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Nova UPA JK ultrapassa 13 mil 
atendimentos em apenas um mes
Contagenses têm mais qualidade na assistência e maior número de atendimentos 

Ao completar um mês de 
funcionamento, a UPA JK 
já mostra que vem contri-
buindo para melhorar a rede 
de atendimento de saúde 
de Contagem, não só pela 
quantidade de procedimen-
tos que tem realizado neste 
curto período de tempo, 
foram exatos 13.415 pro-
cedimentos, mas, principal-
mente, pela qualidade da 
assistência oferecida aos 
pacientes.

O atendimento da técnica 
de enfermagem Fernanda 
Miranda, 32, moradora do 
Bandeirantes, foi emblemá-
tico por ter sido o de nú-
mero 10 mil e ilustra bem a 
percepção que os moradores 
estão tendo do serviço pres-
tado pela unidade. Com um 
quadro de cólica biliar, Fer-
nanda passou pela classifica-
ção de risco e foi encaminha-
da ao consultório médico, 
examinada e medicada.

"O que mais chamou a 
minha atenção foi a orga-
nização da UPA, tanto para 
receber os pacientes na 
entrada, como nos locais 
onde são feitas as consultas 
e os exames. Os funcionários 
também estão de parabéns 
porque são muito educados 
e solícitos", destacou Fernan-
da.

A unidade é composta por 

oito consultórios médicos e a 
sala vermelha dispõe de seis 
leitos de emergência. Já a 
sala amarela tem 34 leitos de 
observação, sendo 25 adul-
tos e 9 pediátricos. A UPA 
conta com sala de gesso, sala 
de sutura, farmácia e serviço 
social. Na parte destinada 
aos exames, a unidade dis-
põe de sala de Raio-X e sala 
de eletrocardiograma.

Um diferencial é que a 
unidade é a primeira do mu-

nicípio a contar com serviço 
de emergência odontológi-
ca, disponível de segunda a 
sexta-feira, das 19h às 7h, e 
24 horas nos fins de semana 
e feriados. Até agora, foram 
realizados 169 atendimentos 
odontológicos.

Segundo o diretor médico 
da UPA, Gustavo Campos, a 
nova UPA JK tem realizado, 
em média, 432 atendimentos 
por dia, e privilegia a oferta 
de um ambiente seguro ao 

paciente. "Temos uma equipe 
preparada para receber e 
classificar o enfermo, de 
acordo com a gravidade de 
cada caso, e conduzi-lo a 
melhor assistência. Por isso, 
alguns pacientes aguardam 
mais ou menos tempo, de 
acordo com a urgência, mas 
é importante destacar que 
todos que chegam à unidade 
são acolhidos, classificados e 
orientados sobre os procedi-
mentos", explicou.

A unidade é composta por oito consultórios médicos e a sala vermelha com seis leitos de emergência.

Elias R
am

o
s
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Atos do Executivo

REPUBLICAÇÃO
LEI nº 4757, de 04 de setembro de 2015.
Altera a Lei nº 4.180, de 15 de julho de 2008, que dispõe sobre a regularização de edificações.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.
Art.1º A ementa e os artigos 1º e 13 da Lei nº 4.180, de 15 de julho de 2008, passam a vigorar com as seguintes alterações:
Ementa: “Dispõe sobre a regularização de edificações em desconformidade com a lei que disciplina a ocupação e o uso do solo no Município de Contagem.”
"Art.1º ..........................
§1º Para que sejam regularizadas, as edificações de que trata o caput deste artigo deverão ser existentes em 30 de junho de 2014.
§2º ...........................
§3° A comprovação da existência da edificação construída até 30 de junho de 2014 dar-se-á por meio da análise de um dos seguintes documentos oficiais:
I - imagem satélite oficial, datada de 30 de junho de 2014;
II - levantamento aerofotogramétrico da Prefeitura Municipal ou de outro órgão oficial por ela reconhecido, anterior a 2014, no qual deverá constar referência à data 
do vôo.
§4º As edificações construídas até 30 de junho de 2014 poderão ser regularizadas, desde que: 
I - ...........................
II - ...........................
§5º Para as edificações de que trata o §4º deste artigo, nenhuma modificação ou ampliação nos parâmetros referidos nos artigos 14, 15, 16, 17 e 18 desta Lei será 
admitida após a vistoria realizada pelo Executivo.”
“Art.13 A construção de área acima do permitido pelo Coeficiente de Aproveitamento, qualquer que seja a zona onde estiver situada a edificação, será passível de regu-
larização mediante o recolhimento de valor em reais, a ser calculado pela fórmula: "C = St x Vt x 0,1 (CA - CAB)", onde:
I - ...........................
II - ...........................
III - ...........................
IV - ...........................
V - ...........................
Parágrafo único. ...........................”
Art.2º A Lei nº 4.180, de 15 de julho de 2008, passa a vigorar acrescida dos artigos 19A e 22A com a seguinte redação:
“Art.19A. Sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares, as contrapartidas referidas nos artigos 13, 14, 15 e 16 desta Lei poderão ser parceladas median-
te:
I – pagamento de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do valor da soma dos cálculos referentes a cada tipo de irregularidade, referido no §1º do artigo 12 desta Lei;
II – parcelamento do valor restante em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, a exclusivo critério do órgão competente, observado, no que couber, o disposto no 
Código Tributário Municipal – CTM, com relação a parcelamento do débito de qualquer natureza para com a Fazenda Municipal.
“Art.22A. A emissão do documento referido no artigo 22 fica condicionada ao pagamento integral das contrapartidas referidas nos artigos 13, 14, 15 e 16, bem como 
ao atendimento ao disposto no artigo 18, todos desta Lei.”
Art.3º Não serão aplicadas as exigências de acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos construídos anteriormente à expedição da NBR 
9050, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com validade a partir de 30 de junho de 2004.
Art.4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 04 de setembro de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

Secretaria Municipal 
de Administração

1. EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 195/2015 PAC. 074/2015 PP. 018/2015
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA/RECEITA
CONTRATADA: IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE RECURSO – DE: 419001 – PARA: 010000, FICANDO A SEGUINTE DOTAÇÃO: 1081.04.129.0047.2084 – 44905219 - 010000
ASSINADO: 24/09/2015

Secretaria Municipal de Administração
Equipe de Pregão
ACLARAMENTO DE EDITAL
REFERÊNCIA: Pregão Presencial número 033/2015 – Processo Administrativo número 161/2015 – CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, COM EXCLUSIVIDADE, 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, NOS TERMOS DA 
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Senhores Licitantes,
Segue abaixo respostas dos questionamentos referentes ao edital da licitação acima referenciada:
QUESTIONAMENTO 01:
Cumpre-nos destacar que o Banco Santander (BRASIL) possui, no Município de Contagem, um PAB instalado na Avenida Gal. David Sarnoff número 3113, Bairro Cidade 
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Industrial dotada de dois PAES; um PAB instalado na Praça Presidente Tancredo Neves, número 200, Bairro Centro, dotado com CINCO PAES, bem como outros dois 
PAES instalados na Rua Mal Costa e Silva, número 310, Bairro JK e Avenida Portugal número 20, Bairro Nossa Senhora da Glória. Nesta linha, considerando os termos do 
item 0 do Anexo II e as subjetividades que decorrem de sua interpretação sobre os tipos e quantidades de dependência bancária exigidos da futura contratada, temos 
o entendimento que as condições de infraestrutura ora informadas são suficientes a atender as exigências do edital, em especial o item especificado. Pergunta-se: este 
entendimento está correto? Está correto o entendimento que, caso o Banco Santander (BRASIL) S/A. venha a se sagrar vencedor do certame, não terá que realizar novas 
instalações de dependências bancárias? 
RESPOSTA:
Inicialmente, insta esclarecer que a licitante vencedora do certame, deverá atender as exigências do edital.
Conforme consignado no item 9.1.1, o Banco deverá instalar, a título precário, em regime de exclusividade, 01 (um) posto de atendimento bancário e no mínimo 5 (cin-
co) terminais de autoatendimento (caixas eletrônicos), nas dependências da Prefeitura Municipal de Contagem, através de permissão não onerosa de espaço público.
Conforme consignado no item 9.1.1.2, será objeto de estudo entre os contratantes a viabilidade de instalação de no mínimo mais 01(um) posto de atendimento 
bancário, devendo o banco apresentar no ato da assinatura do contrato, croqui para a instalação no local definido, tendo como referência os endereços constante do 
ANEXO III deste instrumento.
Totalizando 02(dois) postos de atendimento, sendo 01 na Sede da Prefeitura e outro em um dos locais citados no ANEXO III.
Contagem, 25/09/2015.
Equipe de Pregão

TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO 
Contagem, 24 de setembro de 2015.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2015
TIPO: Menor Preço 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E NOTEBOOK
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1181.14.422.0006.2235 – 44.90.52-19 – 310079
                                1181.14.422.0006.2235 – 44.90.52-19 – 212461                     
                                                              
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 recurso, 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: 

EMPRESAS VENCEDORAS ITEM VALOR TOTAL 

KLEBER ARRABAÇA BARBOSA – EPP 1 R$ 998,00

AUGUSTO CÉSAR MAKOUL GASPERIN – ME 2 R$ 7.695,00

PREÇO TOTAL =====================> R$ 8.693,00
Totalizando o valor da licitação em R$ 8.693,00(oito mil, seiscentos e noventa e três reais).
Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Pregoeira
DESPACHO:
Adjudicado o objeto desta às licitantes vencedoras KLEBER ARRABAÇA BARBOSA – EPP e AUGUSTO CÉSAR MAKOUL GASPERIN – ME, no valor de R$  8.693,00(oito mil, 
seiscentos e noventa e três reais), modalidade Pregão Eletrônico nº 030/2015, homologo a licitação para a respectiva Aquisição. 
Contagem, 24 de setembro de 2015.
Rafael Silveira
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO   

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Contagem, através da Equipe de Pregão, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PRE-
GÃO, tipo menor preço, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações, conforme abaixo:
1) PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 096/2015 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO EVENTUAL EM ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN COM MOTORIS-
TA.  às 09h00min do dia 14/10/2015.
O edital poderá ser obtido da seguinte forma: através do site  www.cotagem.mg.gov.br e/ou na sala da Comissão de Licitação, à Praça Presidente Tancredo Neves, 200, 
Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, no horário de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, para tanto os interessados deverão apresentar à Comissão um 
CDR Novo para gravação magnética sem custos.
2) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2015 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 155/2015
AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO, SUPORTE E MICROCOMPUTADORES, às 09:00min do dia 16/10/2015, no site www.comprasnet.gov.br
O edital poderá ser obtido da seguinte forma: através do site   www.comprasnet.gov.br – UASG 984371 e/ou na sala da Comissão de Licitação, à Praça Presidente 
Tancredo Neves, 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, no horário de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, para tanto os interessados deverão apre-
sentar à Comissão um CDR Novo para gravação magnética sem custos. Informações pelo telefone (31) 3356.6658. Contagem, 18/05/2015 – Equipe de Pregão.
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 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Contagem, 28 de Setembro de 2015.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2015
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OFICINAS DE ARTESANATO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade:  Código: Fonte: ÓRGÃO

1171.06.122.0001.2021 449052-24 010000 SEPEDI

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 recurso, e o Pregoeiro adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora. Submetemos o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a ho-
mologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedoras do certame, as empresas abaixo relacionadas: 

EMPRESA VENCEDORA LOTE VALOR TOTAL 

MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI – EPP 01 R$ 170,00

MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI – EPP 02 R$ 170,00

MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI – EPP 03 R$ 170,00

MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI – EPP 04 R$ 170,00

MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI – EPP 05 R$ 170,00

MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI – EPP 06 R$ 170,00

MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI – EPP 07 R$ 170,00

MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI – EPP 08 R$ 85,00

MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI – EPP 09 R$ 85,00

MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI – EPP 10 R$ 85,00

MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI – EPP 11 R$ 85,00

MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI – EPP 12 R$ 85,00

MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI – EPP 13 R$ 85,00

SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA. 14 R$ 195,60

SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA. 15 R$ 195,60

SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA. 16 R$ 195,60

SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA. 17 R$ 195,60

SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA. 18 R$ 195,60

SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA. 19 R$ 195,60

SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA. 20 R$ 293,40

SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA. 21 R$ 293,40

SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA. 22 R$ 97,80

SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA. 23 R$ 97,80

UNIFORTTI COM. E IND. LTDA. 24 R$ 108,60

UNIFORTTI COM. E IND. LTDA. 25 R$ 108,60

UNIFORTTI COM. E IND. LTDA. 26 R$ 108,60

UNIFORTTI COM. E IND. LTDA. 27 R$ 108,60

UNIFORTTI COM. E IND. LTDA. 28 R$ 72,40

UNIFORTTI COM. E IND. LTDA. 29 R$ 72,40

UNIFORTTI COM. E IND. LTDA. 30 R$ 181,00

UNIFORTTI COM. E IND. LTDA. 31 R$ 181,00

UNIFORTTI COM. E IND. LTDA. 32 R$ 144,80

UNIFORTTI COM. E IND. LTDA. 33 R$ 1.600,00

SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA. 34 R$ 3.250,00

MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI – EPP 35 R$ 1.037,50

MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI – EPP 36 R$ 525,00

MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI – EPP 37 R$ 657,50
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MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI – EPP 38 R$ 772,50

FRANCINETE DE JESUS BARBOSA E SOUZA – ME 39 R$ 182,00

FRANCINETE DE JESUS BARBOSA E SOUZA – ME 40 R$ 375,00

FRANCINETE DE JESUS BARBOSA E SOUZA – ME 41 R$ 375,00

FRANCINETE DE JESUS BARBOSA E SOUZA – ME 42 R$ 137,50

FRANCINETE DE JESUS BARBOSA E SOUZA – ME 43 R$ 137,50

FRANCINETE DE JESUS BARBOSA E SOUZA – ME 44 R$ 137,50

FRANCINETE DE JESUS BARBOSA E SOUZA – ME 45 R$ 137,50

FRANCINETE DE JESUS BARBOSA E SOUZA – ME 46 R$ 137,50

FRANCINETE DE JESUS BARBOSA E SOUZA – ME 47 R$ 137,50

FRANCINETE DE JESUS BARBOSA E SOUZA – ME 48 R$ 137,50

FRANCINETE DE JESUS BARBOSA E SOUZA – ME 49 R$ 137,50

FRANCINETE DE JESUS BARBOSA E SOUZA – ME 50 R$ 137,50

FRANCINETE DE JESUS BARBOSA E SOUZA – ME 51 R$ 137,50

FRANCINETE DE JESUS BARBOSA E SOUZA – ME 52 R$ 137,50

FRANCINETE DE JESUS BARBOSA E SOUZA – ME 53 R$ 137,50

ARTE ORIGINAL LTDA. 54 R$ 320,00

ARTE ORIGINAL LTDA. 55 R$ 320,00

ARTE ORIGINAL LTDA. 56 R$ 320,00

ARTE ORIGINAL LTDA. 57 R$ 320,00

ARTE ORIGINAL LTDA. 58 R$ 320,00

ARTE ORIGINAL LTDA. 59 R$ 320,00

ARTE ORIGINAL LTDA. 60 R$ 320,00

ARTE ORIGINAL LTDA. 61 R$ 320,00

ARTE ORIGINAL LTDA. 62 R$ 320,00

ARTE ORIGINAL LTDA. 63 R$ 320,00

FRANCINETE DE JESUS BARBOSA E SOUZA – ME 64 R$ 2.937,50

MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI – EPP 65 R$ 32,50

UNIFORTTI COM. E IND. LTDA. 66 R$ 238,00

NÃO HOUVE VENCEDOR 67 –---------

MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI – EPP 68 R$ 90,00

MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI – EPP 69 R$ 323,20

UNIFORTTI COM. E IND. LTDA. 70 R$ 1.475,00

NÃO HOUVE VENCEDOR 71 –----------

FRANCINETE DE JESUS BARBOSA E SOUZA – ME 72 R$ 408,00

MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI – EPP 73 R$ 167,50

SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA. 74 R$ 45,00

ARTE ORIGINAL LTDA. 75 R$ 750,00

PREÇO TOTAL =====================> R$ 24.749,05
Totalizando o valor estimado da licitação em R$ 24.749,05 (Vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinco centavos).
Jáder Luis Sales Júnior
Pregoeiro
DESPACHO:
Adjudicado o objeto desta às licitantes vencedoras ARTE ORIGINAL LTDA., SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA., MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI – EPP, FRANCINETE DE JESUS 
BARBOSA E SOUZA – ME, e UNIFORTTI COM. E IND. LTDA., no valor de R$ 24.749,05 (Vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinco centavos)., modali-
dade Pregão Presencial nº 029/2015, homologo a licitação para a respectiva aquisição.
Contagem, 28 de Setembro de 2015
Rafael Silveira
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÃO
ACLARAMENTO DE EDITAL
REFERÊNCIA: Pregão Presencial número 033/2015 – Processo Administrativo número 161/2015 – CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, COM EXCLUSIVIDADE, 
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PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, NOS TERMOS DA 
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Senhores Licitantes,
Segue abaixo respostas dos questionamentos referentes ao edital da licitação acima referenciada:
QUESTIONAMENTO 01:
As entidades da Administração Indireta autorizaram ou legitimaram a realização do presente certame de forma expressa?
RESPOSTA:
SIM, conforme Termo de Cooperação Técnica celebrado em 04/09/2015 entre o Município de Contagem (Administração Direta), os Fundos Contábeis e todas as entida-
des que compõem a Administração Indireta  (consignado nos itens24; 26 e 29 do Termo de Referência).
QUESTIONAMENTO 02:
Dentre todas as entidades contratantes, pergunta-se: 
a) Quais delas gozam de autonomia para contratar?
b) Quais delas estão vinculadas a gestão/administração da Prefeitura Municipal?
RESPOSTA:
a) Todas (item 04 do termo de referência);
b) Secretaria Municipal de Administração e os fundos contábeis (itens 4.1, 4.1.1 e 4.1.2 do termo de referência).
QUESTIONAMENTO 03:
Qual o critério de rateio a ser aplicado sobre o valor da proposta comercial? 
Qual o quinhão/percentual a que cada entidade contratante faz jus?
RESPOSTA:
Foi celebrado em 04/09/2015 Termo de Cooperação Técnica entre o Município de Contagem (Administração Direta), os Fundos Contábeis e todas as Entidades que 
Compõem a Administração Indireta, com o objetivo:
Estabelecer, no âmbito de suas respectivas áreas de atuação, com vistas à contratação de instituição bancária, com exclusividade, para prestar serviços de pagamento a 
todos os agentes públicos municipais, sejam eles ativos, inativos ou pensionistas, da Administração Direta, Autarquias e Fundações do Município de Contagem/MG;
A Administração Direta por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, seria responsável, especialmente no tocante a condução do procedimento licitatório 
para contratação da instituição bancária e quanto ao recebimento e administração do valor da outorga e, 
O valor ofertado na licitação pelo Banco será pago em moeda corrente nacional, sem qualquer desconto, seja a qualquer título, e será efetuado no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis, após assinatura do contrato, a ser depositado no Banco do Brasil, agência 0503-7, conta-corrente 73015-7 de Titularidade da Prefeitura Municipal de 
Contagem.
QUESTIONAMENTO 04:
A Prefeitura ficará responsável por transferir o valor proporcional obtido com a proposta comercial para cada entidade contratante?
RESPOSTA:
Conforme consignado no item 25.2., do Termo de Referência e resposta do questionamento 03, a receita proveniente da licitação será contabilizada para Município 
de Contagem, quanto a sua natureza, como: Código 1361010000 – Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Pessoal, conforme 
acordado entre os Contratantes através de Termo de Cooperação Técnica.
QUESTIONAMENTO 05:
Sobre o item 24.1 do Anexo II do considerando que a natureza jurídica do objeto licitado é prestação de serviços, pergunta-se: a leitura da expressão termo de coopera-
ção técnica será interpretada como prestação de serviços? 
O texto será retificado?
RESPOSTA:
Não houve equívoco de redação no texto consignado no item 24.1 do Anexo II, o Termo de Cooperação Técnica foi o instrumento jurídico utilizado para estabelecer a 
relação entre a Administração Direta e Indireta, apenas para o presente processo licitatório, considerando:
A necessidade de padronização dos procedimentos e da gestão administrativa nas unidades da Administração Direta e Indireta e 
A execução de algumas atividades administrativas de forma centralizada é menos onerosa para a Administração Pública Municipal.
QUESTIONAMENTO 06:
O prazo do contrato passará a fluir a partir da assinatura do instrumento contratual?
RESPOSTA:
A Minuta do Contrato Administrativo – Anexo X do Edital, na Cláusula Quarta, trata da vigência contratual -  item 24. do Termo de Referência, que será de 60 (sessenta) 
meses, tendo como termo inicial, a data da assinatura do instrumento em referência.
QUESTIONAMENTO 07:
Está correto o entendimento que, durante o prazo do contrato, apenas a contratada será autorizada a manter/instalar dependências bancárias de atendimento (PAB, 
PAE e agência) no interior de prédios pertencentes/de propriedade das Contratantes, inclusive a única a realizar propaganda e venda de produtos bancários em tais 
locais?
RESPOSTA:
É objeto da licitação a contratação de instituição bancaria, com exclusividade, para processar os créditos da folha de pagamento dos agentes públicos da Administra-
ção, sem ônus para a Contratante e ocupar, através de permissão não onerosa de espaço público, para instalação de postos de atendimento e/ou caixas de autoatendi-
mento, pelo prazo de sessenta meses, conforme especificações constantes neste instrumento.
Conforme consignado no item 9.2.3. do Termo de Referência é vedado ao Banco, no espaço objeto da permissão, exercer qualquer atividade distinta ou estranha as 
atividades bancárias, bem como cedê-la ou transferi-la a terceiros, sem a prévia e expressa autorização da Contratante.
Outras instituições bancárias poderão ser autorizadas a divulgar outros produtos bancários nos prédios públicos.
QUESTIONAMENTO 08:
Pergunta-se: 
a) Existe contrato vigente para atendimento do objeto ora licitado?
b) Qual o termo final deste contrato?
c) Pedimos disponibilizar cópia do instrumento contratual para consulta;
d) Caso não exista contrato vigente, pedimos informar o termo final da última contratação e disponibilizar cópia do instrumento para consulta.
RESPOSTA:
a) Sim, contrato nº 103/2010/Licitação celebrado em 01/11/2010, entre o Município de Contagem (Prefeitura Municipal de Contagem, FUNEC, TRANSCON, FAMUC, 
CONPARQ e CINCO e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, inscrita no CNPJ N.º 90.400.888/0001- 42, estabelecida a Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n° 2041 e 2235, 
Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo/SP
b) 31/10/2015;
c) A via original destinada ao BANCO SANTANDER foi recebida, conforme comprovante, parte do Processo Administrativo nº 252/2010 (fls. 383 E)
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d) Acima respondido.
QUESTIONAMENTO 09:
Considerando a complexidade dos procedimentos para abertura de contas bancárias e necessidade de troca de informações entre as contratantes e a contratada 
pedimos informar se as entidades envolvidas no processo dispõem das informações abaixo, bem como se as mesmas serão disponibilizadas com a futura contratada. 
Pedimos, ainda, seja informado o prazo para compartilhamento: i) Nome completo ii) Número de CPF e RG; iii) Data de Nascimento; iv) Sexo; v) Nacionalidade; vi) Natu-
ralidade; vii) Endereço residencial completo, inclusive CEP; viii) Telefone com DDD; ix) Código da Profissão; x) Renda mensal; xi) Nome completo da Mãe;
RESPOSTA:
Sim, quando se tratar de implantação de cadastro a Contratante remeterá ao Banco arquivo em meio digital contendo as informações necessárias à operacionalização 
da folha de pagamento, conforme consignado no item e subitens 8. do Termo de Referência e o prazo será objeto de negociações entre os contratantes
QUESTIONAMENTO 10:
Sobre o item 5.1.1 do Edital, considerando que o objeto licitado envolve a prestação de serviços bancários, pergunta-se: serão desconsideradas as expressões marca, 
modelo, origem?
RESPOSTA:
Sim, trata-se de erro material.
QUESTIONAMENTO 11:
Ainda sobre o item 5.1.1 do edital, pergunta-se: o objeto licitado compreende lote único?
RESPOSTA:
Sim, trata-se de apenas 01(um) item, conforme anexo I.
QUESTIONAMENTO 12:
Sobre o item 5.1.2 do Edital, pergunta-se: está correto o entendimento que não existem documentos complementares a serem acostados a proposta comercial?
RESPOSTA:
Dentro do envelope contendo a proposta comercial deverá estar somente a proposta comercial, conforme consignado no anexo I do edital.
QUESTIONAMENTO 13:
Sobre o Anexo VI, considerando que o objeto envolve a prestação de serviços bancários, pergunta-se: será desconsiderada a expressão entrega de materiais? Esta 
expressão deve ser substituída por prestação de serviços?
RESPOSTA:
Sim, onde se lê entrega de materiais, leia-se execução dos serviços.
QUESTIONAMENTO 14:
Está correto o entendimento que serão aplicadas as condições da Res. 3402 do CMN, garantida a OPÇÃO do servidor pela abertura/movimentação de conta-corrente 
para recebimento dos proventos?
RESPOSTA:
O Banco poderá efetuar os créditos somente após a formalização da conta-corrente pelo titular ou representante legal, conforme consignado no item 15.1.1 do termo 
de referência.
Quanto ao disposto em resolução emitida pela Banco Central do Brasil em decorrência da prestação de serviços de pagamentos de salários, aposentadorias e similares 
sem cobrança de tarifas não é de competência do Contratante, sendo, portanto, independentemente, de decisão do Município, a qualquer tempo, por se tratar de 
relação exclusiva das instituições financeiras prestadoras dos mencionados serviços com o Banco Central do Brasil
QUESTIONAMENTO 15:
Está correto o entendimento que o processamento dos salários deve, necessariamente, transitar em conta-salário?
RESPOSTA:
O Pagamento aos Agentes Públicos será efetuado por meio de crédito em conta-salário/corrente, podendo ser analisadas outras formas, em conjunto.
QUESTIONAMENTO 16:
Está correto o entendimento que compete as contratantes providenciarem a abertura da conta-salário de seus servidores?
RESPOSTA:
A Contratante emitirá um arquivo de dados cadastrais para abertura de conta-salário/corrente, conforme cronograma a ser definido com o banco, de acordo com o 
consignado no item 10.1 do Termo de Referência ou por meio de relação direta do agente publico com banco.
QUESTIONAMENTO 17:
Em qual prazo as contratantes repassarão os dados e documentos necessários a abertura da conta-salário de seus servidores?
RESPOSTA:
O prazo será ajustado entre o Banco e as contratantes e observará o cronograma a ser definido. 
QUESTIONAMENTO 18:
Está correto o entendimento que aos servidores que OPTAREM pela abertura/movimentação de conta-corrente serão asseguradas as isenções da Res.3919 do CMN?
RESPOSTA:
Não obstante ao estabelecido em resoluções emitidas por órgãos gerenciadores, o Banco deverá cumprir o estabelecido no instrumento convocatório durante todas a 
vigência contratual, em atendimento ao mencionado princípio.
QUESTIONAMENTO 19:
Está correto o entendimento que as isenções a serem garantidas aos servidores estão limitadas aos termos da Res. 3402 e 3919 ambas do CMN? Está correto o enten-
dimento que a contratação de qualquer produto/serviço que extrapole tais isenções será previamente negociado entre Banco (Contratada) e Cliente (Servidor) inclusive 
a cobrança de taxas, tarifas. Juros e similares?
RESPOSTA:
Não obstante ao estabelecido em resoluções emitidas por órgãos gerenciadores, o Banco deverá cumprir o estabelecido no instrumento convocatório durante toda a 
vigência contratual, em atendimento ao mencionado princípio. Assim, o entendimento não prospera se contrariar o Princípio de Vinculação ao Instrumento Convocató-
rio, devendo, portanto, garantir as isenções estabelecidas no Edital e seus anexos. 
QUESTIONAMENTO 20:
Sobre o floating, pergunta-se: 
a) O arquivo com a individualização dos créditos será repassado para a contratada em D-2?
b) O montante financeiro para crédito na conta bancária dos servidores será repassado para a contratada em D-1?
RESPOSTA:
A Contratante emitirá e encaminhará, ao Banco, arquivo individualizado dos créditos correspondentes ao pagamento dos agentes públicos em até 24h (vinte e quatro 
horas) da data prevista para o pagamento, e este, o Banco, para realizar o efetivo crédito de pagamento dos agentes públicos, observará o calendário e a devida ordem 
de pagamento, de que trata o subitem 10.5.1.
O montante financeiro ocorrerá em até o dia útil anterior ao da data para crédito na conta bancária do agente público.
QUESTIONAMENTO 21:
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Sobre o item 20.1.6 do Anexo II e a capacitação do servidor, pergunta-se: 
a) Qual a quantidade mínima de servidores a ser capacitada?
b) Qual a forma de capacitação a ser empregada?
c) Qual o prazo para realizar a capacitação?
RESPOSTA:
a) No mínimo 04 (quatro) servidores;
b) Aula(s) prática(s) e treinamento das rotinas operacionais/procedimentais, incluindo toda a sistemática necessária;
c) Até 24h (vinte e quatro horas) após a assinatura do contrato, a contratada, o banco, deverá apresentar o cronograma com o devido conteúdo programático e carga 
horária, observado, para realização da(s) aula(s) pratica e rotinas de treinamento o prazo máximo de 10 (dez) dias ao da apresentação do respectivo cronograma.
QUESTIONAMENTO 22:
Sobre os itens 9.1.1.2 e 9.1.1.3 do Anexo II e demais relacionados, pergunta-se: 
a) Qual o endereço do imóvel a ser cedido?
b) Qual a metragem do imóvel?
c) Em que momento será cedido o espaço?
d) Considerando o princípio da objetividade e vinculação estrita, aliados aos estudos para formulação da proposta, necessário especificar a quantidade de dependências 
bancárias a ser instalada (separadas por tipo), Pedimos informar com exatidão as obrigações de infraestrutura em pauta?
e) Considerando a complexidade para instalação de dependências bancárias, em especial a obtenção de link de comunicação, está correto o entendimento que a insta-
lação de PAB será feita em 100 (cem) dias e PAEs em 53 (cinquenta e três) dias?
F) Considerando que compete a Administração Pública especificar todos os termos e exigências relacionados ao objeto licitado, é certo que a ela compete o dever de 
informar o croqui. Será desconsiderada a obrigação da contratada em apresentar o croqui? Caso seja mantida a obrigação, será admitida a prorrogação do prazo de 
entrega do mesmo?
g) Qual a quantidade de colaboradores e pirâmide salarial que utilizarão o(s) Pab(s) e caixas eletrônicos?
RESPOSTA:
a) Praça Presidente Tancredo Neves, número 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG;
b) São dois imóveis próximos de, respectivamente, área 1 – 14,50m x 13,80m e área 2 – 10,50m x 12,55m; 
c) O espaço será cedido no momento, se for o caso, da devida desmobilização do banco ora contratado para a devida mobilização do banco vencedor do Certame 
Licitatório;
 d) Conforme especificado no item 9 e seus subitens;
e) Conforme especificado no subitem 9.1.1.4;
f) O banco deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato, o croqui para a instalação de, no mínimo, mais 01 (um) posto de atendimento bancário, em local a ser 
definido pelo contratado dentre os endereços constante do ANEXO III do Edital. Este croqui “padrão” será referência para a disponibilização de espaço para a futura 
instalação do mencionado posto de atendimento bancário;
g) Todos os agentes públicos do Município de Contagem, devidamente correntistas do banco, observado o especificado no Anexo II.1 e II.2, do Termo de Referência;
Contagem, 25/09/2015.
Equipe de Pregão

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.800
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 Or-
ganização da Administração Direta do Poder Executivo; e nos termos do Artigo 32 da Lei Municipal nº 2.160, datada de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, do cargo 
de provimento em comissão de Gestor III, Nível X, CPC-796, lotado na Secretaria Municipal de Administração, o Servidor MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE MOURA, a 
partir de 09 de setembro de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de setembro de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

Secretaria Municipal 
de Planejamento, 
Orçamento e Gestão

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Município de Contagem, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SEMOBS, da Comissão Permanente de Licitações – CPL e da 
Unidade Operacional de Coordenação de Parcerias Público-Privadas do Município de Contagem – UPPP, torna público que fará realizar, em atendimento ao disposto no 
artigo 39 da Lei Federal nº 8.666/93, Audiência Pública para apresentação e discussão da licitação pública, tendo como objeto a contratação de Parceria Público-Privada 
– PPP, na modalidade de concessão administrativa para a execução de obras e prestação de serviços relativos à MODERNIZAÇÃO, OTIMIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, EX-
PANSÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG. A Audiência Pública será realizada 
no dia 01 de outubro de 2015, no auditório da Prefeitura, situado à Praça Presidente Tancredo Neves, n.º 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, com início às 8:30 
horas.
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Secretaria Municipal 
de Saúde

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO DE DECISÃO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO n° GA 006/2013
EMPRESA: Forno de Minas Alimentos S/A
CNPJ: 03.870.455/0004-07
ENDEREÇO: Via de acesso Chácaras Campo do Meio, S/N – Bairro Fazenda do Mandu - Contagem – MG, CEP 32183-683.
ATIVIDADE: Indústria de Alimentos
RESPONSÁVEL LEGAL: Helder Couto de Mendonça
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Vicente Camiloti
AUTO DE INFRAÇÃO nº: 15606
INFRAÇÕES: Usar matéria prima vencida (queijo sbrinz e peito de peru defumado) na elaboração de produtos alimentícios para o cunsumo humano, contrariando o 
disposto no item 4.1.9 do anexo II da RDC 275/02.
LEGISLAÇÃO INFRIGIDA: IX do artigo 289 da Lei Complementar nº 103/2011 (Código de Saúde do Município de Contagem).
DECISÃO: 
1. Advertência: a reincidência poderá acarretar sanção mais grave.
Publique-se, notifique-se e arquive-se.
PUBLIQUE-SE e NOTIFIQUE-SE
Contagem, 26 de junho de 2015.
Adonias de Paula Rodrigues
Diretoria de Vigilância Sanitária

DECISÃO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO n° GA 006/2013
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO E CUMPRIMENTO DE DECISÃO
EMPRESA: Forno de Minas Alimentos S/A
CNPJ: 03.870.455/0004-07
ENDEREÇO: Via de acesso Chácaras Campo do Meio, S/N – Bairro Fazenda do Mandu - Contagem – MG, CEP 32183-683.
ATIVIDADE: Indústria de Alimentos
RESPONSÁVEL LEGAL: Helder Couto de Mendonça
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Vicente Camiloti
AUTO DE INFRAÇÃO nº: 15606
TEXTO DA NOTIFICAÇÃO: Notificamos o responsável legal, proprietário da empresa supramencionada, da decisão final do Processo Administrativo Sanitário n° GA 
006/13, com a aplicação da penalidade de advertência (a reincidência poderá acarretar sanção mais grave).
Publique-se, notifique-se e arquive-se.
PUBLIQUE-SE e NOTIFIQUE-SE
Contagem, 25 de setembro de 2015.
Adonias de Paula Rodrigues
Diretoria de Vigilância Sanitária

DECISÃO EM 1ª INSTÂNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO 
GP 011/2012
NOTIFICAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO
EMPRESA: Drogaria Bela Vista Ltda
CNPJ: 10.863.297/0001-72
ENDEREÇO: Rua Dr. Carlos Vitoriano de Sá, 660 – loja 01, Bela Vista – Contagem – MG; CEP: 32.010-260.
ATIVIDADE: Drogaria
RESPONSÁVEL LEGAL: Sionara de Paula Simões Ribeiro
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Manoel da Silva Miranda
AUTO DE INFRAÇÃO nº: 002037
TEXTO DA NOTIFICAÇÃO: Notificamos o responsável legal, proprietário da empresa supramencionada da decisão em Primeira Instância do Processo Administrativo Sani-
tário n° GP 011/2012, com a aplicação da penalidade de Advertência; Inutilização dos medicamentos interditados cautelarmente através dos Autos de Interdição Caute-
lar e Depósito de Produtos n° 002127 e 002128, por empresa devidamente licenciada para esse fim, às expensas da empresa autuada, por estar a empresa contrariando 
o artigo 1º da resolução RDC 80/2006 e Multa no valor a ser calculado: deverão ser apresentados documentos que comprovem o faturamento anual da empresa e seu 
porte no momento do eventual recurso, sob pena de ser estabelecido o maior valor da multa (art. 19 do Decreto Municipal nº 1627/2011c/c anexo da L.C. 103/11). A 
reincidência poderá acarretar sanção mais grave.
PRAZO PARA RECURSO: 15 (quinze) dias após a notificação.
PUBLIQUE-SE e NOTIFIQUE-SE
Contagem, 24 de setembro de 2015.
Mara Telma da Silva
Presidente da Junta de Julgamento
Vigilância Sanitária

DECISÃO EM 1ª INSTÂNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO 
BC 002/2013
NOTIFICAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO
EMPRESA: Frederico Celso Linhares Ferreira
CPF: 041.887.406-98
ENDEREÇO: Av. Tito Fulgêncio, 893 – Bairro Jardim Industrial - Contagem – MG, CEP 32215-000
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ATIVIDADE: Restaurante
RESPONSÁVEL LEGAL: Frederico Celso Linhares Ferreira
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Não apresentado
AUTOS DE INFRAÇÃO: 003739
TEXTO DA NOTIFICAÇÃO: Notificamos o responsável legal, proprietário da empresa supramencionada da decisão em Primeira Instância do Processo Administrativo 
Sanitário n° BC 002/2013, com a aplicação da penalidade de advertência e multa no valor a ser calculado, devendo ser apresentados documentos que comprovem o 
faturamento anual da empresa e seu porte no momento do eventual recurso ou por meio de protocolo, sob pena de ser estabelecido o maior valor da multa (art. 19 do 
Decreto Municipal nº 1627/2011 c/c anexo da L.C. nº 103/11).
A reincidência poderá acarretar sanção mais grave.
PRAZO PARA RECURSO: 15 (quinze) dias após a notificação.
PUBLIQUE-SE e NOTIFIQUE-SE
Contagem, 27 de maio de 2015..
Mara Telma da Silva
Presidência Junta de Julgamento na área de Vigilância Sanitária

DECISÃO EM 1ª INSTÂNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO 
GA 002/2011
NOTIFICAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO
EMPRESA: Kinatu Brasil Beneficiamento e Comércio Atacadista de Cereais Ltda
CNPJ: 07.643.330/0001-44
ENDEREÇO: Av. Severino Ballesteros Rodrigues, 1085 – Distrito Industrial Dr. Hélio Pentagna Guimarães- Contagem – MG - CEP 32110-005
ATIVIDADE: atacadista de gêneros alimentícios
RESPONSÁVEL LEGAL: Luciano José da Silva
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Juliana Paula Oliveira Rocha
TEXTO DA NOTIFICAÇÃO: Notificamos o responsável legal, proprietário da empresa supramencionada da decisão em Primeira Instância do Processo Administrativo 
Sanitário n° GA 002/2011, com a aplicação da penalidade de Advertência: A reincidência poderá acarretar sanção mais grave; Cancelamento do Alvará Sanitário, em 
estrito cumprimento ao Princípio da Autotutela, norteador do Direito Administrativo, visto que foi concedida sua emissão equivocadamente - no mesmo momento da 
lavratura do Auto de Infração que ensejou a instauração do presente P.A.S. Dessa forma, deverá o autuado efetuar a entrega do seu Alvará Sanitário, referente ao ano 
de 2011 - 2012, na Vigilância Sanitária de Contagem em 7 (sete) dias, a contar do recebimento da Notificação dessa decisão.
PRAZO PARA RECURSO: 15 (quinze) dias após a notificação.
PUBLIQUE-SE e NOTIFIQUE-SE
Contagem, 24 de setembro de 2015.
Mara Telma da Silva
Presidente da Junta de Julgamento
Vigilância Sanitária

Funec

PORTARIA nº152, de 25 de setembro de 2015 .
Homologa Credenciamento de Instrutores Colaboradores Externos, Edital nº 02/2015 que menciona para ministrar cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC’s em 
atendimento ao Programa Nacional de Acesso ao Curso Técnico e Emprego - PRONATEC, cuja coordenação dar-se-á pelo Departamento de Educação Profissional da 
Fundação de Ensino de Contagem, e dá outras providências. 
O Presidente da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais e, considerando o Resultado Classificatório Final do Credenciamento 
de Instrutores Colaboradores Externos, Edital nº 02/2015, publicado no DOC– e (Diário Oficial Eletrônico do Município de Contagem), na Edição de nº 3684 de 12 de 
agosto de 2015, RESOLVE: 
Artigo 1º - Fica HOMOLOGADO o Resultado Classificatório Final do processo de Credenciamento de Instrutores Colaboradores Externos, Edital nº 02/2015 – para 
ministrar cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC’s em atendimento ao Programa Nacional de Acesso ao Curso Técnico e Emprego - PRONATEC, cuja coordenação 
dar-se-á pelo Departamento de Educação Profissional da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, conforme a relação dos candidatos classificados nas funções de 
Nível Médio completo; Ensino Médio Técnico completo; Ensino Superior incompleto ou em andamento e Ensino Superior completo, nos termos da legislação vigente e 
das normas estabelecidas no mencionado Edital.
Artigo 2º - A relação dos candidatos classificados nas respectivas funções é a publicada no DOC–e, na Edição de nº 3707 de 15/09/2015. 
Artigo 3º - O período de validade do processo Credenciamento de Instrutores Colaboradores Externos, Edital nº 02/2015, será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado 
apenas uma única vez e por igual período.
Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Artigo 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE
Contagem, 25 de setembro de 2015
Hugo Otavio Costa Vilaça 
Presidente

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2013, 
Das partes: de um lado a FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa BB TURISMO 
LTDA - ME, doravante denominada CONTRATADA, formalizado em decorrência da realização da Licitação na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2013” e em 
conformidade com o disposto na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei 101/00, Decreto Municipal nº 561/2006 e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, 
observadas as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - Nos termos do artigo 57, II c/c com artigo 65, II, ambos da Lei 8.666/1993 e suas modificações posteriores e, 
considerando o MEMORANDO DAF 132/2015, de 18/09/2015 e PARECER JURÍDICO 139/2015, de 22/09/2015, em anexo, que fica fazendo parte integrante do presente 
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TERMO ADITIVO, como se nele estivesse transcrito,  fica acrescido 25% (vinte e cinco por cento) do CONTRATO PRIMITIVO no sentido de assegurar a continuidade da 
prestação dos serviços de pesquisa, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea pela CONTRATADA, tendo em vista a necessidade e o interesse da 
CONTRATANTE.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto deste termo aditivo o acréscimo de serviços no objeto do CONTRATO ORIGINÁRIO e do PRIMEIRO TERMO ADITIVO, correspondente a 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor global do contrato originalmente firmado, bem como o valor do item, conforme demonstrado abaixo:

ITEM OBJETO UNIDADE QUANTIDADE VALOR POR TRANSAÇÃO

1
Prestação de serviço de pesquisa, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de 
passagem aérea para atender a Fundação de Ensino de Contagem UNID 25 R$ 40,00

VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                               R$ 1.000,00
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 
Fica acrescido ao valor global do contrato primitivo R$ 1.000,00 (hum mil reais), conforme estabelecido na CLÁUSULA PRIMEIRA deste instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrente do presente TERMO ADITIVO correrão no exercício 2015 à custa da seguinte dotação 
orçamentária:
1.112.04.122.0001.2270 – NATUREZA: 339033-00 – FONTE: 011301
1.112.12.363.0015.2218 – NATUREZA: 339033-00 – FONTE: 210009
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO – Ratificam-se os termos, cláusulas e condições do CONTRATO PRIMITIVO não modificados por este TERMO ADITIVO, que terá 
seu extrato publicado no Diário Oficial do município de Contagem, às expensas da CONTRATANTE, para que surtam seus efeitos jurídicos, nos termos da legislação 
vigente.
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