
Página 1 de XXX

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos 
adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, 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.

Contagem, quinta-feira 13 de agostode 2015  Ano 24 Edição 3685

Abertura do evento será neste sábado (15/8), a partir das 16h, no Sambódromo
A Prefeitura de Contagem, 

em comemoração ao aniversá-
rio de 104 anos da cidade, pro-
move a 24ª edição da tradicio-
nal gincana da cidade. O evento 
é uma realização da Fundação 
Cultural de Contagem (Fundac) 
em parceria com a Liga dos 
Gincaneiros. A abertura será 
neste sábado (15/8), a partir 
das 16h, no Sambódromo, lo-
calizado na avenida Francisco 
Firmo de Mattos, Eldorado. O 
evento acontecerá nos dias 29 
e 30 de agosto.

Nesta 24ª edição, são 11 
equipes participantes que de-
verão cumprir 28 tarefas. A gin-
cana é um tipo de competição 
recreativa que tem a finalidade 
de pôr à prova as habilidades 
físicas e mentais dos membros 
das equipes. Pela Lei Municipal 
4.012, de 2006, a Gincana de 
Contagem está incluída no ca-
lendário oficial do município e 
será realizada todo ano, junta-
mente às solenidades oficiais 
comemorativas do aniversário 
da cidade.

O diretor da Liga dos Ginca-
neiros, Bruno Patrício, ressalta 
a importância do evento con-
siderado um dos maiores do 
país. "A Gincana de Contagem 
integra a juventude em provas 
com temas voltados para a 
história e a cultura da cidade, 
além de desenvolver o espírito 
de equipe, o pensamento e a 

criatividade dos participantes", 
ressaltou.

Tarefa de abertura
Para sensibilizar a banda, mil 

fãs do Foo Fighters se reuniram 
e tocaram Learn to Fly, um dos 
hits da banda, em um parque 
da cidade de Cesena, na Itá-
lia. A ação vinha sendo plane-
jada há um ano. A ideia, cujo 
vídeo foi publicado no dia 30 
de julho, é chamar a atenção e 
sensibilizar o Foo Fighters a se 
apresentar por lá. Batizado de 
"Rock in 1000", pessoas de di-
versas regiões da Itália viajaram 
até a cidade, bancando seus 
próprios custos, para participar 
do evento.

"Não poderíamos deixar pas-

sar uma ação tão emocionante. 
Portanto, vamos nos reunir e 
apresentar o Rock in Conta-
gem. Quem disse que gincanei-
ro não é capaz de apresentar 
um projeto tão lindo quanto 
esse?", indaga o organizador 
da gincana Heleno Wardi, da 
NL Competições.

Segundo ele, as equipes de-
verão se unir umas com as ou-
tras e escolherem músicos para 
formarem uma banda. Essa 
banda deve ser constituída de 
um integrante de cada equipe 
e fazer uma apresentação no 
palco. "A banda deverá ensaiar 
bastante a música "Learn to Fly" 
e no próximo sábado (15/8), 
durante a abertura da 24ª Gin-
cana de Contagem, a banda 

fará uma apresentação. Os in-
tegrantes de todas as equipes 
cantarão juntos com a banda, 
em coro, formando uma só 
voz. Bem afinado e em sincro-
nia", destacou Heleno.

Programação de abertura
A partir das 16h, Explosão 

de Cores, com DJ Wesley San-
tos, dará início a abertura ofi-
cial da Gincana de Contagem. 
A apresentação segue o con-
ceito Happy Holi, maior festival 
de música e cor do mundo, em 
que milhares de pessoas ves-
tidas de branco se juntam e 
criam uma paleta humana de 
cores num momento único de 
celebração de pura alegria. Em 
2014, o evento passou por 15 
cidades brasileiras, tendo sido 
um autêntico sucesso com mais 
de 200 mil participantes.

Na sequência, as bandas 
Papo di Bakana, Dona Odeteh 
e a dupla Renan e Rafael serão 
os responsáveis pela animação 
dos gincaneiros e do público.

Mais informações pelo tele-
fone (31) 3352-5357.

Serviço:
Abertura da 24ª Gincana de 

Contagem
Data: 15/8 (sábado)
Horário: a partir das 16h
Local: Sambódromo (aveni-

da Francisco Firmo de Mattos, 
Eldorado)

Prefeitura promove a 24ª edição da 
tradicional Gincana de Contagem 
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Secretaria Municipal 
de Administração

TERMO DE RATIFICAÇÃO

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

1
1121-12-361-0024-2211– 
3390-37-00 – 010.100

PAC 136/15
DISPENSA 
028/15 -
art. 24, inciso IV da lei 
8666/93.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA 
EMPRESA UTOPIA CONSULTORIA E 
ASSESSORIA LTDA  PARA LOCAÇÃO 
DE MÃO-DE-OBRA DE 132 (CENTO 
E TRINTA E DOIS) AUXILIARES DE 
SERVIÇOS GERAIS, NOS TERMOS 
DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

UTOPIA CONSULTORIA E 
ASSESSORIA LTDA 04.281.586/0001-60

R$ 
1.417.120,32 13/08/15

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.619
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de     29 de maio de 2013, que dispõe sobre a Orga-
nização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC 25, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a Servidora GISELE 
CAMPOS DA SILVA, a partir de 17 de junho de 2015.
Art.2º NOMEAR  para o cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC 25, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a Servidora 
FERNANDA DINIZ LIMA, a partir de 17 de junho de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de agosto de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.620
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº. 01A04201/2015; nos termos do Artigo 31 da Lei nº. 
2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Secretário Escolar, Nível V, Padrão “P17”, matrícula nº. 01157201, lotado 
na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, o Servidor ANESIO CRISTIANO FELIX, a partir de 11 de junho de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de agosto de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.621
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº. 01A03763/2015; nos termos do Artigo 31 da Lei nº. 
2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Escolares, Nível I, Padrão “P2”, matrícula nº. 30000228, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, a Servidora ELISANGELA DA SILVA LUCAS XAVIER, a partir de 18 de maio de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de agosto de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.622
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, considerando os despachos exarados no ofício OF/DEGP/GEAC/ Nº 690/2015, datado de 06 de agosto de 
2015; considerando os parágrafos 1º e 6º do Artigo 15, da Lei Municipal nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990; TORNA SEM EFEITO no Ato Administrativo nº 16.495, 
de 1º (primeiro) de julho de 2015, a nomeação para o cargo de provimento efetivo, dos candidatos abaixo relacionados, que não tomaram posse em tempo hábil.
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ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

NOME CLASSIFICAÇÃO

KAIQUE DE PAULA SOUZA 350º

ALESSANDRA RENATA LIGORIO PEREIRA BATISTA 352º

ALOISIA AECIA CARDOSO AMORIM 353º

TATIANE DA SILVA BARBOZA 354º

POLIANA BARBARA DE SOUZA 356º

CARLA SABRINA DIAS DA SILVA 357º

IARA ANTONIA DA SILVA 359º

NAYARA CAROLINA VIANA PEDRO 362º

MIRIAN FERNANDES DA SILVA 363º

CARMEN LUCIA OLIVEIRA COTTA 364º

SILVIA FERREIRA PINTO DOS REIS 366º

PAULO RENATO AMORIM 367º

ISABELA NATALIA DINIZ GONDIN 368º

ERIKA DE ANDRADE 369º

GERSON GOMES CARDOSO 372º

LILIAN RAMANA DE MOURA SILVA 374º

FERNANDA CAMPOS DE MAGALHAES 376º
Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de agosto de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
Antônio Fernando Máximo 
Secretário Municipal de Administração
Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.623
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, considerando os despachos exarados no ofício OF/DEGP/GEAC/ Nº 691/2015, datado de 06 de agosto de 
2015; considerando os parágrafos 1º e 6º do Artigo 15, da Lei Municipal nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990; TORNA SEM EFEITO no Ato Administrativo nº 16.465, 
de 23 de junho de 2015, a nomeação para o cargo de provimento efetivo, dos candidatos abaixo relacionados, que não tomaram posse em tempo hábil.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

NOME CLASSIFICAÇÃO

ANDREA BORGES DA SILVA 337º

CAROLINA FARIA DA SILVA NUNES 339º

EDSON OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR 340º

DANIEL DA ROCHA MARCELO 341º

MARCOS LOPES 342º

WARTSON DO CARMO LOIOLA FERREIRA 343º

THIAGO DUMONT COSTA SILVA 345º

REGINA COSTA DA SILVA 347º
Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de agosto de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
Antônio Fernando Máximo 
Secretário Municipal de Administração
Interino
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.624
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o Ofício Presidência FUNEC - Nº 179/2015 de autoria do Presidente da Fundação de Ensino 
de Contagem - FUNEC; considerando, ainda, o artigo 92, parágrafo único, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; PRORROGA a disponibilidade das Servidoras 
abaixo relacionadas, para a Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, pelo período de 1º (primeiro) de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, sem ônus para 
Administração Direta do Município de Contagem.

NOME CARGO EFETIVO MATRÍCULA NÍVEL
PADRÃO /
GRAU

NILZA APARECIDA ALVES CARDOSO Professor de Educação Básica – PEB2 01092568 XIIIA P8

DEBORA MARIA FERNANDES LOBATO Professor de Educação Básica – PEB2 01280100 XIIIA P5
Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de agosto de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.625
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas especialmente, Inciso II do Artigo 92 da Lei Orgânica do Município de Contagem; e, conside-
rando o disposto na Lei Complementar nº 151, de 28 de agosto de 2013; EXONERA do cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão Operacional da Região 
Petrolândia, Nível III, CPC-22, o Servidor JOSE GONÇALVES DE SOUZA, lotado na Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq, entidade que 
compõe a Administração Indireta do Município de Contagem, a partir de 07 de agosto de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de agosto de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.626
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas especialmente, Inciso II do Artigo 92 da Lei Orgânica do Município de Contagem; e, conside-
rando o disposto na Lei Complementar nº 151, de 28 de agosto de 2013; EXONERA do cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão Operacional da Região 
Eldorado, Nível III, CPC-19, o Servidor TIAGO LUIZ DE FREITAS, lotado na Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq, entidade que compõe 
a Administração Indireta do Município de Contagem, a partir de 07 de agosto de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de agosto de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.627
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de     29 de maio de 2013, que dispõe sobre a Orga-
nização da Administração Direta do Poder Executivo; NOMEIA, para o cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC 110, lotada na Secretaria Municipal 
de Governo, a Servidora EMILY LISLEY DA SILVA, a partir de 1º (primeiro) de julho de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de agosto de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.628
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 01A03359/2015; 
RESOLVE:
Art.1º Conceder FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste 
Município, à Servidora MARIA CONCEICAO ALANE GOMES DE OLIVEIRA, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, Nível X, Padrão “P5” matrícula nº. 
01126918, lotada na Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º(primeiro) de setembro de 2015 a 30 de setembro de 2015.
Art.2º SUSPENDER nos termos do Artigo 4º do Decreto 465/2015, pelo período de 1º(primeiro) de setembro de 2015 a 30 de setembro de 2015, a designação para 
exercer as atividades inerentes à Gratificação por Exercício de Atividade da Guarda Municipal de Chefe de Turma – GEAG 30%, a servidora citada no Artigo 1º deste Ato 
Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de agosto de 2015.
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.629
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 01A02886/2015; 
RESOLVE:
Art.1º Conceder FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Mu-
nicípio, ao Servidor WELLINGTON SOUZA REZENDE, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, Nível X, Padrão “P4” matrícula nº. 01338010, lotado 
na Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º (primeiro) de setembro de 2015 a 30 de setembro de 2015.
Art.2º SUSPENDER nos termos do Artigo 4º do Decreto 465/2015, pelo período de 1º(primeiro) de setembro de 2015 a 30 de setembro de 2015, a designação para 
exercer as atividades inerentes à Gratificação por Exercício de Atividade da Guarda Municipal de Chefe de Grupamento – GEAG 40%, ao servidor citado no Artigo 1º 
deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de agosto de 2015.
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.630
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 01A00786/2015; 
RESOLVE:
Art.1º Conceder FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Mu-
nicípio, à Servidora SANDRA DE OLIVEIRA DORNAS FELIPE, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, Nível X, Padrão “P5” matrícula nº. 01258997, 
lotada na Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2015 a 31 de outubro de 2015.
Art.2º SUSPENDER nos termos do Artigo 4º do Decreto 465/2015, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2015 a 31 de outubro de 2015, a designação para 
exercer as atividades inerentes à Gratificação por Exercício de Atividade da Guarda Municipal de Chefe de Turma – GEAG 30%, a servidora citada no Artigo 1º deste Ato 
Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de agosto de 2015.
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.631
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° Lei Complementar nº 031, de 26 de dezembro de 2006, 
que dispõe sobre a Organização da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, a pedido, do cargo de provimento em comissão de Coordenador de Enfermagem - MMC, Nível III, CPC-53, a Servidora BRUNA CRISTINA OTONI DOS 
SANTOS, lotada na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, a partir de 1º(primeiro) de julho de 2015.
Art.2º EXONERAR, a pedido, do cargo de provimento em comissão de Chefe de Unidade de Fiscalização Sanitária, Nível II, CPC-127, o Servidor PAULO DE TARSO 
MARIANO, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, a partir de 04 de maio de 2015.
Art.3º EXONERAR, do cargo de provimento em comissão de Supervisor Administrativo, Nível IA, CPC-217, o Servidor ALOISIO NORBERTO JESUS JUNIOR, lotado na 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, a partir de 1º (primeiro) de agosto de 2015.
Art.4º NOMEAR, para o cargo de provimento em comissão de Coordenador de Nutrição, Nível III, CPC-199, o Servidor FABRICIO HENRIQUE MARTINS, lotado na Funda-
ção de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, a partir de 27 de julho de 2015.
Art.5º NOMEAR, para o cargo de provimento em comissão de Encarregado, Nível I, CPC-173, o Servidor VILSON JOSE DE CASSIO JUNIOR, lotado na Fundação de As-
sistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, a partir de 04 de agosto de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de agosto de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.632
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto nos artigos 12 e 13, da Lei Municipal no. 2.160 de 20 de dezembro de 1990 
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem), e suas alterações; e conforme os ofícios OF.SEAD/DEGP/DIARP/GEAC nº. 702/2015 e OF.SEAD/DEGP/DIARP/
GEAC nº. 703/2015 de 11 de agosto de 2015; considerando, o Edital de Concurso Público nº. 01/2011; considerando, ainda, o resultado classificatório final, expedido 
pela FUNDEP, homologados em 30 de novembro de 2011; considerando, finalmente, as necessidades reais do setor próprio; NOMEIA para os respectivos cargos de 
provimento efetivo, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, segundo a ordem de classificação, os candidatos habilitados a seguir relacionados.

ASSISTENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL – EDITAL 01/2011

Nome Classificação

MARILDA FRANCISCA SILVEIRA DE BRITO 17º

NATAL GUILHERME DOS SANTOS 18º

PEDAGOGO – EDITAL 01/2011

Nome Classificação

ANA PAULA SOUZA CRUZ RODRIGUES 37º

ELIANA BATISTA SOUZA 38º

BIANCA CRUZ GOMES 39º
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NORMA SUELY DIAS 40º

MARIA EULALIA MENDES SANTOS GUIMARÃES 41º

KENIA FONSECA PRADO 42º

DENISE PASSOS SOARES 43º

FLAVIA ASSUNÇÃO SILVA FONSECA 44º

TATIANA FRAZÃO SILVA 45º
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de agosto de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

Secretaria Municipal 
de Educação

PORTARIA SEDUC Nº. 031, DE 11 DE AGOSTO DE 2015
Constitui Comissão para apuração de responsabilidade de empresa que menciona e dá outras providências. 
O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais contidas na Lei Complementar Municipal nº 142, de 29 de maio de 2013 e com fulcro nas dispo-
sições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, c/c Decreto Municipal Nº 1.838, de 04 de maio de 2012; e,
CONSIDERANDO que, foi celebrado o Contrato Administrativo Nº 006/13/LicitaçãoARP, através da ata de registro de preços nº 023/2013, Pregão Presencial nº 044/2012, 
processo nº 132/2012, com a empresa contratada, AMPLA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, cujo objeto é a “ LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA , conforme descrito no 
Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão Presencial número 044/2012, nos termos da CLÁUSULA TERCEIRA deste CONTRATO ADMINISTRATIVO, da proposta da 
CONTRATADA, da solicitação da Secretaria de Educação de Contagem e demais documentos constantes do Pregão Presencial em referência que passam a fazer parte 
deste contrato como se nele estivessem transcritos”;
CONSIDERANDO que, foi celebrado entre as partes o contrato administrativo supra, qual seja, Nº 006/2013, e que em 20 de agosto de 2013, foi celebrado o Terceiro 
Termo Aditivo ao referido Contrato Administrativo, visando sua prorrogação pelo período de 12 (doze) meses vigência de 20 (vinte) de agosto de 2014 e termo final em 
19 (dezenove) de agosto de 2015;
CONSIDERANDO que, a Secretaria Municipal de Educação foi comunicada em 26 (vinte e seis) de junho de 2015, através da Procuradoria Geral do Município que a 
empresa Ampla Terceirização Ltda - ME não estava cumprindo com as responsabilidades trabalhistas, o que está acarretando uma série de reclamações judiciais envol-
vendo o Município;
CONSIDERANDO que, a ecretaria Municipal de Educação encaminhou em 10 (dez) de julho de 2015, notificação extrajudicial à empresa Ampla Terceirização Ltda - ME, 
questionando o motivo do elevado número de reclamações trabalhistas envolvendo a empresa, bem como solicitando a regularização da situação sob pena de rescisão 
do contrato e aplicação das penalidades constantes da Lei 8.666/93;,
CONSIDERANDO que, foi encaminhada à notificada o ofício de intenção de renovação do contrato; 
CCONSIDERANDO que, a notificante recebeu em 10 (dez) de junho do corrente ano, comunicação da notificada, assinado por sua representante legal, informando 
sobre sua impossibilidade de cumprir o contrato em questão em decorrência de questões financeiras;
'Vossa Senhoria está livre para tomar as medidas que forem necessárias para evitar que ocorram  transtornos pela  falta desses serviços. A empresa não tem recursos 
financeiros sequer para honrar outros compromissos inerentes de  uma empresa (aluguel, telefone, luz. Etc...)
CONSIDERANDO que, a notificada reconhece o não pagamento dos salários de seus funcionários, vencidos em 06 de julho do corrente ano;
“(...) até a presente data não foi possível fazer os pagamentos dos salários vencidos no dia 06 de julho (…)
CCONSIDERANDO que, no dia 14 (quatorze) de julho de 2015, uma série de funcionários da notificada compareceream junto a esta Secretaria, manifestando a indigna-
ção pelo fato do não recebimento do salário;
CCONSIDERANDO que, os serviços previstos no contrato administrativo nº 006/2013, não estão sendo cumpridos, e que o descumprimento do citado contrato já está 
provocando graves transtornos ao Município, haja vista tratar de serviços essenciais  nas Escolas;
CONSIDERANDO que, o atraso injustificado na execução do contrato ou sua inexecução total ou parcial acarreta a sua rescisão, nos termo do instrumento contratual;
“Cláusula Sétima – Das Penalidades
7.1 – O atraso injustificado na execução do contrato ou sua inexecução total ou parcial sujeitam a CONTRATADA às  seguintes sanções:
(…)
7.3 – As multas referidas no subitem anterior não impedem a aplicação concomitante de outras sanções previstas na  Lei Federal nº 8.666/93, tais como:
(…)
d) rescisão contratual;
 CONSIDERANDO que, a Lei Federal 8.666/93 prevê em seu art. 79 que a rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enu-
merados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, e que a situação em questão enquadra nas referidas hipóteses.
CONSIDERANDO que foi encaminhado notificação extrajudicial em 15 de julho de 2015 a empresa  Ampla Terceirização Ltda – ME, informando a empresa que o des-
cumprimento do contrato poderá acarretar a rescisão contratual;
CONSIDERANDO que a empresa abandonou o contrato de prestação de serços vigente perante esta Secretaria;
RESOLVE instaurar processo administrativo que poderá resultar na aplicação de penalidades disciplinares por descumprimento contratual e, portanto,
 Art. 1º Constituir Comissão para, sob a presidência do primeiro membro, continuar o trabalho de apuração da responsabilidade da Empresa AMPLA TERCEIRIZAÇÃO 
DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.602.824/0001-46, referente à suposta irregularidade na execução da obrigação assumida no Processo Administrativo 
Administrativo n° 006/2013, conforme segue: 
I – HILTON APARECIDO MOREIRA– matrícula n° 04614-0; 
II – SONIA REGINA MELO OLIVEIRA – matrícula n° 087467; 
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III – FLÁVIO ROBERTO SANTOS MOREIRA, matrícula nº 23.195-9 
Art. 2º A Comissão ficará encarregada da análise dos procedimentos, fatos, apuração de responsabilidade, bem como, ao final, observadas as disposições da legislação 
aplicável, em especial a Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações, pela produção de Relatório Conclusivo com proposta fundamentada de decisão, podendo, para tanto:
I – convidar terceiros eventualmente envolvidos com os fatos a se manifestarem perante seus membros;
II – examinar os documentos pertinentes;
III – ouvir depoimentos que considerarem necessários;
IV – praticar todo e qualquer ato indispensável à completa apuração dos fatos, respeitados os preceitos legais aplicáveis; e,
V – solicitar pareceres, técnico ou jurídico, necessários à realização dos trabalhos.
Parágrafo Único. Cabe também à Comissão, ora instituída, da mesma forma e modo, quantificar os prejuízos porventura causados ao erário e os responsáveis pelo seu 
ressarcimento.
Art. 3º A Comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação desta Portaria, para finalização dos trabalhos e apresentação do referido 
relatório, podendo ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado.
Art. 4º O Relatório Conclusivo, emitido pela Comissão ora instituída, deverá ser encaminhado ao Secretário Municipal de Educação para decisão superior e a adoção das 
medidas cabíveis.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Contagem, 11 de agosto de 2015
ADEMILSON FERREIRA DE SOUZA 
Secretário Municipal Adjunto de Educação

Secretaria Municipal 
de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO - O Município de Contagem/MG – através da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS, torna público, para co-
nhecimento dos interessados, que fará realizar licitação tipo menor preço, na Sala de Reuniões da Comissão de Licitações, na modalidade - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
041/2015 – PAC Nº 154/2015 – Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Equipamentos de uso Odontológico, visando atender as unidades odontológicas 
do Município, incluindo o serviço de Urgência Odontológica 24 horas na UPA INDUSTRIAL., – Credenciamento de 09h00min as 09h15min do dia 02/09/2015.– Local: 
Sala de Licitação - Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial– Contagem/MG. RETIRADA DE EDITAL: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes e Informa-
ções: e-mail: licitafamuc@gmail.com – Pregoeiro, Élio de Siqueira Valério Pinto, em 12/08/2015.

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 039/2015, Processo nº 143/2015, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (FLUXÔMETRO DE O2, VÁLVULA REDUTORA PARA AR COMPRIMIDO E VÁLVULA DE VÁCUO) E INSTRUMENTAL CIRÚRGICO 
(CANETA ELETROCIRÚRGICA E SERRA DE GIGLI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UPA’S E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DO 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, às licitantes ATUANTE COMERCIAL LTDA - CNPJ 03479428000157 - R$ 24.545,00 (Vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco 
reais); CIRURGICA DINIZ COM. ARTIG. LABORAT. HOSPITALARES LTDA - CNPJ 13738015000101 – R$ 28.572,00 (Vinte e oito mil, quinhentos e setenta e dois reais); WEM 
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA – CNPJ 54611678000130 – R$ 67.650,00 (Sessenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais). Dotação Orçamentária informada 
1113.1; 339030 35; 449052 04; O Secretario Municipal de Saúde, Evandro José da Silva. Em 12 de agosto de 2015.

Extrato do 4º TA ao CT 134/2011/FMS, dispensa n° 030/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e WILSON PEREIRA DA ROCHA. Constitui 
objeto do presente termo aditivo a prorrogação do contrato nº CT 134/2011/FMS, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é R$ 24.000,00 ( Vinte e 
quatro mil reais ). A despesa decorrente do presente termo correrá por conta da dotação Orçamentária de nº 1113.1.10.301.0017.2257.339036-14 CR 1010, fonte do 
recurso 214801. Em Contagem, 07 de junho de 2015.

Funec

Portaria Nº 125, de 12 de agosto de 2015.
Altera a Portaria nº 023, de 07 de fevereiro de 2014, que designa membros para comporem o Comitê Gestor e o Comitê Executivo da Bolsa Formação, do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC no âmbito da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO as mudanças na Presidência da Fundação;
RESOLVE 
Art. 1º Alterar o inciso I, do art. 2º da Portaria nº 023, de 07 de fevereiro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Ficam designados os servidores para compor o Comitê Gestor do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC instituído pela Porta-
ria 022, de 07 de fevereiro de 2014, no âmbito da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC:
I – Hugo Otávio Costa Vilaça – Coordenador-Geral;
[...]”
Art. 2º Esta portaria entra em vigor no ato de sua publicação. 
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REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Contagem, aos 12 de agosto de 2015.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA 
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM

Aviso de Licitação – Fundação de Ensino de Contagem – informa data para realização do pregão presencial 008/2015 - objeto CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA 
100% ALGODÃO PARA ATENDER A FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM. - data: 25 de Agosto de 2015 às 09h00min – Local: Av. João César de Oliveira, 2415. Bairro 
Eldorado – Contagem / MG. Edital disponível no site: www.contagem.mg.gov.br. Informações e-mail: funec.compras@gmail.com. RAFAEL CAETANO PEIXOTO - Pregoei-
ro.

Atos do Legislativo

 Ata da 24ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e quinze. Aos quatro dias do mês de agosto, realizou-se, neste Legislativo, no 
Plenário “Vereador José Custódio”, a vigésima quarta reunião ordinária com a presença de vinte e um vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente Vereador 
Gil Antônio Diniz solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, estando todos presentes. Em seguida, o Assessor Legislativo, Rodrigo de Almeida Diniz  fez 
a leitura do Salmo 51, da Bíblia Sagrada. Na sequência, foi executado o hino da cidade de Contagem. Prosseguindo os trabalhos, foram lidas as correspondências 
recebidas e encaminhadas à Gerência Legislativa para as providências de praxe. Foram ainda lidos e encaminhados ao órgão competente para exame e parecer no 
prazo legal, os projetos, a saber: Projeto de Lei Complementar Nº 003/2015 – “Institui o programa de incentivo ao pagamento de débitos mobiliários no município de 
Contagem, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei Nº 025/2015 – “Cria e denomina Centro Municipal de Educação Infantil – CEMEI 
-  Décio Camargos de Aguiar”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei Nº 041/2015 – Declara de utilidade pública a Associação Nova Esperança de Contagem, 
com sede neste município”, de autoria do vereador Presidente Gil Antônio Diniz; Projeto de Resolução Nº 028/2015 – “Aprova integralmente e sem ressalvas o Parecer 
Prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre as contas do município de Contagem, relativas ao exercício financeiro de 2013”, de autoria da 
comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas; Projeto de Resolução Nº 029/2015 – “Cria do diploma de mérito Efigênia Francisca, e dá outras providências, de 
autoria do vereador José Antônio Procópio de Almeida. Na sequência, foram votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos Nºs 208 a 217/2015; Indicações 
Nºs 621 a 655/2015; Moção Nº 121/2015, apresentados pelos vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber: Requerimento Nº 208/2015 – “Implantação de câ-
meras do programa Olho Vivo na Rua Jequitibás, no entorno da estação de metrô, Bairro Eldorado, neste município, de autoria do vereador 2º Vice-Presidente Frederico 
Ricardo Fonseca Carneiro; Requerimento Nº 215/2015 – “ Requer Parecer do Ofício 103/2015 enviado no dia 8 de abril de 2015 para a SEDUC – Secretaria Municipal de 
Educação. Assunto: Retorno do transporte escolar para a Escola Municipal Professor Geraldo Basílio Ramos, bairro Colonial, neste município, de autoria do vereador 
William Vieira Batista. Passando à discussão e votação de projetos, foram votados e aprovados, em Turno Único, através de votação eletrônica, o Projeto de Resolução 
Nº 014/2015, que “Concede o título de cidadania honorária de Contagem à senhora Maria da Conceição Morato”, de autoria do vereador 1º Vice-Presidente Alexsander 
Chiodi da Silva; Projeto de Resolução Nº 019/2015, que “ Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao senhor Reginaldo Rodrigues dos Santos”, de autoria 
do vereador Frederico Ricardo Fonseca Carneiro (Fredim); Projeto de Resolução Nº 022/2015, que “Concede o diploma de honra ao mérito ao senhor Juvenal Araújo 
Júnior”, de autoria do vereador Eduardo Tadeu Sendon. No horário destinado ao Grande Expediente o vereador Professor Irineu agradeceu o prefeito e,  de maneira 
especial,  o presidente da  Conparc por ter solucionado o problema do vazamento da água da represa da lagoa do parque Sapucaias. Sugeriu, a esse secretário,  que 
faça a construção de uma ponte  para que as pessoas não pisem naquela nascente. No seu pronunciamento,  Irineu agradeceu, também, o presidente da Transcon pelas 
intervenções no trânsito do bairro Petrolândia.  Outra questão abordada pelo vereador Irineu foi a respeito do transporte escolar. De acordo com esse vereador, no final 
do semestre do ano passado, após uma reunião com o Secretário Municipal de Educação, esse teria se comprometido a atender os alunos que tiverem necessidade 
do transporte escolar. Na oportunidade, Irineu ainda comentou  sobre a  realização da audiência pública para discutir a  prevenção e o combate à violência no bairro 
Petrolândia. Esse vereador falou da importância da implantação da 283ª Companhia de Polícia nesse bairro. Por fim, Irineu comentou sobre o Projeto de Lei, de sua 
autoria, que institui no município de Contagem normas que regulamentam a política de conservação, uso racional e reaproveitamento e águas em edificações públicas 
e privadas. Esse vereador disse que há muito vem trabalhando nesse projeto e, na oportunidade, solicitou ao presidente desta Casa que encaminhe o referido projeto 
para a análise da Comissão de Meio Ambiente, antes de ele ser apreciado por este Legislativo. Em seguida, o  vereador Alex Chiodi comentou sobre uma reunião que 
participara, juntamente com o colega Obelino Marques e representantes da Secretaria Municipal de Educação na Escola Heitor Villa Lobos no bairro Inconfidentes. 
De acordo com Alex, os funcionários terceirizados da educação, contratados pela empresa AMPLA, não estariam recebendo os seus salários. Esse vereador disse que, 
segundo a prefeitura, o repasse de dinheiro para essa empresa estaria rigorosamente em dia. Aparteando, o vereador Obelino lembrou que, em fevereiro deste ano   
apresentou um requerimento solicitando, da prefeitura, os comprovantes do recolhimento do ISS das empresas terceirizadas, bem como o recolhimento do FGTS de 
seus empregados.  Entretanto, não obteve resposta a respeito desses questionamentos. O vereador Obelino ainda comentou sobre a fala de  um sindicalista que teria 
dito que esta é a pior câmara que ele já viu. Demonstrando insatisfação, o vereador Obelino disse que esses sindicalistas não têm projeto de município e que só discu-
tem  reajuste salarial.  Enfatizou que é necessário discutir a qualidade do trabalho para que se tenha servidor com qualidade. Por fim, Obelino enfatizou que, apesar 
disso, acredita que  existem pessoas qualificadas nos sindicatos.   No contra parte, o vereador  Alex disse que essa fala não o teria atingido, já que os avanços na edu-
cação seriam os melhores nos últimos trinta anos.  Acrescentou que a avaliação desta Casa será feita em outubro do próximo ano pela população de Contagem e que “ 
crivo das urnas é diferente de secretários e de outros cargos que dependem da caneta do Poder Executivo”.   Finalizando o seu pronunciamento, Alex convidou a todos 
para participarem do Festival Gastronômico (comida de buteco), que realizar-se-á do dia 4 ao dia 30 de agosto de 2015. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 25ª 
Reunião Ordinária, prevista para o dia 11 de agosto, às 9:00 horas.  Registrada a chamada final, persistiu a mesma do início. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, José Roberto Ribeiro, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será 
por mim e pelo Presidente, assinada. 
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