para conhecimento dos interessados, foi 
DEFERIDO O RECURSO ADMINISTRATIVO impetrado pelas licitantes COMERCIAL DE MÁQUINAS E MÓVEIS LTDA-ME, RLR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, 
SAFOL INDUSTRIA E COMÉRCIO E TRANSPORTES DE MÓVEIS DE AÇO LTDA, no Pregão Presencial nº 010/15 – PAC 004/15 - cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS VISANDO ATENDER AO COMPLEXO HOSPITALAR E MATERNIDADE DE CONTAGEM, BEM COMO A TODOS OS SETORES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme justificativas acostadas aos autos. Informações: e-mail: licita-
famuc@gmail.com – Secretário Municipal de Saúde – 10/07/2015.

CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
Cadastro nº: 003/2015
O Diretor de Vigilância Sanitária, no uso de suas atribuições, e de acordo com a LC 103/2011, Código de Saúde de Contagem, e a Portaria SVS/MS nº 344/1998 e a 
Portaria de nº 06/99, torna público o Cadastro de Estabelecimento Farmacêutico para a comercialização / dispensação de Medicamentos a base de substância retinóides 
de uso sistêmico (lista C2) à empresa:
EMPRESA: Mimas Farma Ltda
CNPJ: 20.947.368/0001-79
ENDEREÇO: Av. Rio Mantiqueira, 525, Loja – Bairro Riacho das Pedras – Contagem / MG.
Contagem, 13 de julho de 2015
Adonias de Paula Rodrigues
Diretor de Vigilância Sanitária

Previcon.

INTIMAÇÃO
Ao Sr. José Maria Mendes Filho, matricula 01915971, requerimento 01A02976/2015, com fulcro no artigo 56, LC 005/2005, que prevê  que prescreve em cinco anos, a 
contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação do beneficiário para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas 
pelo RPPS, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. Desta forma, o requerimento deve ser indefinido. Fica aberto o prazo de 5 dias 
para apresentação de contestação.  
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