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 Contagem recebe visita técnica 
do Comitê Rio 2016 

Organização veio à cidade para tratar sobre detalhes do Revezamento da Tocha Olímpica
Contagem é uma das 300 

únicas cidades na América da 
Sul a sediar o Revezamento da 
Tocha dos Jogos Olímpicos. 
Depois de ser convidada a fa-
zer parte da rota, durante ce-
rimônia em Brasília, o municí-
pio recebeu a visita técnica do 
Comitê Rio 2016, na segunda-
feira (17/8), para confirmação 
de Contagem como potencial 
sede do revezamento. No 
evento, o Gabinete de Gestão 
Integrada Municipal (GGIM) e 
os demais representantes da 
prefeitura indicaram um pos-
sível trajeto e ficarão respon-
sáveis pela logística e seguran-
ça do evento em Contagem.

Em Minas Gerais, cerca de 
40 cidades estarão no itine-
rário do revezamento. Cada 
uma deve organizar um per-
curso de aproximadamente 
seis quilômetros, onde cada 
condutor carregará a chama 
por 200m, em média. 

Para o prefeito Carlin Mou-
ra, a presença de Contagem 
na rota do evento é um pre-
sente para os contagenses, 
que têm uma relação próxima 
com o esporte. "É um even-
to singelo, mas de símbolos 
fortes, de caráter histórico. 
Temos vários programas de 
esporte de sucesso, porque a 
cidade abraçou a prática es-
portiva. Vamos fazer uma co-
memoração à altura do que os 

cidadãos merecem", destacou.
Segundo a gerente regio-

nal do Comitê Rio 2016, Ingrid 
Cano, os benefícios são mui-
tos para os municípios que 
participarão do revezamento. 
"É uma oportunidade única de 
visibilidade internacional da 
cultura da cidade, incentiva 
os jovens à prática esportiva 
e insere toda a comunidade 
nesta edição única dos Jogos 
Olímpicos do Brasil".

Toda a estrutura do reve-
zamento da tocha olímpica, 
que vai durar aproximada-
mente cem dias, fica a cargo 
dos patrocinadores e do pró-
prio comitê organizador. A 
função principal da cidade é 

organizar o planejamento do 
percurso, fazer a segurança e 
gestão do trajeto, prestar su-
porte e envolver a população 
no evento.

Os municípios também te-
rão direito a indicar represen-
tantes locais para conduzirem 
a tocha. Os interessados de-
vem se inscrever no progra-
ma de pelo menos um dos 
três patrocinadores oficiais do 
evento, que são Coca-Cola, 
Nissan e Bradesco, atender 
aos pré-requisitos exigidos e  
passar por avaliação do Co-
mitê Olímpico Internacional 
(COI).

A expectativa é que o Brasil 
organize o maior revezamen-

to da tocha olímpica da histó-
ria dos Jogos, e para isso, ela 
percorrerá 20 mil quilômetros 
em comboio terrestre e mais 
10 mil milhas aéreas. De acor-
do com Ingrid, "o objetivo é 
levar as Olimpíadas ao maior 
número de pessoas possível, 
por se tratar de um evento 
singular na história do Brasil. 

A reunião contou com a 
presença do coordenador do 
Revezamento da Tocha em 
Contagem, Albert Plucky; dos 
secretários municipais de Es-
porte, Lazer e Juventude, Pau-
lo Prado; e de Defesa Social, 
José Rodrigues; do secretário-
adjunto de Esporte, Lazer, e 
Juventude, Carlos Xavier; do 
chefe de gabinete, Farley Lima; 
do coordenador de gestão da 
Defesa Social, Paulo Antonio; 
do coordenador da Secreta-
ria de Direitos Humanos, Ma-
rio Portela; do presidente e 
vice-presidente da Transcon, 
Agostinho Silveira e Rodrigo 
Tomaz; e de representantes 
da Guarda Municipal, Polícia 
Militar de Minas Gerais, Corpo 
de Bombeiros, Fórum de Con-
tagem e Polícia Federal.

Seja um condutor
Para carregar a tocha no re-

vezamento da cidade, se ins-
crever nos sites dos três patro-
cinadores oficiais dos Jogos, 
no site da prefeitura.

Contagem é uma das 300 únicas cidades na América da 
Sul a sediar o Revezamento da Tocha
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Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 18/08/2015
1. RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CA. 058/2012 PAC. 186/2012 INEX. 029/2012 (SEMPRE EDITORA LTDA), DO DOC N° 
3687, DO DIA 17/08/2015, PÁGINA 01.
ONDE SE LÊ: “ASSINADO/VIGÊNCIA: 02/07/2015 / ATÉ 01/07/2015”
LEIA-SE: “ASSINADO/VIGÊNCIA: 02/07/2015 / ATÉ 01/07/2016”

PORTARIA CONJUNTA SEAD/SMS Nº 002, de 04 de agosto de 2015.
Designa membros para compor a Comissão Permanente, responsável pelo gerenciamento do Sistema de Registro de Preços, sob a responsabilidade da Secretaria Muni-
cipal de Administração, e Comissão Especial de Registro de Preços, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências. 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO em conjunto com o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 
15 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Decreto nº 200, de 23 de outubro de 2013, que institui, no âmbito da administração pública municipal direta e 
indireta, o Sistema de Registro de Preços:
RESOLVE:
Art.1º  Designar para compor a Comissão Permanente  responsável pelo gerenciamento do Sistema de Registro de Preços, sob a responsabilidade da Secretaria Munici-
pal de Administração, os servidores a seguir relacionados:
I - Adriana Lúcia de Assis Souza - Matrícula nº 12508-3;
II - Mariza Maria Lúcio Mendes - Matrícula nº 135938-6;
III - Laura Augusta Santana Vieira - Matrícula nº 112714-0;
IV - Eliete Ribeiro de Oliveira - Matrícula nº 142473-0;
V - Rosane Nunes de Almeida - Matrícula nº 11604-1;
VI - Jáder Luís Sales Júnior - Matrícula 135938-6.
Parágrafo único. A presidência da Comissão Permanente de Registro de Preços, constituída neste artigo, será atribuída a Servidora Adriana Lúcia de Assis Souza, citada 
no inciso I, deste artigo e nas eventuais ausências e impedimentos, será substituída pelo Servidor Jader Luís Sales Júnior, citado no inciso II, deste artigo.
Art.2º  Ficam designados para compor a comissão especial, responsável exclusivamente pelas aquisições, por meio do Sistema de Registro de Preços, no âmbito do 
Fundo Municipal de Saúde, os servidores a seguir relacionados:
I - Élio de Siqueira Valério Pinto – Matrícula nº 202.765;
II - André Eustáquio Fernandes – Matrícula nº 202.802;
III - Márcio Eustáquio de Rezende Júnior – Matrícula nº 127.096-4.
§1º  Os procedimentos licitatórios, inclusive os de dispensa ou inexigibilidade de licitação, realizados no âmbito do Fundo Municipal de Saúde, são de competência da 
Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do parágrafo único do Artigo 4º, do Decreto nº 029, de 18 de março de 2013.
§2º  A Comissão Especial de Registro de Preços, constituída neste artigo, terá a supervisão da Comissão Permanente de Registro de Preços, designada no Artigo 1º, 
desta Portaria.
Art.3º   Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art.4º   Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria Conjunta SEAD/SMS nº 06, de 08 de agosto de 2014.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de agosto de 2015.

EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde e
Presidente da FAMUC

ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

ATA DE JULGAMENTO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA NÚMERO 017/2015 - PROC. ADM. NÚMERO 111/2015
Aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto 2.015 (dois mil e quinze), às 08h00min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria SEAD núme-
ro 007, de 06 de maio de 2015, com a finalidade de julgar os documentos de habilitação das licitantes participantes do certame em epígrafe, cujo objeto é contratação 
de empresa, pelo regime de empreitada por preços unitários, para execução de obras de Contenção de Encostas e Serviços Complementares de Infraestrutura Urbana, 
inclusive Drenagem Pluvial e Esgotamento Sanitário em Áreas de Risco nas Vilas Riachinho, Barroquinha A, Barroquinha B, Beira Campo, Soledade, Estaleiro IA e 
Estaleiro IB, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. A Comissão Permanente de Licitações, inicialmente analisou as alegações das re-
presentantes das licitantes registradas em ata de reunião de abertura dos documentos e, em seguida, procedeu ao seguinte julgamento dos documentos de habilitação: 
A representante da empresa 1) MIX CONSTRUTORA LTDA. EPP: Que a Certidão de Falência e Concordata da Licitante RFJ CONSTRUTORA é da cidade de Belo Horizonte e 
não de sua Sede (Nova Lima); a Comissão decide pela procedência da alegação, vez que Nova Lima possui Comarca; Que a CND Municipal da Licitante RFJ não é plena, 
faltando o débito imobiliário, a Comissão decide pela procedência da alegação, faltou Certidão relativo aos tributos imobiliários ; Que a Licitante MM CONSTRUÇÕES 
apresentou CTPS em cópia frente e verse, porém o verso não está autenticado, a Comissão decide pela improcedência da alegação, pois, trata-se de um preciosismo 
administrativo burocrático, vez que, o servidor, LUIZ ADOLFO BELÉM, esqueceu-se de carimbar com o “CONFERE COM O ORIGINAL” o verso 1487 dos autos em epígrafe, 
fato este que não compromete a lisura do processo licitatório; até porque, este servidor goza de fé pública. Alem do mais, tanto a frente da CTPS quanto o REGISTRO 
DE EMPREGADO, fls. 1485/verso/1486 e 1487/frente da CTPS, foram devidamente autenticadas e datadas. Percebe-se, portanto, que este fato é irrelevante perante as 
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demais exigências editalícias; Que a Licitante CARVALHO QUEIROZ apresentou Anexo X (declaração de visita técnica) sem assinatura do RT indicado na visita, a Comissão 
decide pela improcedência da alegação, pois a letra “E” do Item 6.1.3 do edital em epígrafe, diz textualmente: “Declaração da Licitante, de que seu (s) Responsável (eis) 
Técnico (s), visitaram e conhecem plenamente o local dos serviços a serem realizados, bem como as condições e dificuldades que os mesmos apresentam, conforme 
modelo do Anexo X”; uma questão observada sobre esta declaração e não questionada em ATA será objeto de análise mais adiante pela Comissão de Licitação. 

2) MM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.: Não manifestou.

3) COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.: Não manifestou.

4) CONCRETEC CONSTRUÇÕES LTDA. EPP: Que a Licitante CONSTRUTORA ITAMARACÁ apresentou índices sem assinatura do contador e da empresa, a Comissão decide 
pela procedência da alegação; nos anexos VII, XV, XVI e X e apresentou atestados sem identificação da assinatura da pessoa física CREA, A pergunta está confusa e 
parece sem sentido, vez que, carece de elaboração de raciocino lógico; porém, em respeito ao questionamento apresentado em ATA pelo representante da empresa 
CONCRETEC CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, a Comissão de Licitação resolveu responder da melhor forma possível a questão elencada.

 1º - Os anexos VII, XV, XVI e X citados acima, foram assinados pelo sócio da empresa CONSTRUTORA ITAMARACÁ, Sr. WELLINGTON JOSÉ AMARAL BELO; conforme 
constatado na ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA, devidamente autenticada por servidor municipal, com fé pública, fls. 1557 a 1560 dos autos em epígrafe. 

 2º - Quanto a segunda parte do questionamento, ou seja, “atestados sem identificação da assinatura da pessoa física CREA”, causa-me estranheza, pois, CREA/
MG – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, é uma autarquia federal que regulamenta e fiscaliza o exercício dos profissionais de engenharia, 
agronomia, geologia, geografia e meteorologia. Portanto, sendo uma AUTARQUIA FEDERAL É PESSOA JURÍDICA E NÃO FÍSICA. 

3º - Considerando que a licitante quis mencionar que “NÃO foram apresentadas Certidões de Registro e Quitação de Pessoa Física” dos profissionais constantes na 
“Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica”; temos que: 

• A Certidão de Quitação e Registro de Pessoa Jurídica só é emitida pelo CREA quando todos os profissionais RT’s da empresa estão quites com o CREA. A Certidão 
de Quitação de Pessoa Jurídica abrange, portanto, as obrigações referentes à quitação dos profissionais com o CREA; sendo que, a recíproca NÃO é verdadeira. Por-
tanto, desnecessária a apresentação das Certidões de Registro e Quitação de Pessoa Física dos profissionais constantes na Certidão de Registro e Quitação de Pessoa 
Jurídica. 

• Diante do esforço exegético, para proferir uma resposta compatível com o questionamento confuso e conflitante, elencado acima, por parte da licitante CONCRE-
TEC CONSTRUÇÕES LTDA – EPP resta aqui, equacionada a questão, de forma lógico-racional; Que a Licitante BELING apresentou o índice sem assinatura do contador 
e da empresa, a Comissão decide pela procedência da alegação; Que a Licitante CARVALHO QUEIROZ não apresentou certidão pessoa física (engenheiro), a Comissão 
decide pela improcedência da alegação, pois, a Certidão de Quitação e Registro de Pessoa Jurídica só é emitida pelo CREA quando todos os profissionais Responsáveis 
Técnicos da referida empresa estiverem quites com o CREA. A Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica abrange, portanto, as obrigações referentes à quitação dos 
profissionais com o CREA; sendo que, a recíproca NÃO é verdadeira; Que a Licitante MM CONSTRUÇÕES não apresentou certidão pessoa física (engenheiro) a Comissão 
decide pela improcedência da alegação, pois, a Certidão de Quitação e Registro de Pessoa Jurídica só é emitida pelo CREA quando todos os profissionais Responsáveis 
Técnicos da referida empresa estiverem quites com o CREA. A Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica abrange, portanto, as obrigações referentes à quitação dos 
profissionais com o CREA; sendo que, a recíproca NÃO é verdadeira Portanto, desnecessária a apresentação das Certidões de Registro e Quitação de Pessoa Física dos 
profissionais constantes na Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica; Que a Licitante CONATA ENGENHARIA não apresentou certidão pessoa física (engenhei-
ro), a Comissão decide pela improcedência da alegação, pois, a Certidão de Quitação e Registro de Pessoa Jurídica só é emitida pelo CREA quando todos os profissionais 
Responsáveis Técnicos da referida empresa estiverem quites com o CREA. A Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica abrange, portanto, as obrigações referentes à qui-
tação dos profissionais com o CREA; sendo que, a recíproca NÃO é verdadeira Portanto, desnecessária a apresentação das Certidões de Registro e Quitação de Pessoa 
Física dos profissionais; Que a Licitante COMPANHIA DA OBRA apresentou índice sem assinatura, a Comissão decide pela procedência da alegação; Que a Licitante RFJ 
CONSTRUTORA não apresentou certidão pessoa física (engenheiro), a Comissão decide pela improcedência da alegação, pois, a Certidão de Quitação e Registro de Pes-
soa Jurídica só é emitida pelo CREA quando todos os profissionais Responsáveis Técnicos da referida empresa estiverem quites com o CREA. A Certidão de Quitação de 
Pessoa Jurídica abrange, portanto, as obrigações referentes à quitação dos profissionais com o CREA; sendo que, a recíproca NÃO é verdadeira. Portanto, desnecessária 
a apresentação das Certidões de Registro e Quitação de Pessoa Física dos profissionais.

5) CONATA ENGENHARIA LTDA.: Não manifestou.

6) BELING ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA.: Não manifestou.

7) RFJ CONSTRUTORA LTDA. EPP: Que a Licitante da BELING ENGENHARIA apresentou a declaração de índice sem assinatura, a Comissão decide pela procedência da 
alegação; e a Licitante CARVALHO QUEIROZ não apresentou termo de encerramento do balanço a Comissão decide pela procedência da alegação; 8) CARVALHO QUEI-
ROZ ENGENHARIA LTDA.: Que a Licitante MM CONSTRUÇÕES apresentou atestado como muro de divisas e não de contenção em concreto armado, a Comissão decide 
pela improcedência da alegação,  pois, nas fls. 1480/1481, item 05.00.00 e 06.00.00, CONTENÇÕES e ESTRUTURA DE CONCRETO, PLANILHA SUDECAP, respectivamente, 
contempla a execução do muro de arrimo em concreto armado, vez que, toda composição dos itens necessários e suficientes para execução deste tipo de obra, estão 
previstos nos itens mencionados acima. 

Não existe na PLANILHA SUDECAP um item específico para muros de arrimo em concreto armado, quando há a necessidade de orçar este tipo de contenção, os enge-
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nheiros orçamentistas utilizam-se dos itens 05.00.00 e 06.00.00, CONTENÇÕES e ESTRUTURA DE CONCRETO, PLANILHA SUDECAP, para fins de cálculo, vez que, não há 
uma nomenclatura de subitem com o título: “muro de arrimo em concreto armado”. 

O art. 30, § 3º, da Lei n. 8.666/93, dispõe: “É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclare-
cer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta”.

Os atestados de capacidade técnica operacional da licitante devem se referir a obras com características semelhantes (não iguais, mas apenas semelhantes) e devem 
limitar-se às parcelas de maior relevância ou valor, indicadas no edital; as quantidades exigidas não podem ser superiores às da obra a realizar. Aliás, não devem sequer 
ser iguais, devendo guardar compatibilidade com a comprovação de técnica suficiente para a execução dos serviços a serem executados.

Em diligência destinada a esclarecer a composição de custos, do muro de arrimo em concreto armado na SUDECAP, o engenheiro civil RAFAEL HENRIQUE DE FREITAS, 
CREA-MG 135.436/D, explicou que não existe um item específico para contenção do tipo “Muro de Arrimo em concreto armado”; portanto, utilizam na composição 
dos custos os itens dos itens 05.00.00 e 06.00.00, CONTENÇÕES e ESTRUTURA DE CONCRETO, PLANILHA SUDECAP, para fins de cálculo. Fato este, que ratificou o nosso 
entendimento referente ao caso em tela.

9) FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.: Não manifestou. 

Sendo assim, a Comissão Permanente de Licitações após análise dos documentos apresentados e em conformidade com o parecer exarado pela Área Técnica decide 
pela habilitação das empresas: CONCRETEC CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CONATA ENGENHARIA LTDA, KTM ADMINISTRAÇÃO 
E ENGENHARIA LTDA, MIX CONSTRUTORA LTDA – EPP, e M M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, e decide pela inabilitação das demais licitantes, pelos motivos a seguir 
elencados: 1) CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA., a) a engenheira civil ANA PAULA PEREIRA DE PAULA CREA 173.015/D não é sócia da empresa e, também, NÃO 
TEM PROCURAÇÃO PARA ASSINAR PELA EMPRESA. CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA, portanto todas as suas Declarações são NULAS; b) não apresentou prova 
de inscrição no cadastro de contribuinte, estadual ou municipal, se houver relativa à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; c) não apresentou Termo de Encerramento Balanço Patrimonial. 2) COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., a) apresentou Demons-
trações Contábeis do último exercício social, sem assinaturas do contador e do representante legal; 3) CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA, a) apresentou Demonstra-
ções Contábeis do último exercício social, sem assinaturas do contador e do representante legal; 4) RFJ CONSTRUTORA LTDA – EPP. a) por ter apresentado a Certidão 
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Municipais, referente ao Crédito Mobiliário apenas, não apresentando a mesma quanto ao Crédito Imobiliário, concernente ao 
Município de sua sede, Nova Lima - MG 5) BELING ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA., a) apresentou Demonstrações Contábeis do último exercício social, sem as-
sinaturas do contador e do representante legal; b) não apresentou Termo de Abertura e Encerramento Balanço Patrimonial. Fica estabelecido ainda que, não havendo a 
interposição de recursos administrativos, no dia 28 (vinte) de agosto 2015, às 09h00min, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, situada no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Contagem, a Comissão procederá a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das licitantes consideradas habilitadas, 
independente da presença ou não de representante legal credenciado. Nada mais havendo a registrar, lavramos à presente ata que será assinada por todos.

Jáder Luís Sales Júnior
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Márcia Mendes Siqueira
Comissão Permanente de Licitações

Maria Marta de Oliveira Soares
Comissão Permanente de Licitações

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
ATA DE REUNIÃO
Aos 11 (onze) dias do mês de agosto de 2015 (dois mil e quinze), às 13:30 (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, situado 
à Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial, instalou-se a sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, sob a Pre-
sidência do Sr. José Carlos Carlini Pereira e secretariada pelo Sr. Salvador Gomes Pereira, com a presença dos seguintes membros componentes da Câmara:  Sra. Flávia  
de Aguiar Lage, Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e  Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.  Aberta a sessão, procedeu-se à leitura e aprovação da Ata da última reunião. 
Em seguida o Sr. Presidente aguardou por 10 minutos a chegada de procuradores de contribuintes inscritos para sustentação oral no dia. Findo esse prazo e sendo 
que os mesmos não compareceram e também não justificaram sua ausência, deu-se por iniciada a sessão, com a entrada em pauta de dois processos administrativos 
envolvendo as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir, porém relacionados a exercícios diferentes. Primeiramente entrou em pauta o processo Nº 
02.A.05545/2013 – IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR, com relatório e voto do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe 
provimento, mantendo a decisão de primeira instância de indeferimento do pedido por falta de condições para imunidade por intempestividade do requerimento 
inicial e pela ausência de provas do direito em tempo oportuno, ficando mantidos os lançamentos de IPTU e taxas de serviço referentes ao imóvel de índice cadastral 
10.267.0100.000, para o exercício de 2013. Colocado o processo em votação, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura pediu vista aos autos. A seguir entrou em pauta 
o processo Nº 02.A.00261/2014 – também com recurso voluntário da IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR, da mesma forma relatado pelo Sr. José Carlos Carlini 
Pereira que, apesar da tempestividade do novo pedido em relação ao exercício de 2014, pelo mesmo fundamento de ausência de provas do direito em tempo oportu-
no, votou pela manutenção da decisão de primeira instância e dos lançamentos de IPTU e taxas de serviço para o lote  de índice cadastral nº 10.267.0100.000 para o 
exercício de 2014. Colocado em votação, igualmente o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, por não estar seguro em seu convencimento, pediu vista aos autos, tendo 
em vista se tratar de casos análogos. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente ATA, que segue assinada por seu Presidente, por seu 
Secretário titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais.Contagem, 11 de agosto de 2015.  PARTICIPANTES DA 
SESSÃO: JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA, PRESIDENTE; SALVADOR GOMES PEREIRA, SECRETÁRIO; FLÁVIA DE AGUIAR LAGE; MARCELO RODRIGUES DO CARMO e MÁRIO 
LÚCIO GONÇALVES DE MOURA.



Contagem, 19 de  agosto de 2015 Página 4 de 6 Diário Oficial de Contagem - Edição 3689

"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.

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, 
Tornar Público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 046/2015, Processo nº 158/2015, cujo objeto é o REGISTROS DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUI-
SIÇÕES DE KITS TRANSDUTOR DESCARTAVEIS PARA MONITORAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, à 
licitante  SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., o valor total estimado de R$ 29.200,00 – Secretario Municipal de Saúde, Evandro José da Silva. 
Em 18 de agosto de 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 035/2015, Processo nº 139/2015, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUI-
SIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (OPME – CIR. VASCULAR) NÃO CONSTANTES NA TABELA SUS, VISANDO ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, à licitante 
BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA., o valor total estimado de R$ 10.955,00; - Secretario Municipal de Saúde, Evandro José da Silva. Em 18 de agosto de 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, Tor-
nar Público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 039/2015, Processo nº 143/2015, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
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 MUNICÍ-
PIO DE CONTAGEM/MG, às licitantes ATUANTE COMERCIAL LTDA., o valor estimado de R$ 24.545,00; CIRURGICA DINIZ COM. ARTIG. LABORAT. HOSPITALARES LTDA. no 
valor estimado de R$ 28.572,00 e WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, no valor estimado de R$ 67.650,00, perfazendo o total geral estimado de R$ 120.767,00- 
Secretario Municipal de Saúde, Evandro José da Silva. Em 18 de agosto de 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, Tor-
nar Público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 043/2015, Processo nº 149/2015, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARMAZENAMENTO E MONITORAMENTO DE TEMPERATURA E UMIDADE DE CÂMARAS E GELADEIRAS DE CONSERVAÇÃO DE IMUNO-
BILÓGICOS (VACINAS E MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONTAGEM, perfazendo valor total de R$ 1.125.706,50 
( Um Milhão Cento e Vinte Cinco Mil Setecentos e Seis Reais e Cinquenta Centavos)  , sendo para a licitante JN Diagnóstica Ltda – EPP, valor de R$ 151.809,00, para a 
licitante DIMACI-MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA, Valor de R$ 31.050,00, para a licitante CONCEITOS COMERCIAL DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA.-ME, valor de  
R$ 52.371,00,  para a licitante NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, valor de R$ 199.000,00, sendo para a licitante CIRÚRGICA ALBINOS EIRELE – EPP, valor 
de R$ 86.648,00, para a licitante STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, valor de R$ 155.233,50, para a licitante DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, 
valor de R$ 14.500,00, para a licitante FLEX IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA-EPP, valor de R$ 52.200,00, para a licitante CIRÚRGICA DINIZ COM. DE ARTIGOS DE LABORA-
TÓRIO E HOSPITALARES LTDA, valor de R$ 23.430,00, para a licitante GILMED SUL COM. DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELE – EPP, valor de R$ 234.860,00, para a licitante 
CBS – MÉDICO CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA, valor de R$ 124.605,00. Natureza de Despesa: 339030-35. O Secretario Municipal de Saúde, Evandro José da 
Silva. Em 07 de Agosto de 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, Tor-
nar Público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 043/2015, Processo nº 149/2015, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARMAZENAMENTO E MONITORAMENTO DE TEMPERATURA E UMIDADE DE CÂMARAS E GELADEIRAS DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBI-
LÓGICOS (VACINAS E MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONTAGEM, perfazendo valor total de R$ 30.300,00 (Trinta 
Mil e Trezentos Reais),   para a licitante SENSORWEB SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA .Natureza de Despesa: 339039-99. O Secretario Municipal de 
Saúde, Evandro José da Silva. Em 11 de Agosto de 2015.

Conparq

Extrato de Contrato
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PARQUES E ÁREAS VERDES DE CONTAGEM :
Quinto Termo Aditivo do Contrato Administrativo 066/2012. Espécie: Termo Aditivo com Fundamento no § 1º do artigo 65 da Lei 8666/93.Favorecido: Consórcio 
Construtora e Dragagem Paraopeba LTDA. O presente termo aditivo tem como objeto realizar o acréscimo de 19,81% (Dezenove virgula oitenta e um por cento)ao valor 
original do contrato.
Dotação Orçamentaria: 1024.18.541.0053.2246 - cód 33.90.39.14; Fonte 01000
                                   1024.18.541.0053.2246  cód: 44.90.51.01; Fonte 01000
O Valor:R$524.851,04(quinhentos e vinte e quatro mil oitocentos e um reais e quatro centavos).Prazo de fornecimento : até 03/01/2016.José Carlos Carneiro Gomes - 
Presidente

Famuc

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO DE ESTÁGIO Nº 008/2015 – Convenente: Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC – Conveniada: 
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, por intermédio da SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA. Objeto: proporcionar aos estudantes regularmente 
matriculados nos cursos de Serviço Social e Psicologia da CONVENIADA, o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização cur-
ricular visando a oportunidade de aprimorar e colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos, bem como facilitar sua integração no mercado de trabalho, 
compreendendo o aprendizado de competências próprias da atividade profissional, através de estágio obrigatório e não-obrigatório nas Unidades de Serviço de Saúde 
de Contagem. VIGÊNCIA: 21/07/2015 a 20/07/2017. Em, 21/07/2015.

Transcon

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Contagem, 14 de agosto de 2015.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015
TIPO: Menor Preço 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.1.16.2.15.122.0001.2020 – 33.90.30.00 –Código Reduz: 1267 - Fonte: 015701
A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.
Não houve recursos e A Pregoeira adjudicou o objeto do Pregão às licitantes vencedoras.  Submetemos o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedoras do certame, as empresas abaixo relacionadas: 

EMPRESA VENCEDORA CNPJ Lotes VALOR TOTAL 

Comercial Vener Ltda 65.353.401/000170

01 R$ 20.730,00

03 R$ 8.829,98

Marcília Azevedo Grossi 20.821.116/0001-07 02 R$ 14.699,90
Totalizando o valor estimado R$ 44.259,88 (quarenta quatro mil e duzentos e cinquenta nove reais e oitenta oito centavos).
Kênia Janaina de Sousa Madureira Silveira
Pregoeira

DESPACHO:
Adjudicado o objeto dos lotes 01 e 03, desta à licitante vencedora Comercial Vener Ltda, no valor estimado de R$ 29.559,98 (vinte nove mil quinhentos e cinquenta 
nove reais e noventa oito centavos), e o objeto do lote 03, à licitante vencedora Marcília Azevedo Grossi, no valor estimado de R$ 14.699,90 (quatorze mil seiscentos e 
noventa nove reais e noventa centavos), na modalidade Pregão Presencial nº 003/2015, homologo a licitação para as respectivas contratações. 
Contagem, 14 de agosto de 2015.
AGOSTINHO FERNANDES DA SILVEIRA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM

  JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTE
JARIT/ CONTAGEM-MG 
BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 
Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de  Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 06/08/2015 julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 
SESSÃO ORDINÁRIA N° 35ª/2015 

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente

06/08/2015 297/2014 5866 DEFERIDO Consórcio Norte

06/08/2015 468/2015 6335 DEFERIDO Consórcio Sul

06/08/2015 208/2014 5756 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

06/08/2015 278/2014 5948 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

06/08/2015 446/2015 6199 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

Das decisões da JARIT cabe recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o regulamento operacional do serviço de transporte coletivo vigente. O recurso deverá 
ser protocolado na TRANSCON, Av. João César de Oliveira, nº 6155, B. Beatriz, Contagem/MG.
Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 06 de Agosto de 2015.
Mário Baptista de Oliveira
   Presidente JARIT - Contagem

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTE
JARIT/ CONTAGEM-MG 
  BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 
Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de  Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 11/08/2015 julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 
SESSÃO ORDINÁRIA N° 36ª/2015 

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente
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11/08/2015 413/2015 6203 INDEFERIDO Consórcio Norte

11/08/2015 448/2015 6229 INDEFERIDO Consórcio Sul

11/08/2015 450/2015 6230 INDEFERIDO Consórcio Sul

11/08/2015 453/2015 6237 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

11/08/2015 473/2015 6282 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

11/08/2015 474/2015 6285 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

11/08/2015 481/2015 6290 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

11/08/2015 482/2015 6253 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

Das decisões da JARIT cabe recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o regulamento operacional do serviço de transporte coletivo vigente. O recurso deverá 
ser protocolado na TRANSCON, Av. João César de Oliveira, nº 6155, B. Beatriz, Contagem/MG.
Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 11 de Agosto de 2015.
Mário Baptista de Oliveira
   Presidente JARIT - Contagem
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