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Divulgada classificação para fase 
final da licitação de novos táxis

Foram 1.614 selecionados com pontuação máxima. Definição será por sorteio, no dia 27/10
A Prefeitura de Conta-

gem divulgou, na sexta-feira 
(2/10), no Diário Oficial do 
Município, os nomes dos 
1.614 classificados para 
a última fase do processo 
licitatório das 269 novas 
placas de táxis no município. 
A fase final, que definirá os 
vencedores, será um sorteio, 
já que todos esses candidatos 
obtiveram a pontuação máxi-
ma no certame licitatório. O 
sorteio público será realizado 
no dia 27/10 (terça-feira), às 
10h, na sede da Transcon. Ao 
todo, 2.456 pessoas partici-
pam do processo licitatório, 
realizado pela primeira vez 
na história pelo município. 
Com as novas 269 placas, 
a cidade passará a ter 644 
táxis autorizados, chegando 
à proporção de um veículo 
para cada mil habitantes.

Dentre as 269 novas 
placas, 241 são placas gerais 
(90%), 14 destinadas a ta-
xistas com deficiência (5%) e 
outras 14 (5%) para veículos 
adaptados, que atendam 
passageiros com necessida-
des especiais. Foram 1.463 
classificados com a pontua-
ção máxima na ampla con-
corrência, 32 nas vagas para 
portadores de deficiência e 
outros 107 para carros adap-
tados. Apenas 12 candidatos 
às vagas para carros adapta-

dos atingiram a pontuação 
máxima. Com isso, eles já 
estão selecionados. As outras 
duas vagas serão disputadas 
pelos 107 candidatos que 
fizeram pontuação inferior.

Segundo o prefeito de 
Contagem, Carlin Moura, a 
medida atende uma antiga 
reivindicação da categoria. 
"Contagem é uma cidade que 
cresce a cada dia. Como te-
mos praça conjunta com Belo 
Horizonte, os veículos que 
atuam na cidade são oriun-
dos do processo ocorrido na 
capital em 1995. Alinhados 
com o Ministério Público e 
com o Conselho Municipal de 
Trânsito, vamos atender uma 

demanda antiga da categoria 
e da população. Esperamos 
que os novos táxis estejam 
nas ruas da cidade ainda este 
ano".

O período de inscrição 
para interessados terminou 
em julho. A abertura dos 
envelopes foi iniciada em 
agosto. Após análise de 
cada envelope entregue, a 
Transcon divulgou os sele-
cionados para a etapa final, 
já eliminando aqueles que 
não cumpriram os critérios 
do edital. "Consideramos o 
processo um grande suces-
so, já que atraímos muitos 
candidatos qualificados, haja 
vista que cerca de 65% dos 

interessados obtiveram pon-
tuação máxima, garantindo 
experiência no trânsito e um 
veículo confortável para os 
passageiros, nos obrigando 
a utilizar o critério final de 
seleção: um sorteio", disse 
o presidente da Transcon, 
Agostinho Silveira.

Para a definição dos ven-
cedores da licitação, foram 
definidos critérios técnicos, 
em consonância com o 
Ministério Público e Conselho 
Municipal de Trânsito, que 
avaliaram a experiência do 
motorista e a qualidade do 
veículo. A pontuação máxima 
era de 140 pontos, dividida 
em 70 pontos para motoris-
tas com mais de 12 anos de 
experiência e outros 70 para 
veículos 0km, 1.4, com ar-
condicionado e porta-malas 
superior a 500 litros.

Após a divulgação da clas-
sificação final, os candidatos 
têm até o dia 9/10 para apre-
sentar recursos, que serão 
julgados pela Transcon até 
o dia 19/10. No dia 20/10, a 
autarquia divulga o resul-
tado final, já com todos os 
recursos julgados, definindo 
os classificados para o sorteio 
final, no dia 27/10.

Confira a pontuação 
de cada candidato no Doc  
3720, de 2/10/2015, a partir 
da página 11.

Com as novas 269 placas, a cidade passará a ter 644 táxis autorizados

Elias R
am

o
s



Contagem, 6  de  outubro  de 2015 Página 1 de 28 Diário Oficial de Contagem - Edição 3722

"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.

Atos do Executivo

LEI nº 4771, de 05 de outubro de 2015.
Denomina praça que menciona, neste Município.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.

Art.1º Passa a denominar-se Praça Wilson Silva Couto a praça sem denominação situada na Rua “26”, Bairro Oitis, neste Município.

Art.2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 05 de outubro de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

LEI nº 4772, de 05 de outubro de 2015.
Declara de utilidade pública a Associação Projeto Social Crescer, neste Município.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.

Art.1º Fica declarada de utilidade pública a Associação Projeto Social Crescer, com sede neste Município.

Art.2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 05 de outubro de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

LEI nº 4773, de 05 de outubro de 2015
Declara de utilidade pública a Associação de Promoção da Igualdade Social — Adpiso, neste Município.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA:

Art.1º Fica declarada de utilidade pública a Associação de Promoção da Igualdade Social — Adpiso, com sede neste Município.

Art.2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 05 de outubro de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

LEI nº 4774, de 05 de outubro de 2015.
Declara de utilidade pública o Unidos do Maracanã Futebol Clube, neste Município.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.

Art.1º Fica declarado de utilidade pública o Unidos do Maracanã Futebol Clube, com sede neste Município.

Art.2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 05 de outubro de 2015.
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CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

LEI nº 4775, de 05 de outubro de 2015.
Cria o Dia da Capoeira neste Município.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.

Art.1º Fica criado o Dia da Capoeira neste Município, a ser comemorado, anualmente, no dia 21 de novembro.

Art.2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 05 de outubro de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

LEI nº 4776, de 05 de outubro de 2015
Denomina logradouro público que menciona, neste Município.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.

Art.1º Passa a denominar-se Rua Goulart Moreira o logradouro público sem denominação situado no Bairro Chácaras Contagem, neste Município.

Art.2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 05 de outubro de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

DECRETO nº 572, de 05 de outubro de 2015

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 7º, da Lei Municipal nº 4.712, de 29 de dezem-
bro de 2014;

DECRETA:

Art.1º Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$

1.07.1.04.122.0001.2271.33903700.010000 202.369,07

1.08.1.28.843.0003.0003.32902100.010000 1.950.000,00

1.08.1.28.843.0003.0003.32902200.010000 289.000,00

1.08.1.28.843.0003.0003.46907100.010000 1.780.000,00
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1.08.1.28.843.0003.0003.46907300.010000 400.000,00

1.12.2.12.122.0001.2015.33903000.010010 5.000,00

1.17.1.06.182.0027.2107.33903000.010000 21.547,50

1.12.2.04.122.0001.2270.33903900.010010 3.276,41

1.15.1.15.451.0039.1067.44905100.010000 498.336,88

1.12.2.12.122.0001.2015.33903900.010010 2.900,00

TOTAL 5.152.429,86

Art.2º Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$

1.13.1.10.302.0019.2258.33503900.214901 2.000.000,00

1.16.2.15.453.0014.2064.44905100.015701 1.300.000,00

1.20.1.27.812.0021.2115.33903900.212442 3.728,00

TOTAL 3.303.728,00

Art.3º Para fazer face às suplementações constante no art. 1º e 2º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações 
orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$

1.09.1.99.999.9999.9999.99999900.910099 5.141.253,45

1.12.2.04.128.0046.2224.33903000.010010 1.500,00

1.12.2.04.128.0046.2224.33903900.010010 9.676,41

1.20.1.27.812.0008.1019.44909200.310039 2.609,00

1.20.1.27.122.0001.2024.33903000.010000 1.119,00

1.20.1.27.812.0008.1019.44905100.212420 1.300.000,00

1.13.1.10.301.0008.2268.44905100.212317 2.000.000,00

TOTAL 8.456.157,86

Art.4º O valor suplementado no artigo 2º deste decreto não onera o limite estabelecido no art. 7º da Lei 4.712, de 29 de dezembro de 2014, conforme parágrafo 1º e 
seus incisos.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 05 de outubro de 2015.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES

Prefeito de Contagem

ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Secretaria Municipal 
de Administração

CONCURSO PÚBLICO – PMC – EDITAL Nº 01/2015

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Contagem faz saber a todos que, transcorrido o prazo de interposição de recursos por parte dos interessados, HOMOLOGA o resultado do 
Concurso Público – PMC – Edital nº 01/2015, para os seguintes cargos da Administração Direta:
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PEI, PEDAGOGO 2 – PED 2, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 3 – PEB 3 (PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, GEOGRAFIA, HISTÓRIA, 
CIÊNCIAS, ARTE, INGLÊS, EDUCAÇÃO FÍSICA E ENSINO RELIGIOSO), para vagas de provimento efetivo do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Contagem, 
conforme Edital 01/2015, publicado na Edição 3.601, do Diário Oficial Eletrônico de Contagem, de 10 de abril de 2015, cuja validade será de 2 (dois) anos, conforme 
subitem 10.5 do edital citado, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de setembro de 2015.
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___________________________________________
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito Municipal de Contagem

COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRO DE FORNECEDORES
Empresas cadastradas no mês de setembro de 2015 no município de Contagem na condição de fornecedoras / prestadoras de serviços pelo período de 12 meses, a 
contar da data de emissão do Certificado de Registro Cadastral – CRC.

RAZÃO SOCIAL CNPJ Nº CRC DATA DE EMISSÃO

COOPERATIVA DE EC. E CRED. MÚTUO DOS SERV. EMPREG. MUN. BH, BETIM, BRUMA-
DINHO, CONTAGEM, IBIRITÉ, NOVA LIMA, RIBEIRÃO DAS NEVES, SABARÁ, STA. LUZIA, 
VESPASIANO LTDA, SICOOB- CREDISERV 01.864.151/0001-50 948 03/09/2015

COGEL CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI -EPP 41.795.584/0001-16 1072 10/09/2015

RM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP 14.057.029/0001-14 1073 10/09/2015

ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-EPP 01.838.543/0001-45 1075 17/09/2015

LINK COMUNICAÇÃO AGÊNCIA DE PROPAGANDA LTDA-EPP 03.630.104/0001-78 1074 17/09/2015

AZ3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI 02.289.332/0001-63 1076 25/09/2015

SUPRA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇAÕ LTDA-ME 07.913.059/0001-10 1077 25/09/2015

P E B DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA-ME 01.243.346/0001-83 1007 25/09/2015

Contagem, 05 de outubro de 2015.
Laura A. Santana Vieira
Presidente da Comissão Permanente de Cadastro de Fornecedores

COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRO
Entidades cadastradas no mês de setembro de 2015 no município de Contagem, pelo período de 12 meses, a contar da data de emissão do Certificado de Registro 
Cadastral – CRC.

RAZÃO SOCIAL CNPJ Nº CRC DATA DE EMISSÃO

CLUBE DESPORTIVO MINAS 18.257.162/0001-75 905 15/09/2015

ASSOCIAÇÃO SER PARTE 08.289.889/0001-80 450 22/09/2015
Contagem, 05 de outubro de 2015.
Laura A. Santana Vieira
Presidente da Comissão Permanente de Cadastro de Fornecedores

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2015 - PROCESSO N°. 106/2015 - EDITAL Nº. 066/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENVOLVEM A PRIMEIRA ETAPA 
DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO FUTURA DE UM PARQUE URBANO LINEAR NA VILA BARRAGINHA SITUADAS A MONTANTE DA VILA, INICIANDO 
NAS MEDIAÇÕES DA RUA JOSÉ AMÉRICO CANSADO BAHIA, EM TODA EXTENSÃO DO BECO LIMOEIRO, NAS PROXIMIDADES DO GALPÃO DA HERCULES – CONTAGEM/
MG.
RECORRENTE: DESTROY DESMONTES TÉCNICOS LTDA.
RECORRIDA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO– SEAD DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG.
I – Das preliminares
RECURSO ADMINISTRATIVO interposto tempestivamente através de seu representante legal, pela licitante DESTROY DESMONTES TÉCNICOS LTDA., devidamente quali-
ficado na peça inicial, CONTRA a decisão da Comissão Permanente de Licitações na classificação para o certame na Ata de Julgamento dos envelopes “Propostas de 
Preços”, com fundamento na Lei Nº 8.666/93.
II - Das Formalidades Legais
Que, cumpridas as formalidades legais, registra-se que todos os demais licitantes foram cientificados da interposição e trâmite do presente RECURSO ADMINISTRATIVO 
conforme comprovam os documentos acostados ao Processo de Licitação em epigrafe, sendo que a licitante CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA. apresentou impugnação 
tempestiva ao mesmo.
III - Das Alegações da RECORRENTE, da Impugnação e da Análise do Recurso.
A Comissão Permanente de Licitações encaminhou à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOBS, que assim se manifesta em Ofício quanto à análise do 
recurso e impugnação:
“Sr. Presidente,
Tendo em vista recurso administrativo interposto tempestivamente pela licitante DESTROY DESMONTES TÉCNICOS LTDA. concernente ao procedimento licitatório supra, 
e impugnação ao mesmo interposta, da mesma forma, tempestivamente, pela licitante CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA., vem a Secretaria Municipal de Obras e Ser-
viços Urbanos assim se manifestar com referência as mesmas, que se encontram apensas ao Processo:
A Recorrente solicita que:
1º). Estando demonstrada as irregularidades na desclassificação de sua proposta, requer que seja reconsiderada a decisão que declarou a mesma desclassificada, 
classificando-a e declarando-a vencedora do certame, uma vez que o componente do BDI – taxa de percentual de risco de 0,46% não traria qualquer risco e/ou prejuízo 
ao Município de Contagem, nem prejuízo ao certame, além de observado o flagrante contrassenso nos critérios de definição dos limites de percentuais de BDI;
2º). Caso assim não entendam – requer seja dada à mesma a oportunidade de ajustar a planilha sem que seja alterado seu preço total e unitário, visto que a interpre-
tação dos d. julgadores em relação ao BDI está sendo fruto de interpretação equivocada de todas as licitantes e que seja concedido prazo para a apresentação de nova 
proposta sem majoração do preço, comprovando ser possível a execução dos serviços com o preço proposto;
3º) Caso a CPL entenda que os limites dos percentuais do BDI devam ser rigorosamente seguidos de acordo com o TCU, requer que seja observado o BDI total no limite 
Máximo de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o acórdão 2622/2013 – TCU, desclassificando imediatamente a empresa CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA.
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A Impugnante (Terrayama) apresenta em sua peça a solicitação para que seja mantido o critério de julgamento efetuado no Relatório de Análise de Propostas de Preços 
efetuado pela SEMOBS e que foi norteadora do julgamento da Comissão Permanente de Licitações.
A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS passa à análise do recurso: 
As alíneas H.5 e H.6 do Edital em seu Item 8 - JULGAMENTO DO CONTEÚDO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS, são aqui 
reproduzidas:
H.5). Na análise das propostas de preços, será verificado o prescrito no Acórdão Nº 2.622/2013 do TCU - Tribunal de Contas da União, no que concerne ao BDI (Bonifica-
ção de Despesas Indiretas), observando-se os valores limites das faixas para cada componente e o valor do percentual total estabelecido no Acórdão para o tipo de obra 
licitada.
H.6). Na análise das propostas de preços, quanto à Composição dos Encargos Sociais e Trabalhistas, será observado o prescrito pelo Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI – Caixa Econômica Federal, válida para o Estado de Minas Gerais.
Com relação a solicitação da Recorrente no Item 1º acima, sua proposta de preços não foi considerada desclassificada, foi sim considerada classificada em 2º (segundo) 
lugar.
E foi assim considerada, com embasamento em relatório circunstanciado em que foram analisados todos os componentes das propostas de preços de acordo com o 
estabelecido no Edital, inclusive, no que concerne à composição dos valores limites das faixas para componente do BDI e o valor total estipulado conforme o Item 8, 
alínea H.5 do Edital.
A Recorrente solicita no Item 2º de seu pleito que seja concedida a oportunidade de todas as licitantes apresentarem as propostas retificadas, com a manutenção dos 
preços apresentados.
Ora, se fosse o caso de todas as licitantes serem declaradas desclassificadas, o correto seria a utilização do instrumento previsto no § 3º do artigo 48 da Lei 8.666/93, 
aqui transcrito: “§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo 
de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a 
redução deste prazo para três dias úteis.”
Aliás, sobre o assunto o TCU já decidiu:
“[...] O Plenário do TCU, consoante precedentes, decidiu que o § 3º da art. 48 da Lei nº 8.666/93, com a redação dada pela Lei nº 9.648/98, permite a reformulação das 
propostas, até mesmo quanto ao preço, não estando as novas vinculadas às anteriores, ao contrário[...] TCU. Processo nº TC-006.537/2002-1. Acórdão nº 1.993/2004. ”
“Firma entendimento no sentido de que a reabertura de prazo para apresentação de novas propostas, nos termos previstos no art. 48, § 3º, da Lei 8.666/1993, permite 
a ampla reformulação das propostas, até mesmo quanto ao preço, não estando as novas propostas vinculadas às anteriores. Decisão 907/2001 -Plenário. ”
Ou seja, no caso de desclassificação de todas as licitantes, todas as participantes deveriam ter a oportunidade de apresentar novas propostas reformuladas, inclusive, 
quanto ao preço.
Quanto ao Item 3º do pleito da Recorrente, que seja observado o percentual de 25,00% (vinte e cinco por cento) como limite máximo de acordo com o acórdão 
2622/2013, com a imediata desclassificação da Construtora Terrayama, a Recorrente não observou o contido na análise detalhada exposta no Relatório de Análise das 
Propostas de Preços. No limite máximo de 25% para o BDI para o tipo de obra, deve ser considerado ainda a desoneração da folha no percentual de 2% (dois por cento) 
a ser considerada sobre os impostos. 
Sintetizando, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos efetuou a análise de todas as propostas de Preços observando-se o prescrito no Edital e de acordo 
com jurisprudência da Corte Suprema de Controle do País – o Tribunal de Contas da União – TCU em seu Acórdão nº 1804/2012 � Plenário do Tribunal de Contas da 
União �TCU assim determina: A desclassificação de proposta de licitante que contenha taxa de BDI acima de limites considerados adequados pelo TCU só deve ocorrer 
quando o preço global ofertado também se revelar excessivo, dado que a majoração do BDI pode ser compensada por subavaliação de custos de serviços e produtos
Auditoria realizada nas obras de implantação e ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de São Luís/MA – Sistema Anil, identificou possíveis irregularidades 
na condução da Concorrência n. 005/2011 – CCL/CAEMA, que tem por objeto a primeira etapa do empreendimento. Tal licitação já foi homologada e o respectivo 
contrato, no valor de R$ 24.621.808,68, firmado com a empresa declarada vencedora. Quatro licitantes participaram do certame. Todas elas foram habilitadas. Na fase 
de julgamento das propostas, dois dos consórcios participantes tiveram suas propostas desclassificadas. A unidade técnica, entre outras ocorrências, apontou como 
indevida a desclassificação de proposta em razão de utilização de Bonificação de Despesas Indiretas – BDI em percentual excessivo. Ao endossar análise da unidade téc-
nica, o relator anotou que: “a utilização de BDI em percentuais superiores àqueles eventualmente fixados em determinado Acórdão do TCU pode ser compensado por 
preços inferiores obtidos nos custos dos serviços”. Acrescentou que essa orientação norteara a decisão prolatada por meio do Acórdão n. 1.551/2008 – Plenário, cuja 
ementa foi lavrada nos seguintes termos: “9. Não se admite a impugnação da taxa de BDI consagrada em processo licitatório plenamente válido sem que esteja cabal-
mente demonstrado que os demais componentes dos preços finais estejam superestimados, resultando em preços unitários completamente dissociados do padrão de 
mercado. (...)”. A despeito disso, tendo em vista que a proposta do consórcio desclassificado, caso atualizada para a mesma data de referência da proposta vencedora 
do certame, superaria em R$ 727.733,59 o valor do citado contrato e também que eventual anulação não atenderia ao interesse público, o relator forneceu proposta 
de determinação visando prevenir a reincidência de irregularidade dessa mesma natureza. O Tribunal, então, ao acolher sua proposta, decidiu determinar à Companhia 
de Saneamento do Maranhão que: “9.2.2. doravante, nas licitações que efetuar quando da utilização de verba pública federal: 9.2.2.1. somente desclassifique proposta 
de licitante que eventualmente tenha apresentado BDI em percentual superior àquele informado em Acórdão desta Corte, após a completa análise do preço global 
ofertado, dado que o excesso na cobrança do BDI pode ser compensado pelo custo de serviços e produtos”. Precedente mencionado: Acórdão 1.551/2008-Plenário. 
Acórdão nº. 1804/2012-Plenário, TC-007.626/2012-6, rel. Min. Marcos Bemquerer Costa, 11.7.2012.
As propostas das licitantes foram analisadas de forma isonômica, com a orientação do citado Acórdão, através de um procedimento objetivo e transparente apresen-
tado em um relatório circunstanciado contendo todas as fases da análise efetuada, licitante por licitante. 
Nas análises efetuadas da Proposta da Recorrente (DESTROY) e da Proposta da Impugnante (TERRAYAMA), tem-se:
No caso da Proposta da Recorrente, a mesma apresentou o seu BDI com a composição dos componentes referentes aos percentuais da Taxa de Seguros (S) + Garantias 
(G) e a Taxa de Riscos (R) apresentando-os abaixo dos limites do ACÓRDÃO 2622/2013–TCU.
O valor do percentual da Taxa de Seguros (S) + Garantias (G) e a Taxa de Riscos (R) foi adequado ao mínimo previsto pelo Acórdão Nº 2622/2013 do TCU, sendo o total 
do BDI retificado de 24,21% para 24,99%.
No caso da Proposta da Impugnante, o percentual da Taxa de Seguros (S) + Garantias (G) foi apresentado Abaixo dos limites do ACÓRDÃO 2622/2013–TCU e o percen-
tual da Taxa de Riscos (R) e da Taxa de Lucro/Remuneração (L) foram apresentados Acima dos limites do ACÓRDÃO 2622/2013–TCU. Com relação a Taxa de incidência de 
IMPOSTOS (I), o ISS está Acima da Legislação vigente.
Da mesma forma, que na Proposta da Recorrente, foi o BDI devidamente retificado no que concerne às faixas prescritas no Acórdão, passando seu total de 33,15% para 
27,73%.
Conclusão da Análise: Considerando o determinado no Acórdão nº 1804/2012 – Plenário do Tribunal de Contas da União –TCU acima citado que, em resumo, preceitua: 
“a utilização de BDI em percentuais superiores àqueles eventualmente fixados em determinado Acórdão do TCU pode ser compensado por preços inferiores obtidos 
nos custos dos serviços (...) 9.2.2.1. somente desclassifique proposta de licitante que eventualmente tenha apresentado BDI em percentual superior àquele informado 
em Acórdão desta Corte, após a completa análise do preço global ofertado, dado que o excesso na cobrança do BDI pode ser compensado pelo custo de serviços e 
produtos”, a SEMOBS não desclassificou as propostas. A SEMOBS procurou determinar os preços unitários de custo dos serviços, dividindo o preço unitário apresentado 
por cada licitante pelo BDI igualmente apresentado em sua respectiva proposta. Determinado o preço unitário de custo (conforme o Acórdão), a SEMOBS multiplicou 
o mesmo pelo BDI retificado na forma do prescrito do Acórdão nº 2.622/2013 como demonstrado acima, encontrando assim os preços unitários de venda, os quais 
multiplicados pelos respectivos quantitativos, produziram os seguintes valores finais para as propostas da Recorrente e da Impugnante:
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LICITANTES VALORES TOTAIS RETIFICADOS COLOCAÇÃO

Construtora Terrayama Ltda. R$ 726.348,53 1ª 

Destroy Desmontes Técnicos Ltda. R$ 748.191,39 2ª 

Claro está, que a proposta mais vantajosa, a de menor preço, para a Administração é a da licitante Construtora Terrayama Ltda. no valor retificado de R$ 726.348,53 
(setecentos e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e tres centavos).

A classificação final de todos os demais licitantes é a definida na Ata de Julgamento das Propostas de Preços.
Pelo exposto, a SEMOBS conhece do Recurso da licitante Destroy Desmontes Técnicos Ltda., mas considera o mesmo desprovido de qualquer fundamentação, manten-
do-se a classificação anteriormente detalhada no Relatório de Análise das Propostas de Preços. ”
IV - Da Decisão
Isto posto, sem nada mais a evocar, conhecemos do Recurso Administrativo impetrado pela licitante DESTROY DESMONTES TÉCNICOS LTDA., negando provimento 
ao mesmo e mantendo a decisão da classificação contida na Ata de Julgamento de Proposta de Preços, considerando a licitante CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA. 
vencedora do certame, apresentando o menor valor global retificado de R$ 726.348,53 (setecentos e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e tres 
centavos).

Contagem, 02 de outubro de 2015.
Jáder Luís Sales Júnior 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Márcia Mendes Siqueira
Comissão Permanente de Licitações
Arcione Felix Capucho
Comissão Permanente de Licitações
Maria Marta de Oliveira Soares
Comissão Permanente de Licitações

DECISÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2015 - PROCESSO N°. 106/2015 - EDITAL Nº. 066/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENVOLVEM A PRIMEIRA ETAPA 
DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO FUTURA DE UM PARQUE URBANO LINEAR NA VILA BARRAGINHA SITUADAS A MONTANTE DA VILA, INICIANDO 
NAS MEDIAÇÕES DA RUA JOSÉ AMÉRICO CANSADO BAHIA, EM TODA EXTENSÃO DO BECO LIMOEIRO, NAS PROXIMIDADES DO GALPÃO DA HERCULES – CONTAGEM/
MG.
RECORRENTE: DESTROY DESMONTES TÉCNICOS LTDA.
RECORRIDA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO– SEAD DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG.

De acordo com o § 4° do art. 109 da Lei Nº 8.666/93 e com base na análise efetuada pela Comissão Permanente de Licitações, RATIFICO a Decisão proferida, conhecen-
do do Recurso Administrativo impetrado pela licitante DESTROY DESMONTES TÉCNICOS LTDA., negando provimento ao mesmo e mantendo a decisão da classificação 
contida na Ata de Julgamento de Proposta de Preços, considerando a licitante CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA. vencedora do certame, apresentando o menor valor 
global retificado de R$ 726.348,53 (setecentos e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e tres centavos).
Contagem, 05 de outubro de 2015. 
________________________________
Rafael Silveira 
Secretário Municipal Adjunto de Administração

TERMO DE RATIFICAÇÃO

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

1

1171.06.122.0001
.2021.33913900.0
10000

PAC  094/15
DISPENSA 020/15
– art.24, inciso VIII da lei 
8666/93

CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE 
ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC  PARA 
MINISTRAR CURSO DE MANEJO DE AR-
MAS E TÉCNICAS DE TIRO COM ARMA 
DE FOGO E APLICAÇÃO DE PROVA 
DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA 150 
GUARDAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS 
DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MU-
NICIPAL DE DEFESA SOCIAL.

FUNDAÇÃO DE ENSINO 
DE CONTAGEM – FUNEC 16.694.465/0001-20 R$ 257.962,50 05/10/15

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Administração
Equipe de Pregão
ATA DE JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 129/2015 – PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 027/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA 
MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.
RAZÕES: INABILITAÇÕES DAS RECORRENTES
RECORRENTES: FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. e FRIOLI FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA.. 
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RECORRIDA: EQUIPE DE PREGÃO – MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG.
I – DAS PRELIMINARES:
RECURSOS ADMINISTRATIVOS interpostos, por meio de seus representantes legais, pelas Licitantes FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., C3 COMERCIAL DE 
ALIMENTOS LTDA. e FRIOLI FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA., devidamente qualificadas nas peças iniciais, acerca das inabilitações das mesmas no presente certame.
i.1 – DA TEMPESTIVIDADE:
Conforme estampado no inciso XVIII, artigo 4º, da Lei 10.520/2002, qualquer licitante poderá manifestar sua intenção de interpor recurso, quando lhe será concedido 
03 (três) dias para apresentação das razões de seu recurso, ficando os outros licitantes intimados para apresentar suas contrarrazões em igual número de dias, a contar 
do término do prazo da RECORRENTE.
As RECORRENTES registraram as intenções de recorrerem, conforme preceitua a legislação, e protocolizaram suas razões no prazo concedido.
i.2 – DA LEGITIMIDADE
As Licitantes RECORRENTES participaram das sessões públicas apresentando os seus documentos de Credenciamento, suas propostas comerciais e documentação de 
habilitação. E vem por meio do recurso, solicitar que sejam revistas as decisões que consideraram inabilitadas no certame.
II – DAS RAZÕES DAS RECORRENTES:
II.1 - FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.:
Em apertada síntese, a RECORRENTE FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. alega:
Que, analisando os comandos da Lei número 8666, de 21 de juho de 1993, conjuntamente com a disposição contida no Edital número 077/2015, Pregão Presencial 
número 027/2015. sobretudo ao item 6.4 do edital, qualificação técnica, subitem 6.4.5, relativamente à comprovação de regularidade ambiental de licitante, expedida 
pelo órgão ambiental competente, comprovando que as licitantes estão regular com as diretrizes ambientais para exercer as atividades conforme objeto do edital.
Que o Certificado LOC número 051/2013, Licença de Operação Corretiva que fora apresentado, tempestivamente, pela Licitante FRIGO SELETA, ora RECORRENTE, atende 
plenamente ao disposto no item 6.4.5, do edital, sobretudo tendo em vista que o CERTIFICADO dispõe que sua validade é até 06/09/2019, portanto com vigência bem 
estendida.
Que no item 6.4.5 do edital não faz referência à apresentação de nenhuma condicionante.
Que o Pregoeiro se equivocou ao aduzir que o relatório técnico número 340/2014, demonstraria que a declaração junto à COPASA estaria vencida, posto que no respec-
tivo relatório, o que se denota é a informação de que os itens das condicionantes foram cumpridas.
Descreveu o Relatório Técnico número 3402014.
Que o relatório em referência confirma a regularidade das condicionantes, ao contrário do que fora aduzido pelo Pregoeiro.
Que a ora RECORRENTE atendeu a todos os requisitos do edital, sobretudo ao item 6.4.5, que exige, tão somente, o Certificado expedido pelo órgão ambiental compe-
tente.
Que o edital não exigiu ou sequer fez menção à obrigatoriedade de apresentação de declaração da COPASA.
Com as considerações e diante dos fundamentos fáticos e legais apresentados, requer seja reconsiderada a decisão para a imediata declaração de sua habilitação, bem 
como da aplicação da disposição legal que habilita as concorrentes remanescentes, na ordem de classificação, em caso de inabilitação de uma licitante.
II.2 - C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.:
Em apertada síntese, a RECORRENTE C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. alega:
Que, importante registrar, que a Licitante FRIDEL FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA. já havia sido declarada inabilitada pelo Pregoeiro na sessão do dia 
17/09/2015, relativa a este mesmo procedimento licitatório, não registrando na sessão do dia 22/09/2015 sua intenção de recorrer.
Que a conduta da Licitante FRIDEL FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA. de não manifestar imediatamente sua intenção de recorrer, tão logo concedido a prerrogati-
va pelo Pregoeiro, resulta na decadência deste direito em estrita conformidade com o estabelecido pelo item 9.1.2 do edital desta licitação.
Que a inabilitação da Licitante FRIDEL FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA. assume caráter definitivo, ficando o Pregoeiro impedido de conhecer qualquer manifes-
tação da empresa Licitante FRIDEL FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA., quanto sua inabilitação no certame.
Que existem 02 argumentos para a inabilitação da RECORRENTE, e passa a descorrer:
Do não cumprimento da condicionante para enquadramento como ME – microempresa:
Que este argumento não está devidamente motivado e fundamentado, fato que per si seria suficiente para a nulidade desta decisão, por afrontar a teoria do ato admi-
nistrativo (que deve obrigatoriamente ser motivado e fundamentado).
Que não há elementos na ata lavrada pelo Pregoeiro responsável no dia 22/09/2015 para compreender o motivo determinante para a decisão de inabilitação da RECOR-
RENTE em base neste argumento.
Que a RECORRENTE encontra-se legalmente enquadrada como microempresa perante à Junta Comecial do Estado de Minas Gerais, sendo emitida em seu favor a certi-
dão simplificada datada de 28/08/2015, apresentada pela RECORRENTE  no ato da sessão de abertura do Pregão Presencial número 027/2015, documento hábil e com 
plena validade para o exercício corrente.
Citou o inciso I, do artigo 3º, da Lei Complementar número 123/2006.
A RECORRENTE passa a apresentar algumas definições sobre a nomenclatura “pequeno porte”.
Que no Brasil a classificação de microempresas e empresas de pequeno porte é regulamentada pelo Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e pelo 
Simples, alteradas pelas Leis 9732/98, 10.034/00 e 11.307/06, que se fundamentam na receita bruta para definir o enquadramento da unidade administrativa.
Que para as instituições financeiras, como, por exemplo, Banco do Brasil, a classificação das empresas é realizada considerando-se o porte de acordo com o faturamen-
to anual. Considera-se microempresa aquela com faturamento de até R$ 221.000,00 e, pequena empresa, aquela cujo faturamento esteja acima de R$ 221.000,00 até 
R$ 1.200.000,00. Já o BNDES avalia como microempresa empresas  com receita operacional bruta anual até R$ 900.000,00.
Que a demonstração contábel mencionada refere-se ao ano calendário de 2014, exercício no qual a RECORRENTE não possuia a condição de ME. Para tanto, basta 
verificar a razão registrada no próprio demonstrativo.
Que nenhuma irregularidade ou ilegalidade existe na declaração apresentada pela RECORRENTE para fins de atendimento da exigência contida no Anexo X – Declaração 
de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, estando a certidão simplificada emitida pelo JUCEMG em absoluta conformidade com a situação jurídica e comercial da 
RECORRENTE.
Que mesmo na hipótese da RECORRENTE não mais atender aos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar número 123/06, para fins de tratamento difereciado 
deferido à microempresa, não poderia o Pregoeiro, observando os Princípios da Legalidade e da Vinculação ao Instrumento Convocatório, promover a inabilitação da 
RECORRENTE, tendo em vista que a mesma atendeu plenamente todas as exigências para fins de habilitação, não estando as referidas declarações e certidão simplifica-
da dentre aqueles documentos necessários para a habilitação no certame.
Da apresentação do CRA – Certificado de Regularidade Ambiental número 020/2011, com inconsistência nos documentos que atestam a condicionante indicada no 
anexo único:
Que o Pregoeiro responsável fundamentou sua decisão que foi apresentado CRA – Certidão de Regularidade Ambiental número 020/2011, com inconsistência nos 
documentos que atestam a condicionante indicada no anexo único, já que a data do documento emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar está anterior ao definido no 
supracitado anexo único.
Que, de fato a CRA emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Contagem em data de 18/07/2011, contendo condicionante.
Que descreve a condicionante como sendo relativa à apresentação de comprovante de regulamentação junto ao Corpo de Bombeiros (AVCB), concedendo o prazo de 
60(sessenta) dias para o atendimento.
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Que a CRA é uma das licenças ambientais necessárias para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades não consideradas efetiva ou potencial-
mente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, não possam causar degradação ambiental, que não estejam enquadradas em atividades potencialmente polui-
doras e degradadoras do meio ambiente, demandando, para a sua obtenção, uma complexidade de documentos e comprovantes, em observância Às disposições da Lei 
Complementar número 82/2010, vigente no Município de Contagem.
Que a RECORRENTE adotou todas as providências devidas nas unidades administrativas competentes, com o objetivo de obter a documentação exigida, tais como laudo 
de esgotamento sanitário emitido pela COPASA, laudo da TRANSCON, AVCB – aprovado pelo Corpo de Bombeiros.
Que nem todos os documentos foram obtidos ao mesmo tempo e a RECORRENTE, em meio a um cipoal de obrigações, não tomou posse destes documentos na mesma 
oportunidade, situação que culminou com o deferimento da mencionada CRA, constando a pendência relativa ao comprovante de regularidade junto ao Corpo de 
Bombeiros (AVCB), mesmo com tal comprovante já tendo sido emitido anteiormente e estando à disposição da RECORRENTE.
Que esta circunstância em nada prejudica ou invalida a situação de regularidade ambiental da RECORRENTE e a sua devida comprovação, uma vez que a apresentação 
da CRA com a condicionante constante em seu anexo único, juntamente com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, emitido em data de 28/06/2011.
Que o procedimento licitatório é a seleção da proposta que melhor atenda aos interesses da Administração e, como objeto imediato, a obtenção de certo fornecimento 
ou determinada obra ou serviço que atenda aos anseios da Administração.
Demonstrado que a inabilitação da RECORRENTE encontra-se totalmente carente de motivação e fundamentos legais, impõe-se ao Pregoeiro o acolhimento do presente 
recurso administrativo e a imediata revisão da sua decisão, possibilitando a continuidade da participação da empresa C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. ME na 
licitação Pregão Presencial número 27/2015.
A RECORRENTE passou a apresentar, de forma inoportuna, suas alegações acerca das inabilitações das Licitantes FRIOLI FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA., FRIGO SELETA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e FRIDEL FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA..
Ao final requer que:
1) Que o presente recurso administrativo seja conhecido em face de sua legitimidade e tempestividade;
2) Que seja concedido ao presente recurso administrtivo efeito suspensivo;
3) Que seja concedido provimento integral ao presente recurso administrativo, face à total pertinência dos argumentos e fundamentos legais apresentados;
4) Que em razão do provimento do presente recurso administrativo, sejam adotadas as seguintes providências:
a) Promover a habilitação da empresa C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., ora RECORRENTE, na licitação Pregão Presencial número 027/2015, possibilitando a partici-
pação da mesma nas demais fases deste certame;
b) Manutenção da inabilitação das demais Licitantes pela indiscutível inobservância e descumprimento de exigências editalícias;
5) Envio do OFÍCIO SEMAS GAB número 355/2015, de 09/09/2015 ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais e também que a Equipe de Pregão adote as medidas 
legais previstas na Lei número 8666/93.
II.3 - FRIOLI FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA.:
Em apertada síntese, a RECORRENTE FRIOLI FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA. alega:
Que, inicialmente, cumpre informar que conforme declaração do Pregoeiro responsável, no pregão realizado anteriormente, logo que foi informada de que estaria ina-
bilitada pelos motivos acima expostos,  a RECORRENTE requereu com base no item 7.5.8 do edital e com base na legislação vigente, que o Pregoeiro realizasse diligên-
cias a fim de comprovar a insubsistências das razões  que a levaram a ser inabilitada, tendo sido o pregão suspenso. Após a realização de tais diligências, o pregão foi 
retomado com a permanência da empresa FRIOLI, ora RECORRENTE, que foi comunicada verbalmente pelo Pregoeiro de que após feitas as verificações, foi constatado 
que a mesma possuia todos os requisitos necessários para prosseguir no processo licitatório.
Que, conforme se extrai desta declaração, o Pregoeiro afirma que após a paralisação para a realização de diligências acerca dos documentos de habilitação da empresa 
FRIOLI, juntou aos autos os seguintes documentos: a) CND Municipal de Contagem; b) Registro de Regularidade junto ao CRMV; c) Registro de Regularidade junto ao 
IMA; d) Esclarecimentos acerca do Alvará de Vistoria dos Veículos emitido pela Prefeitura de Ribeirão das Neves.
Que o Pregoeiro obteve todos os documentos pendentes de verificação para habilitação da RECORRENTE.
Falou sobre a falta de carnes nas escolas e sobre as últimas notícias veiculadas acerca do assunto.
Que independente da realização das diligências, a medida que se impõe é esclarecer e ressaltar os motivos pelos quais a fundamentação para inabilitar a ora RECOR-
RENTE não procedem, senão vejamos:
1) Por deixar de apresentar a relação dos veículos inspecionados pela Vigilância Sanitária:
Que a RECORRENTE está registrada no serviço de inspeção do IMA e aderida ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal sob número 8218, classi-
ficado como Entreposto de Carnes e Derivados. Os produtos por ela produzidos e identificados por meio de rótulos, aprovados e registrados pelo Serviço de Inspeção 
Estadual têm livre trânsito no comércio nacional.
Que consta do documento acima mencionado que é proibida a duplicidade de inspeção e fiscalização industrial no mesmo estabelecimento, ou seja, a RECORRENTE 
está subordinada à inspeção estadual, realizada pelo IMA, e, portanto, não pode sofrer dupla fiscalização, notadamente a fiscalização sanitária municipal.
Que o IMA informa que “não é atribuição deste serviço de inspeção e emissão de certificado ou declaração de vistoria veicular constando que os mesmos são vistoria-
dos no aspecto higiênico sanitário quando do carregamento de produtos de origem animal.”
Desta maneira, a RECORRENTE foi até a vigilância sanitária do Município de Ribeirão das Neves onde obteve alvará sanitário que segue em anexo, declarando que a 
RECORRENTE se encontra apta a realizar o transporte alimentício, informando tal fato de forma genérica, sem mencionar quais veículos estavam incluídos nessa permis-
são.
Que a Vigilância Sanitária de Ribeirão das Neves não inclui nos seus alvarás a relação dos veículos inspecionados. Dessa maneira, a fim de comprovar que de fato 
apresentava todos os documentos conforme as exigências do edital, a RECORRENTE foi novamente até o Município de seu domicílio, onde obteve novas declarações 
informando que: Declaração número 01) modelo de Alvará Sanitário para os veículos da empresa FRIOLI é referente ao serviço de transporte desta empresa, é o único 
impresso expedido por aquela vigilância sanitária do Município de Ribeirão das Neves, sem especificações de placas; Declaração número 02) Alvará Sanitário 6774 da 
empresa FRIOLI é referente ao serviço de transporte de alimentos da referida empresa realizada no veículo marca/modelo VW/8150 e Delivery Plus, de placa HKW6024.
Que a FRIOLI é uma empresa que possui contratos de fornecimento dos seus produtos em diversas regiões do estado e até do país, realizando o transporte dos mesmos 
sempre de forma segura e dentro dos padrões exigidos, nunca tendo sido desaprovada em nenhuma fiscalização.
Pelo exposto, o que se conclui é que a documentação apresentada pela RECORRENTE supre a necessidade de que seja apresentada a relação dos veículos inspecionados 
pela vigilância sanitária.
2) Por deixar de apresentar CND Municipal relativa ao Município de Contagem:
Que tal exigência não consta no corpo do edital, sendo encontrada somente nas disposições finais.
Que a RECORRENTE apresentou CND do Município onde está estabelecida (Ribeirão das Neves).
Que a RECORRENTE obteve a CND do Município de Contagem, conforme se observa dos fatos, além do que, ressaltado mai uma vez, o Pregoeiro já havia localizado 
a existência de tal certidão, conforme sua declaração anexa e documentos nos autos, tendo, portanto, ciência de que a FRIOLI não possuía qualquer débito junto ao 
Município de Contagem.
3) Por apresentar o certificado de regularidade junto ao FGTS com endereço divergente da empresa:
Que se trata de um documento federal, podendo ser extraído junto à Caixa Econômica Federal.
Que a RECORRENTE foi injustificadamente inabilitada do presente certame sob a alegação de que apresentou endereço divergente.
Que a RECORRENTE possuía sua filial no Município de Belo Horizonte, tendo sido transferida posteriormente para o Município de Ribeirão das Neves e que o processo 
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de solicitação para troca do endereço da filial foi realizado perante a Caixa Econômica Federal pela contabilidade da empresa desde o mês de janeiro de 2015, porém 
até o momento a Caixa não atualizou o site.
Que o endereço adverso da RECORRENTE no documento não altera em nada a validade e a eficácia da mesma.
A RECORRENTE passa a citar várias jurisprudências acerca dos assuntos elencados.
Que, no presente caso, ao entender que a RECORRENTE estaria inabilitada pelos fatos aqui expostos, claro que a Administração utilizaria formalidades excessivas, as 
quais acabam tendo a finalidade única de atrasar o certame e, consequentemente, gerar prejuízos e maiores gastos ao próprio município e à população.
Ao final requer:
1) Que sejam julgados procedentes os pedidos feitos pela RECORRENTE, haja vista que a mesma cumpriu com as exigências explícitas do edital;
2) declarar a RECORRENTE como vencedora do presente processo licitatório em relação aos itens 01, 03, 04, 05, 06, 07 e 08.
III – DAS CONTRARRAZÕES
Notificadas todas as licitantes acerca dos recursos administrativos apresentados todas as licitantes apresentaram o contraditório.
III.1)FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.:
Em apertada síntese, a LICITANTE  FRIGO SELETA INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA. Alega:
Relativamente ao Recurso Administrativo apresentado pela RECORRENTE C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.:
Que merece destaque que a RECORRENTE, em sua peça de defesa, não ter acrescido à sua razão social o sufixo ME.
Que se constata a improcedência das razões do recurso apresentado pela RECORRENTE C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., nas disposições contidas na Lei número 
8666/93 e no próprio edital deste certame.
Que o artigo 3º da Lei número 8666/93 destina a garantir o Princípio Constitucional da Isonomia, para que todas as licitantes tenham tratamento igualitário.
Que é de se destacar que todas as Licitantes tiveram que apresentar os documentos exatamente na forma elencada no edital, e nenhuma delas pôde usar argumentos 
de que eram exigências excessivas.
Que as empresas que se enquadram como ME, por serem privilegiadas e tratadas com deferência, tem a obrigação de comprovar de maneira incontroversa, sua condi-
ção, haja vista que alegar ser enquadrada como ME sem o ser, para ter privilégios no certame, seria uma deslealdade com as demais participantes.
Que todas as Licitantes apresentaram os documentos oportunamente, ou seja, por ocasião da apresentação dos envelopes, não lhes sendo facultada a apresentação de 
documento em data posterior. 
Que aceitar os argumentos da RECORRENTE C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. seria ignorar disposição legal contida no artigo 3º, da Lei número 8666/93, sobretudo 
o do Princípio da Isonomia.
Que devemos observar os Princípios da Legalidade e da Vinculação do Instrumento Convocatório.
Que a alegação de que a comprovação de ME dependeria de certas particularidades não se sustenta, haja vista que a RECORRENTE poderia ter requerido ao Pregoeiro 
diligências que entendesse necessárias, dentro do prazo consignado no edital, de forma a suprir eventual falta ou esclarecimentos, o que não foi feito, estando preclusa 
esta condição, não sendo possível alegar agora que a situação de enquadramento da RECORRENTE C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. dependeria de análises.
Contudo a RECORRENTE não utilizou a tempo e modo dos expedientes de que dispunha no edital e na legislação pertinente.
Portanto, a alegação de que a comprovação de ME dependeria de certas particularidades não se sustenta, haja vista que a RECORRENTE poderia ter requerido ao Pre-
goeiro diligências que entendesse necessárias.
Com estas condições denota-se que razão não assiste a RECORRENTE C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. a qual deixou de apresentar documentação necessária à 
comprovação de sua condição de ME, ou seja, não se enquadra na categoria ME.
Relativamente ao Recurso Administrativo apresentado pela RECORRENTE FRIOLI – FROGORÍFICO OLIVEIRA LTDA.:
Constata-se a improcedência das razões do recurso apresentado pela RECORRENTE FRIOLI – FROGORÍFICO OLIVEIRA LTDA. nas diposições contidas na Lei número 
8666/93 e no edital.
Que todas as Licitantes tiveram que apresentar os documentos exatamente na forma elencada no edital e nenhuma delas eram excessivas.
Que todas as Licitantes apresentaram os documentos inerentes à relação de veículos inspecionados pela vigilância sanitária, certidões negativas de débitos da municipa-
lidade na qual são sediadas e, de Contagem e, certificado de regularidade junto ao FGTS com dados emestrita correção, inclusive o endereço atualizado da empresa.
Que não é facultada a apresentação de documentos em data posterior.
Que, aceitar documentos da FRIOLI seria ignorar disposição legal contida no artigo 3º, da Lei número 8666/93, sobretud o do Princípio da Isonomia em evidente prejuí-
zo às demais Licitantes.
Que a alegação de “desconhecimento” das exigências e, de que não teria visto a necessidade de apresentação dos documentos por não constar no corpo do edital, não 
se sustentam.
III.2) FRIOLI – FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA.:
Relativamente ao Recurso Administrativo apresentado pela RECORRENTE C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.:
Que razão não assiste a RECORRENTE. Que os fundamentos utilizados pela RECORRENTE são inverídicos, um vez que a mesma de fato não apresentou os requisitos 
exigidos para habilitação no referido certame.
Que a RECORRENTE alega de forma infundada que atendeu a todos os requisitos do edital, uma vez que, não obstante ter verificado que a mesma não mais se en-
quadra na condição de ME, tal fato é inverídico e que, mesmo que fosse verdadeiro, o edital não exige a apresentação de declarações e/ou certidão simplificada para 
habilitação no certame.
Que tal alegação é manifestadamente improcedente.
Que a lei poderá trazer tratamento diferenciado e favorecido às ME/EPP, incuíndo os critérios distintos de qualificação técnica e econômica para assegurar a igualdade 
de condições entre as concorrentes, munindo tais empresas de instrumentos diferenciados de julgamento para fazer frente às empresas de poderio econômico superior.
Citou os artigos 1º, 3º e 44 da Lei Complementar 123, de 14/12/2006.
Que o enquadramento ou desenquadramento como ME ou EPP são efetuados com base em declaração da própria empresa perante à Junta Comercial competente.
Que a participação em licitações reservada à ME/EPP, por sociedade que bão se enquadre na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, 
isso porque a responsabilidade pela atualização e veracidade das declarações de pertencimento às categorias acima compete às empresas.
Citou o entendimento ao Relator do TCU contra possíveis irregularidades perpetradas por empresa em licitações, as quais teriam delas participado, na condição de ME/
EPP, sem possuir os requisitos previstos na Lei Complementar número 123/2006 e no Decreto Federal número 6204/2007.
Que é indispensável a verificação das qualificações econômico-financeiras para a habilitação em certames, como também é indispensável a averiguação do enquadra-
mento substancial da empresa para qualificá-la como ME/EPP.
Que o Pregoeiro deve avaliar  enquadramento da empresa como ME. Em princípio a certidão simplificada certifica qua a situação formal da RECORRIDA é de ME que 
poderá ou não ser optante pelo Simples Nacional.
Que para a tipificação é indispensável, no caso de ME, que a empresa auferisse, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00. Para fins de 
prerrogativas, não basta a certidão de junta.
Que se o valor da empresa exceder ao valor legal para a sua qualificação como ME, deve esta ser inabilitada, em obediência ao Princípio da Isonomia. 
Que foi acertada a decisão da Equipe de Pregão em inabilitar a Licitante C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., por não se enquadrar como ME.
Que o CRA – Certidão de Regularidade Ambiental é essencial para garantir que a empresa cumpre as normas ambientais vigentes. Além de ser um documento exigido 
pelo edital.
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Que, se a empresa apresenta um documento vencido, pode-se dizer que é o mesmo de não ter entregado, visto que não mais possui condição de eficácia.
Que não há de se falar em excesso de formalismo por parte da Administração ao impor o cumprimento às exigências editalícias.
Citou entendimento do TCU.
Ao final requer sejam julgados improcedentes os pedidos feitos pela RECORRENTE C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., devendo a Licitante FRIOLI FRIGORÍFICO OLIVEI-
RA LTDA. ser declarada vencedora do certame.
Relativamente ao Recurso Administrativo apresentado pela RECORRENTE FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.:
Que razão não assiste a RECORRENTE, vez que os fundamentos apresentados pela RECORRENTE são inverídicos, uma vez que o fato não apresentou os requisitos exigi-
dos para a habilitação no certame.
Que suas alegações são manifestadamente improcedentes e que deixou de apresentar documento indispensável.
Que não há de se falar em excesso de formalismo por parte da Administração ao impor o cumprimento às exigências do edital.
Que não restam dúvidas de que a Admnistração agiu dentro dos termos do edital ao inabilitar a RECORRENTE, uma vez que a mesma não atendeu a todas as determi-
nações do mesmo.
Ao final requer sejam julgados improcedentes os pedidos feitos pela RECORRENTE FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., devendo a Licitante FRIOLI FRIGORÍFI-
CO OLIVEIRA LTDA. ser declarada vencedora do certame.
III.3) FRIDEL – FROGORÍFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA.:
Relativamente ao Recurso Administrativo apresentado pela RECORRENTE C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.:
Que a empresa FRIDEL, ora RECORRIDA, é respeitável empresa frigorífica que exerce o comércio atacadista de carnes.
Que a principal função social da RECORRIDA é a comercialização de carnes bovinas, suínas, bufalina, ovina, caprina, aves e pescados, resfriados e congelados, salgados, 
defumados, temperados e charqueados, frios e embutidos de origem animal comestíveis.
Que, para exercer com regularidade seu objetivo social, a RECORRIDA diligenciou junto à Prefeitura Municipal de Contagem buscando obter certificado de regularidade 
ambiental que a permitisse realizar o comércio atacadista em consonância com as normas ambientais vigentes.
Que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem emitiu a CRA – Certidão de Regularidade Ambiental em favor da RECORRIDA, atestando-
a apta e regular para exercer as atividades de comercialização de carnes, vez que a mesma observara  as normas vigentes.
Que, em perfeita regularidade com o Poder Público, a RECORRIDA apresentou toda documetação que demonstrava de maneira incontroversa sua regularidade e sua 
aptidão à habilitação no aludido processo licitatório.
Que a RECORRIDA não exerce o abate de animais, não se tratando de uma empresa abatedora, em que pese tal exercício estar previsto como possibilidade em seu CNPJ. 
A atividade exercida pela empresa se limita a casa atacadista, pos conseguinte, é suficiente o CRA – Certificado de Regularidade Ambiental.
Que a RECORRIDA apresentou a melhor proposta, possuindo o menor preço em relação às demais licitantes.
Que, ocorre que, após a suscitação da empresa CONCORRENTE  e ora RECORRENTE, a Prefeitura de Contagem baixou diligências para averiguar a legitimidade da Cer-
tidão de Regularidade Ambiental da RECORRIDA, sob a justificativa  de que esta seria uma empresa de abate de bovinos, motivo pelo qual deveria possuir determinada 
licença ambiental, e não a mencionada certidão.
Assim, a Equipe de Pregão solicitou à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem que fosse averiguada a pertinência e a legalidade do 
certificado de regularidade ambiental emitido à RECORRIDA. 
Que sua atividade é casa atacadista, não sendo necessária outro tipo de fiscalização.
Que a certidão de regularidade ambiental emitida pela Prefeitura era válida até 02/09/2019 e legítima, sem qualquer irregularidade.
Que não há qualquer motivo que enseje a comunicação ao Ministério Público sobre a aludida certidão, uma vez que a RECORRIDA a obteve do Poder Públicode forma 
legítima, após vistoria em seu estabelecimento e depois de cumpridos todos os procedimentos administrativos e legais cabíveis.
Que a RECORRENTE, diferentemente do que afirmae declara, não se trata de ME, tendo atuado de maneira irregular, comprovado pelo balanço apresentado e atestado 
pela Equipe de Pregão.
Que a RECORRENTE buscou beneficiar-se da condição de ME, mas não de enquadra nessa condição, e o fato se confirmado, consitui verdadeiro ato de falsidade ideoló-
gica.
Que a RECORRENTE atribui ilícito à ora RECORRIDA, que se encontra perfeita regularidade, mas em verdade é a própria RECORRENTE quem age de maneira irregular.
Que o não provimento do recurso a que ora impugna é medida acertada.
III.4) C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.:
Relativamente ao Recurso Administrativo apresentado pela RECORRENTE FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.:
Que o comprovante de regularidade ambiental da RECORRENTE possuía condicionante, impondo a declaração semestral junto à COPASA, deveria a mesma ter disponi-
bilizado comprovante relativo à este exercício de 2015, mediante relatório técnico específico.
Que não havendo documentação probatória de atedimento desta condicionante ambiental, a decisão do Pregoeiro de promover sua inabilitação demonstra-se correta 
e amparada nas disposições do edital.
Se a comprovação ambiental da RECORRENTE apresenta condicionante, o único entendimento possível a ser adotado é que a sua regularidade ambiental somente se 
fará plenamente comprovada mediante a apresentação da respectiva condicionante.
Relativamente ao Recurso Administrativo apresentado pela RECORRENTE FRIOLI – FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA.:
Que não é lícito a licitante despreparada pretender transferir à Administração a culpa por ato de sua única e exclusiva responsabilidade. Uma vez que não apresentados 
pela RECORRENTE os documentos exigidos, surge o dever do Administrador de inabilitá-lo ou desclassificar sua proposta.
Que a exemplo, refere-se à certidão negativa de débitos com o Município de Contagem, exigida pela edital e simplesmente não apresentada pela RECORRENTE.
Que a RECORRENTE desconheceu, não somente as disposições do item 09 do termo de referência que integra o edital, como também a exigência contida no subitem 
6.8.11 do mesmo instrumento convocatório.
Que, a não apresentação do documento exigido plo item 09 do termo de referência que integra o edital, e considerando, ainda, o disposto pelo subitem 6.8.11 do 
mesmo, a RECORRENTE descumpriu exigência editalícia, impõe ao Pregoeiro a decisão de inabilitá-la no certame, em observância aos Princípios da Legalidade e da 
Vinculação ao Instrumento Convocatório.
Que, quanto ao não atendimento à exigência contida no subitem 6.4.4 – Alvará Sanitário relativo aos veículos responsáveis pelo transporte, houve desatenção por parte 
da RECORRENTE, e que a mesma descumpriu exigência editalícia.
Que, quanto à apresentação ao certificado de regularidade junto ao FGTS com endereço divergente da empresa, é uma situação que reforça a decisão da Equipe de 
Pregão de inabilitar a RECORRENTE.
Quanto ao não atendimento à exigência contida no subitem 6.4.6 – comprovação de regularidade junto à entidade profissional competente – CRMV, resta considerar 
que a mesma descumpriu a exigência de habilitação contida no subitem 6.4.6 do edital.
Que a RECORRENTE esqueceu-se de apresentar documento relativo à comprovação de regularidade junto ao CRMV – Conselho Regional de Medicina Veterinária, apre-
sentando documentos que nã comprovam sua regularidade junto ao CRMV.
Ao final pede que suas contrarrazões sejam conhecidas em fase de sua legitimidade e tempestividade, e que sejam mantidas as inabilitações das RECORRENTES FRIOLI – 
FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA. e FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..
IV – DO DIREITO 
O pregão, assim como as outras modalidades de licitação, tem como um dos seus objetivos primordiais obter a melhor proposta para Administração, aquela conside-
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rada mais vantajosa para o ente administrativo que está interessado em contratar com terceiros, tendo sempre em vista os Princípios da Legalidade, Impessoalidade, 
Moralidade, Publicidade e Eficiência, através do qual a administração dá oportunidade a todos os interessados em celebrar um contrato com a Administração Pública. 
A Constituição Federal Brasileira determina que a administração pública obedeça, dentre outros, ao Princípio da Legalidade, ao da Isonomia e ao da Vinculação ao 
Instrumento Convocatório. Explicita, ainda, a Constituição, a necessidade de observância desses princípios ao exigir que as obras, serviços, compras e alienações sejam 
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes.
Dentre as principais garantias, pode-se destacar a vinculação da Administração ao edital que regulamenta o certame licitatório. Trata-se de uma segurança para o 
licitante e para o interesse público, extraída do princípio do procedimento formal, que determina à Administração que observe as regras por ela própria lançadas no 
instrumento que convoca e rege a licitação.
V – DO MÉRITO:
A Equipe de Pregão passa a analisar os recursos administrativos apresentados:
V.1 – FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.:
A RECORRENTE FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. foi considerada inabilitada por não cumprir a condicionante do Certificado LOC número 051/2013 – Licen-
ça de Operação Corretiva, estando o item 03, declaração semestral junto à COPASA vencida, conforme relatório técnico número 340/2014 apresentado.
Para elucidar a questão, ou seja, para confirmar se o documento apresentado pela RECORRENTE está ou não regular, a Equipe de Pregão consultou o órgão emitente do 
mesmo, Prefeitura Municipal de Betim, Divisão de Fiscalização Ambiental e Saneamento, telefone (31) 3512.3165, e obteve o seguinte esclarecimento:
“De acordo com o Relatório Técnico número 340/2014, Item 3 – que diz: Este item foi cumprido conforme folha número 479, em anexo ao PA número 17790/2011, a 
empresa está com a situação regular perante os órgãos ambientais da Prefeitura Municipal de Betim.”
Ademais, o edital exigiu apenas a apresentação da “comprovação de regularidade ambiental da licitante, expedida pelo órgão ambiental competente, comprovando 
que o ofertante está regular com as diretrizes ambientais para exercer as atividades conforme objeto do edital”, não fazendo menção a nenhum adicional ou anexo. 
Diante do exposto, a Equipe de Pregão decide dar provimento ao recurso administrativo apresentado pela Licitante FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., 
declarando-a HABILITADA no Pregão Presencial número 027/2015, PA número 129/2015.
V.2 – C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.:
A RECORRENTE C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. foi considerada inabilitada por:
1) Por apresentar declaração de enquadramento de ME – microempresa, que não se confirmou, vez que a mesma não cumpre mais a condicionante de enquadramento 
como ME – microempresa;
2) por apresentar CRA – Certidão de Regularidade Ambiental número 20/11, com inconsistência nos documentos que atestam a condicionante indicada no anexo único, 
já que a data do documento emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar está anterior ao definido no supracitado anexo único.
Relativamente ao item 01, verificou-se que a Licitante não está enquadrada como ME, conforme havia declarado no ato de seu credenciamento (folhas 293) e nas 
declarações referentes à habilitação (folhas 619), fato este confirmado quando da análise do balanço patrimonial, exercício 2014 (folhas 620/625), apresentado pela 
mesma, em especial ao seu faturamento que excedeu o limite necessário para o enquadramento como ME e/ou EPP.
Portanto, mesmo este quesito não estando relacionado à fase de habilitação e sim do credenciamento, a Licitante cometeu ato ilícito faltando com a verdade, não 
podendo ser considerada habilitada, mesmo não utilizando os benefícios concedidos às ME/EPP pela Lei Complementar número 123/2006.
Relativamente ao item 02, a Equipe de Pregão está verificando que, embora o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar (Auto de Vistoria) esteja com data 
anterior ao CRA – Certidão de Regularidade Ambiental número 020/2011, folhas 603 dos autos, o fato não invalida o documento, vez que, necessariamente, a empresa 
não está obrigada a obter os documentos em um mesmo tempo.
Ademais, o edital exigiu apenas a apresentação da “comprovação de regularidade ambiental da licitante, expedida pelo órgão ambiental competente, comprovando 
que o ofertante está regular com as diretrizes ambientais para exercer as atividades conforme objeto do edital”, não fazendo menção a nenhum adicional ou anexo. 
Diante do exposto, a Equipe de Pregão decide:
1) Negar provimento ao recurso administrativo apresentado pela Licitante C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., no tocante ao item 01, mantendo sua INABILITAÇÃO 
no Pregão Presencial número 027/2015, PA número 129/2015;
2) dar provimento ao recurso administrativo apresentado pela Licitante C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., no tocante ao item 02.
V.3 – FRIOLI – FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA.:
1) Por deixar de apresentar a relação dos veículos inspecionados pela vigilância sanitária;
2) por deixar de apresentar CND Municipal relativa ao Município de Contagem e;
3) por apresentar o certificado de regularidade junto ao FGTS com endereço divergente ao da empresa.
Inicialmente, a Equipe de Pregão esclarece que a RECORRENTE solicitou diligências a fim de comprovar as inconsistências de sua documentação, o que foi atendido pela 
Equipe de Pregão e verificada que toda a condição não comprovada pela Licitante se encontra regular.
Ocorre que, sob a égide da Lei número 8666/93, consolidou-se o entendimento de que é possível a realização de diligências destinadas a esclarecer dúvidas da Equipe 
de Pregão, a sanar falhas e omissões ou a corrigir erros formais, inclusive por meio de apresentação de novos documentos, desde que estes restrinjam a confirmar ou 
esclarecer determinado dado constante em outro documento apresentado oportunamente, o qual poderá ser aceito e, então, incluído no processo.
Por sua vez, não é possível utilizar a diligência para viabilizar a inclusão de documento ou informação que deveria ter sido apresentado pela Licitante tempestivamente, 
e não foi.
Relativamente aos itens 01 e 02, a Equipe de Pregão verificou que o edital é claro ao exigir a apresentação do alvará sanitário referente ao(s) veículo(s) responsável(is) 
pelo transporte dos itens objeto desta licitação, emitido pelo serviço de vigilância sanitária municipal competente; conforme previsto na Lei Estadual número 13.317/99 
em seu artigo 99 e certidão negativa de débitos Municipal (mobiliária e imobiliária) do município sede da Empresa Licitante e do Município de Contagem, sendo indis-
cutível a obrigação, por parte das Licitantes, de atender a estes quesitos editalícios. 
Insta esclarecer que, se não houve nenhum questionamento temporal acerca destas exigências, estas se tornaram legítimas e obrigatórias, passíveis de, se não atendi-
das, inabilitação da Licitante.
Relativamente ao item 03, a Equipe de Pregão reconhece que o endereço divergente no certificado de regularidade junto ao FGTS ao da empresa, não torna o docu-
mento inválido, vez que o CNPJ constante no documento é o mesmo apresentado pela Licitante (folhas 506 dos autos).
Diante do exposto, a Equipe de Pregão decide:
1) Negar provimento ao recurso administrativo apresentado pela Licitante FRIOLI FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA., no tocante aos itens 01 e 02, mantendo sua INABILITA-
ÇÃO no Pregão Presencial número 027/2015, PA número 129/2015;
2) dar provimento ao recurso administrativo apresentado pela Licitante FRIOLI FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA., no tocante ao item 03.

A Equipe de Pregão, diante de todo o exposto, decide declarar a Licitante Vencedora do Pregão Presencial número 027/2015, Processo Administrativo número 
129/2015, conforme abaixo:

LICITANTE ITENS VALORES UNITÁRIOS FINAIS

FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 01 R$ 19,04
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FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 02 R$ 15,86

FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 03 R$ 14,80

FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 04 R$ 11,80

FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 05 R$ 5,79

FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 06 R$ 9,80

FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 07 R$ 10,49

FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 08 R$ 9,89

FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 09 R$ 29,80

Luiz Adolfo Belém
Pregoeiro
Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Equipe de Apoio
Jáder Luís Sales Júnior
Equipe de Apoio

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR
Recebo os RECURSOS ADMINISTRATIVOS interpostos pelas LICITANTES FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. e FRIOLI 
FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA., vez que são tempestivos.
Ratifico a decisão proferida, nesta ata, pela Equipe de Pregão, mantendo habilitando a Licitante FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e mantendo a inabilitação 
as Licitantes FRIOLI FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA e C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA..
Contagem, 05 de outubro de 2015.
Rafael Silveira
Secretário Municipal Adjunto de Administração

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Carlos Xavier da Gama, torna público e faz saber que foram concedidas as seguintes Licenças 
Ambientais:
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 375/2015
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Agile Assistência 24 Horas Ltda – EPP, CNPJ:Nº.19.207.421/0001-16, localizado na Rua Marte, Nº 709, 
Bairro Jardim Riacho das Pedras, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE 
AMBIENTAL, para exercer outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 
082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 8299-7/99.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 22233/2013-03A, em conformidade com as 
normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 12/08/2019. 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 077/2014 - 2ª VIA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Pneus Vitor Ltda, CNPJ:Nº.20.981.387/0001-11, localizado à Avenida Antônio Chagas Diniz, Nº 666, 
Bairro Cidade Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE AMBIEN-
TAL, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (comércio de pneus novos e usados, sucatas de pneus e 
borrachas, correias transportadoras usadas, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4789-0/99.00, respectivamente, 
conforme Processo Administrativo Nº 07406/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento 
em  05/02/2018. 
CERTIFICADO LOC Nº 020/15 
O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, no uso de suas atribuições e com base no artigo 5º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 23/12/03, e 
tendo em vista a Deliberação Normativa Nº 01 de 19/07/00 do COMAC, concede ao empreendimento CCA Comercial de Combustíveis Automotivos Ltda., Classe 1 CNPJ: 
64.438.708/0001-01, localizada na Rua Jove Soares, Nº 300, Bairro Inconfidentes, Contagem – MG, Licença de Operação Corretiva em Caráter Sumário, com validade 
até 28/09/2023, para exercer atividade de posto revendedor de combustíveis automotivos inclusive GNV e serviço de troca de óleo. Processo Administrativo Nº 6178/01-
11. Com condicionantes.   
CERTIFICADO LOC Nº 08/08 - 1 
O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, no uso de suas atribuições e com base no artigo 5º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 23/12/03, e 
tendo em vista a Deliberação Normativa Nº 01 de 19/07/00 do COMAC, concede ao Posto Brilhante Ltda., Classe 1, CNPJ: 25.822.974/0001-81, localizada na Rua Damas 
Ribeiro, Nº 300, Bairro Água Branca, Contagem – MG, Revalidação de Licença em Caráter Sumário, com validade até 23/09/2023, para exercer atividade de posto reven-
dedor de combustíveis automotivos com serviço de lavagem de veículos e troca de óleo. Processo Administrativo Nº 7495/01-14. Com condicionantes.
RETIFICAÇÃO
RETIFICANDO NA EDIÇÃO DE Nº 3707, DO DIA 15/09/2015, DO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM, FOI PUBLICADO A ATA DA 198ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC, 
PORÉM O SR. DÉLZIO S. ALMEIDA NÃO ESTAVA PRESENTE NA REUNIÃO. 
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Secretaria Municipal 
de Saúde

Aviso – O Município de Contagem – através da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS – informa que foi recebido Impugnação via 
correio AR DJ 04464867 2 BR na data de 02/10/2015, encaminhada pela empresa Futura Veículos e Tratores EIRELLI, em desfavor do edital do Pregão Presencial nº 
30/2015 cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM O 
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PEÇAS, INSUMOS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS À PERFEITA EXECUÇÃO DO OBJETO, NOS 
GRUPOS GERADORES A DIESEL, DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM - PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Advertimos que a presen-
te Impugnação não foi reconhecida como tempestiva de acordo com o item 9.1.2 do edital. Informações: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes e/ou e-mail: 
licitafamuc@gmail.com – Comissão Permanente de Licitação – Eliana Alves da Silva – Pregoeira SMS. Em 05 de Outubro de 2015.

Aviso de Sessão – O Município de Contagem – através da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS – informa data para a realização do 
Pregão Presencial 048/2015 - cujo objeto é AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-
PAL DE CONTAGEM, FORNECIMENTO ÚNICO – Data: 21 de Outubro de 2015 às 09h00min – Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. In-
formações: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes e/ou e-mail: licitafamuc@gmail.com – Comissão Permanente de Licitação – Eliana Alves da Silva – Pregoeira 
SMS. Em 05 de Outubro de 2015.

Cinco

Extrato da solicitação de compras para papel apergaminhado A4, para suprir demandas de rotina do CINCO, Processo nº. 006/2015 – Dispensa de Licitação – celebrado 
entre o Centro Industrial de Contagem e a empresa ganhadora do menor preço, Port Distribuidora de Informática e Papelaria LTDA-VSP. Valor de R$ 1.190,00. As despe-
sas decorrentes do pagamento em questão correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 1.14.2.22.122.0001. Projeto Atividade: 2018. Elemento da despesa: 
33903016. Fonte: 010009. 

Famuc

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2014
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 123
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplifica-
do – PSS 01/2014 – 123º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da FAMUC, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 
horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de 05/10/2015 a 13/10/2015:
MÉDICO PEDIATRA - 1º CLASSIFICADO
 Contagem, 05 de outubro de 2015.
Evandro José da Silva
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2014
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 125
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplifica-
do – PSS 01/2014 – 124º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da FAMUC, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 
horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de 05/10/2015 a 13/10/2015:
MÉDICO CLÍNICO GERAL - 1º CLASSIFICADO
Contagem, 05 de outubro de 2015.
Evandro José da Silva
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

A Comissão de Avaliação dos Títulos da FAMUC, constituída através da Portaria 5597, de 29 de janeiro de 2013 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do 
Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 001/2014, segue abaixo a classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2014, após julgamento 
realizado pela Comissão, conforme os critérios definidos no referido edital:

123º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2014

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME TOTAL DE PONTOS RESULTADO

MÉDICO PEDIATRA 1º MARIANA ELISA TAVEIRA DE SOUZA 20,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos:
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Antonio Sergio Karklin Tavares 
Denise Alves da Silva
Rodirley Duarte Diniz
Contagem,  05 de Outubro de 2015.

A Comissão de Avaliação dos Títulos da FAMUC, constituída através da Portaria 5597, de 29 de janeiro de 2013 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do 
Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 001/2014, segue abaixo a classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2014, após julgamento 
realizado pela Comissão, conforme os critérios definidos no referido edital:
125º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2014

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME TOTAL DE PONTOS RESULTADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 1º NEY FRANCO JUNIOR 15,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos:
Antonio Sergio Karklin Tavares 
Denise Alves da Silva
Rodirley Duarte Diniz
Contagem, 05 de Outubro de 2015.

Funec

EDITAL Nº 01/2015 - PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES CANDIDATOS/AS AOS CURSOS DE ENSINO MÉDIO REGULAR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL 
MÉDIO NA FORMA INTEGRADA/2016 (1º ANO) - REPUBLICADO
O Presidente da Fundação de Ensino de Contagem, FUNEC, HUGO OTAVIO COSTA VILAÇA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, TOR-
NA PÚBLICO e estabelece as normas específicas para abertura das inscrições do Processo Seletivo de Estudantes de 1º ano, para o ingresso no ano de 2016, nos cursos 
de Ensino Médio Regular e de Educação Profissional Técnica de Nível Médio na Forma Integrada
1. DAS VAGAS, LOCAL E TURNO.
1.1. Disposições sobre as inscrições de educandos com deficiência 
1.1.1. Em conformidade ao disposto no art. 1º, da Portaria nº 75, de 10 de abril de 2013, fica assegurada aos educandos com deficiência inscritos no Processo Seletivo 
de Estudantes a percentagem de 10% (dez por cento) do total de vagas ofertadas em cada uma das seguintes modalidades: 
I – Ensino Médio Regular 
II – Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma Integrada.

1.1.2. Para fazerem uso dos direitos previstos no item 1.1.1, os estudantes deverão comprovar sua condição de deficiência através de laudo médico (documento origi-
nal) que ficará arquivado na FUNEC.

1.1.3. O candidato deverá apresentar durante o período de 27 de outubro a 30 de novembro de 2015 (Exceto sábado, domingo, feriado e recesso), o laudo médico, 
original ou cópia autenticada em serviço notarial (Cartório de Notas), expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias, da seguinte forma:
a) Diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, no endereço: Av. João Cesar de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, no 
horário de 8h às 17h, dentro do prazo previsto no item 1.1.3 deste Edital.

1.1.4. O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos do Requerimento Eletrônico de Inscrição e não cumprir o determinado neste Edital terá a 
sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.

1.1.5. O candidato com deficiência que desejar concorrer às vagas reservadas para ampla concorrência poderá fazê-lo por opção e responsabilidade pessoal, assinalan-
do a referida opção no Requerimento Eletrônico de Inscrição, não podendo, a partir de então, concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência, conforme 
disposição legal.

1.1.6. As vagas reservadas aos educandos com deficiência não preenchidas reverterão aos demais candidatos classificados, de ampla concorrência. 

1.1.7. A chamada de pessoas com deficiência, classificadas no processo seletivo, dar-se-á para preenchimento das vagas relativas aos cursos de cada unidade de que 
trata o QUADRO I item 1.3.3 do presente Edital destinadas a estes, obedecendo rigorosamente a classificação da lista de pessoas com deficiência.

1.1.8. A chamada que se refere o item anterior ocorrerá na data, horário  e local de acordo com o QUADRO IV do item 10.1.1.1.

1.2. Disposições sobre as inscrições de educandos indígenas, negros ou pardos

1.2.1. Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas para negros, índios ou pardos em todas as modalidades do Ensino Médio Regular e de Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio na Forma Integrada, nos termos da Portaria nº 137, de 04 de Setembro de 2015, e dos termos dispostos neste Edital.

1.2.2. Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a candidatos negros, índios ou pardos este será aumentado para o primeiro número 
inteiro subseqüente, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula cinco), ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor 
que 0,5 (zero vírgula cinco).
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1.2.3. Poderão concorrer às vagas reservadas aos candidatos(as) que, no ato da inscrição no Processo Seletivo de Estudantes, se autodeclararem pretos, pardos ou 
indígenas, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

1.2.4. A prestação de informação falsa pelo estudante, apurada posteriormente à matricula, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ense-
jará o cancelamento da sua matrícula na instituição, sem prejuízo das sanções penais e civis eventualmente cabíveis.

1.2.5. Os candidatos autodeclarados negros, pardos ou indígenas concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de 
acordo com a sua classificação no processo seletivo.

1.2.6. Os candidatos considerados negros, pardos ou indígenas, classificados, além de figurarem na lista geral de classificação, terão ainda seus nomes publicados em 
separado.

1.2.7. Em caso de desistência de candidato autodeclarado negro, pardo ou indígena, aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato posterior-
mente classificado na vaga reservada para o educando negro, pardo ou indígena.

1.2.8. Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos negro, pardo ou indígena aprovados para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão 
revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.

1.2.9. A chamada de candidatos negros, pardos ou indígenas, classificados no processo seletivo, dar-se-á para preenchimento das vagas relativas aos cursos de cada 
unidade de que trata o QUADRO I item 1.3.3 do presente Edital destinadas a estes, obedecendo rigorosamente a ordem de classificação da lista de negros, pardos ou 
indígenas. 

1.2.10. A chamada que se refere o item anterior ocorrerá na data, horário  e local de acordo com o QUADRO IV do item 10.1.1.1.

1.2.11. O candidato negro, pardo ou indígena, classificado para estas vagas, no ato da matrícula deverá entregar, documento oficial (certidão de nascimento própria ou 
dos pais) – ou autodeclaração atestando quanto à cor negra, parda ou a condição indígena.

1.2.12. Os candidatos às vagas reservadas aos negros, pardos e indígenas participarão deste processo seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos no 
que concerne às exigências estabelecidas neste Edital.

1.3. Serão oferecidas para o ano de 2016, vagas para o 1º ano, de acordo com as vagas dos cursos, estabelecidas no QUADRO I e QUADRO II. 

1.3.1. As vagas previstas no Processo Seletivo de Estudantes, para ingresso no ano de 2016, serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação, em LISTAGEM 
ÚNICA para o Ensino Médio Regular e Educação Profissional Técnica de Nível Médio na Forma Integrada.

1.3.2. No dia da matrícula ( 1ª Etapa) o candidato classificado poderá optar, de acordo com as vagas existentes e sua classificação, a modalidade de Ensino Médio Regu-
lar ou Educação Profissional Técnica de Nível Médio na Forma Integrada.

1.3.3. Educação Profissional Técnica de Nível Médio na Forma Integrada* e Ensino Médio Regular, para alunos concluintes do Ensino Fundamental: 

QUADRO I

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA INTEGRADA*

CÓDIGO UNIDADES CURSOS DURAÇÃO TURNO

VAGAS

Ampla con-
corrência

Pessoa com
Deficiência
10%

Negro, pardo 
ou indígena
20% TOTAL

101

CENTEC

Ensino Médio na Forma Integrada 
- Técnico em Análises Clínicas

3 anos mais estágio
Integral
(manhã e 
tarde) 21 03 06 30

Ensino Médio na Forma Integrada 
- Técnico em Química

3 anos mais estágio
Integral
(manhã e 
tarde) 21 03 06 30

Ensino Médio na Forma Integrada 
- Técnico em Farmácia

3 anos mais estágio
Integral
(manhã e 
tarde) 21 03 06 30

RIACHO Ensino Médio na Forma Integrada 
- Técnico em Informática

3 anos mais estágio
Integral
(manhã e 
tarde) 42 06 12 60
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA INTEGRADA*

CÓDIGO UNIDADES CURSOS DURAÇÃO TURNO

VAGAS

Ampla con-
corrência

Pessoa com
Deficiência
10%

Negro, pardo 
ou indígena
20% TOTAL

TOTAL 105 15 30 150

QUADRO II

Ensino Médio Regular

CÓDIGO UNIDADES CURSO DURAÇÃO TURNO

VAGAS

Ampla concorrência

Pessoa com
Deficiência
10%

Negro, pardo 
ou indígena
20% TOTAL

101

Alvorada
(Prédio: E. M. Eli Horta)

Ensino Médio 
Regular 3 anos Noite 42 06 12 60

Amazonas
(Prédio: E. M. Machado de Assis)

Ensino Médio 
Regular 3 anos Noite 24 04 07 35

Cruzeiro do Sul
(E. M. Gastão da Cunha)

Ensino Médio 
Regular 3 anos

Manhã 24 04 07 35

Tarde 45 07 13 65

Inconfidentes
(Prédio da E.M. Heitor Vila Lobos)

Ensino Médio 
Regular 3 anos Manhã 73 11 21 105

Industrial
(Prédio da E.M. Maria do Amparo)

Ensino Médio 
Regular 3 anos Manhã 35 05 10 50

Nova Contagem
(Prédio da E.M. Ana Guedes)

Ensino Médio 
Regular 3 anos Noite 45 07 13 65

Novo Eldorado
(Prédio da E.M. Sócrates Mariani 
Bitencourt)

Ensino Médio 
Regular 3 anos Noite 21 03 06 30

Oitis
(Prédio da E. M. Albertina Alves do 
Nascimento)

Ensino Médio 
Regular 3 anos Manhã 21 03 06 30

Xangri-lá
(Prédio da E. M. Ver. B. Batista )

Ensino Médio 
Regular 3 anos Manhã 70 10 20 100

Petrolândia
(Prédio da E. M. Isabel Nasci-
mento)

Ensino Médio 
Regular 3 anos Noite 35 05 10 50

101
Ressaca
(Prédio da E. M. Rita Carmelinda)

Ensino Médio 
Regular 3 anos

Manhã 24 04 07 35

Tarde 49 07 14 70

Noite 59 09 17 85

TOTAL 567 85 163 815

TOTAL GERAL DE VAGAS 965

1.3.3.1.*Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio na Forma Integrada serão ministrados no período integral, ou seja, os estudantes terão aulas duran-
te os turnos da manhã e da tarde.

1.3.3.2. A descrição destes cursos e o campo de atuação profissional encontram-se no ANEXO I deste Edital.

2. DA ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA E DA BONIFICAÇÃO
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2.1. Para todos os candidatos será exigida a conclusão do Ensino Fundamental. 

2.2. O candidato que concluiu ou está concluindo o Ensino Fundamental em qualquer escola (pública ou particular) do município de Contagem terá 10 (dez) pontos de 
bonificação. 

2.3. Para ter direito aos pontos citados no item anterior, o candidato deverá protocolar na Administração da FUNEC, no período de 27 de outubro a 30 de novembro de 
2015 (Exceto sábado, domingo, feriado e recesso), no horário de 8h às 17h, cópia autenticada do Histórico ou declaração original emitida a partir da publicação deste 
edital (01/10/2015), da escola onde o/a mesmo/a concluiu ou está concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental, no seguinte endereço:

Av. João Cesar de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, em nome da
Comissão do Processo Seletivo

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

3.1. Antes de efetuar a inscrição e/ou o pagamento da taxa de inscrição, o/a candidato/a deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital e certificar-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos.

3.2. Documento para a inscrição:

3.2.1. CPF do candidato.
3.2.2. Documento de identidade do candidato.
3.2.2.1. Para efeito de inscrição, serão considerados Documentos de Identidade: as carteiras ou cédulas de identidade; carteiras expedidas por Ordens ou Conselhos 
criados por Lei Federal ou Controladores do Exercício Profissional, desde que contenham foto, a impressão digital e o número de identidade que lhes deu origem.

3.2.3. Para candidato estrangeiro, os documentos válidos são Carteira de Estrangeiro ou Passaporte visado.

3.3. Além de assumir as condições previstas neste Edital, o candidato deverá:

3.3.1. Preencher corretamente o Requerimento Eletrônico de Inscrição, indicando o código de opção do curso, de acordo com o item 1 deste Edital e informando todos 
os dados solicitados, inclusive endereço eletrônico (e-mail) para correspondência.

3.3.2. Pagar a taxa de inscrição, conforme indicado no item 3.14.

3.4. Período de Inscrição: a partir das 9 (nove) horas (horário de Brasília) do dia 27 de outubro de 2015 às 19 (dezenove) horas (horário de Brasília) do dia 27 de novem-
bro de 2015, obedecidas as normas constantes neste Edital.

3.5. A exatidão nas informações prestadas no Requerimento Eletrônico de Inscrição é de inteira responsabilidade do candidato ou de seu representante, dispondo a 
FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem do direito de determinar o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, 
sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, se forem constatados:

a) Preenchimento incorreto e/ou incompleto dos dados;
b) Dados inexatos, inverídicos ou falsos.
3.6. O candidato inscreverá para concorrer em todos os cursos, conforme discriminado no item 1.3.3 deste Edital.

3.7. As inscrições serão recebidas somente via internet, no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos (clicar no link processo seletivo de estudantes 
2016). 

3.8. A FUNEC disponibilizará locais de inscrição, com equipamentos com acesso à internet, para atender aos candidatos interessados em efetivar sua inscrição, durante 
o período de inscrição previsto no item 3.4, conforme QUADRO III abaixo:  

QUADRO III

LOCAL/UNIDADE ENDEREÇO HORÁRIO

Alvorada
(E. M. Eli Horta) Rua Professora Neuza Rocha, 406 -B.  Central Parque, Contagem/MG

De 2ª a 6ª feira
De 17 às 21h
(exceto feriado ou recesso)

Amazonas
(E. M. Machado de Assis) Rua Japurá, 449 - B. Amazonas, Contagem/MG

De 2ª a 6ª feira
De 17 às 21h
(exceto feriado ou recesso)

CENTEC
Rua Bernardo Monteiro, 20, Centro, Contagem/MG
Tel. 3398-1900 / 8946

De 2ª a 6ª feira
De 8 às 21h
(exceto feriado ou recesso)

FUNEC-
Fundação de Ensino de Contagem 
(Sede Administrativa)

Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG
Tel. 3356-6371

De 2ª a 6ª feira
8h às 17h
(exceto feriado ou recesso)

Inconfidentes
(E. M. Heitor Villa Lobos)

Pça. Marília de Dirceu, 20 – Inconfidentes, Contagem/MG
Tel. 3361-3264

De 2ª a 6ª feira
De 8 às 13h
De 17 às 21h
(exceto feriado ou recesso)
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LOCAL/UNIDADE ENDEREÇO HORÁRIO

Industrial
(E. M. Maria do Amparo)

Rua Profª Adalgisa Cândida de Souza, 170, Industrial, Contagem/MG.
Tel. 3382-1388

De 2ª a 6ª feira
De 8 às 13h
(exceto feriado ou recesso)

Nova Contagem
(E. M. Ana Guedes)

Rua VC- 4, 777 – Nova Contagem, Contagem/MG.
 Tel. 3911-5163

De 2ª a 6ª feira
De 17 às 21h
(exceto feriado ou recesso)

Novo Eldorado
(E. Municipal Sócrates M. Biten-
court)

Pça. N. Sra. da Conceição, 335 – Novo Eldorado, Contagem/MG
Tel. 3391-4505

De 2ª a 6ª feira
De 13 às 21h
(exceto feriado ou recesso)

Oitis
(E. M. Albertina Alves do Nasci-
mento)

Rua Cinco A, 20 – Oitis, Contagem/MG.
Tel.  3355-7892

De 2ª a 6ª feira
De 8 às 13h
(exceto feriado ou recesso)

Xangri-lá
(E. M. Vereador Benedito Batista )

Pça. Belarmino de Souza, s/nº, Xangri-lá, Contagem/MG.
Tel. 3397-8196

De 2ª a 6ª feira
De 8 às 13h
(exceto feriado ou recesso)

Petrolândia
(E.M. Isabel Nascimento de Matos)

R. Refinaria União, 194 – Petrolândia, Contagem/MG.
Tel. 3397-9211

De 2ª a 6ª feira
De 17 às 21h
(exceto feriado ou recesso)

Ressaca
(E. M. Rita Carmelinda)

R. Rubi, 850 – São Joaquim, Contagem/MG.
3357-4855

De 2ª a 6ª feira
De 8 às 21h
(exceto feriado ou recesso)

Riacho
R. Tietê, 211 – Riacho, Contagem/MG
Tel. 3392-0288/ 1288

De 2ª a 6ª feira
De 8 às 16h
(exceto feriado ou recesso)

3.9. A FUNEC não se responsabiliza por inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 
de comunicação, falhas de impressão, bem como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados e a efetivação do pagamento da 
Taxa de Inscrição.

3.9.1. Caso o candidato se dirija a um dos locais de inscrição disponibilizados pela FUNEC, e por algum motivo de indisponibilidade da internet não consiga efetivar 
sua inscrição on line, deverá solicitar uma declaração ao servidor responsável da Unidade da FUNEC, que conste o horário, local e dia de comparecimento, e realizar sua 
inscrição através de formulário disponibilizado, que será encaminhado  à FUNEC para seu devido processamento.

3.10. Em nenhuma hipótese serão aceitas transferências de inscrições entre pessoas, alteração de locais e dia de realização das provas. 

3.11. O boleto bancário ficará disponível somente durante o período de inscrição e deverá ser impresso para o pagamento, após a conclusão do preenchimento do 
Requerimento Eletrônico de Inscrição solicitado on-line.

3.12. O boleto bancário a que se refere o item anterior será emitido em nome do candidato e deverá ser impresso em impressora a laser ou a jato de tinta para pos-
sibilitar a correta impressão e leitura dos dados e do código de barras. A impressão desse documento em outro tipo de impressora é de exclusiva responsabilidade do 
candidato.

3.13. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para impressão durante o período de inscrição determinado no item 3.4 desse edital, até 
o último dia de pagamento - 30 de novembro de 2015 - ficando indisponível a partir desta data.  

3.14. O Candidato deverá efetuar o pagamento da importância referente à taxa de inscrição, de acordo com as instruções constantes no endereço eletrônico supracita-
do, até a data limite de vencimento constante no boleto bancário.

3.15. O valor da Taxa de Inscrição a ser pago para participação neste Processo Seletivo será R$ 30,00 (trinta) reais.

3.16. O valor da Taxa de Inscrição impresso no boleto bancário deverá ser pago preferencialmente no Banco do Brasil, observados os horários de atendimento e de 
transações financeiras da instituição bancária e observado o período de inscrição disposto no item 3.4. 

3.16.1. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra, o candidato deverá antecipar o pagamento, 
considerando o último dia útil que antecede o feriado, desde que o pagamento seja feito no período de inscrição determinado neste Edital.

3.17. Não serão aceitos pagamentos de inscrição por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-simile (fax), transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de 
pagamento ou depósito comum em conta corrente, provisória, condicional e/ou extemporânea, ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital.
3.18. O valor da Taxa de Inscrição não será devolvido ao candidato, salvo nos casos de cancelamento, suspensão, pagamento em duplicidade da taxa de inscrição, 
alteração da data do Processo Seletivo, por parte da FUNEC.

3.19. A inscrição somente será processada e validada após a confirmação do pagamento do valor da taxa de inscrição pela instituição bancária junto à FUNEC.

3.20. Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado em desobediência às condições previstas neste Edital.

3.21. Não será concretizada a inscrição se, por qualquer motivo, houver inconsistência da taxa de inscrição.

3.22. O Requerimento de Inscrição e o valor pago referente à Taxa de Inscrição são pessoais e intransferíveis.
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3.23. O comprovante provisório de inscrição do candidato será o boleto original, devidamente quitado, sem rasuras, emendas e outros, em que conste a data da efeti-
vação do pagamento, sendo esta, no máximo, até a data de vencimento do boleto.

3.24. O pagamento da Taxa de Inscrição, por si só, não confere ao candidato o direito de submeter-se às etapas deste Processo Seletivo, devendo ocorrer a validação do 
pagamento conforme o item 3.19 do presente edital.

3.25. Havendo mais de 1 (uma) inscrição paga, prevalecerá a última inscrição cadastrada, ou seja, a de data e horário mais recentes. As demais inscrições realizadas não 
serão consideradas.

4. DO LOCAL E HORÁRIO DAS PROVAS

4.1. O local e horário de realização das provas estarão disponibilizados na internet, no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos (clicar no link Processo 
Seletivo de Estudantes 2016), para consulta e impressão do Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI), pelo próprio candidato, a partir do dia 04 de dezembro de 2015.

4.2. O candidato que não conseguir visualizar e imprimir o comprovante definitivo de inscrição, deverá entrar em contato com a FUNEC, no horário de 8h às 17h,  para 
as devidas orientações,  pelo telefone (31) 3356-6736, ou, pessoalmente na Administração da FUNEC, no endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, 
Contagem/MG, até 11 de dezembro de 2015.
 
4.3. É obrigação do candidato conferir no endereço eletrônico, www.contagem.mg.gov.br/concursos, o nome, o número do documento utilizado na inscrição, a sigla 
do órgão expedidor, bem como o  local e horário de realização das provas.

4.4. Eventuais erros de grafia ocorridos no nome do candidato, no número do Documento de Identidade utilizado na inscrição ou na sigla do órgão expedidor deverão 
ser comunicados pelo candidato ao Aplicador de Provas, no dia, no horário e no local de realização das provas, para que conste na Ata do Fiscal Aplicador.

4.5. O candidato que necessitar de condições especiais no dia da aplicação das provas deverá protocolar em nome da Comissão de processo Seletivo, na Administração 
da FUNEC, no endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, no horário de 8h às 17h, solicitação especificando as condições necessá-
rias para a realização da prova, no período de 27 de outubro a 30 de novembro de 2015 (Exceto sábado, domingo, feriado e recesso). 

4.5.1. Caso não o faça, terá tratamento igual ao dos demais candidatos, sem direito a qualquer reclamação. 

5. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

5.1. Será isento da taxa de inscrição o candidato que comprovar uma das seguintes situações:

a) Em razão de limitações de ordem financeira, não possam pagá-la, sob pena de comprometimento do sustento da própria família ou do seu próprio sustento, sendo 
comprovada essa situação mediante qualquer meio legalmente admitido ou;
b) Tiver baixa renda ou encontrar-se desempregado, que comprove estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que 
trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007 ou;  
c) For membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 2007, ou beneficiário do Programa Bolsa-Família e/ou de Benefício de Prestação 
Continuada. 

5.2. A isenção deverá ser solicitada mediante o preenchimento, assinatura e entrega da Ficha de Isenção (ANEXO II), disponível para a solicitação no período de 26 a 30 
de outubro de 2015, no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos  e que conterá: 

5.2.1. Indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; e
 
5.2.2. Declaração de que atende a condição estabelecida na letra b), do item 5.1 deste edital, mediante preenchimento e assinatura de formulário próprio fornecido 
pela FUNEC (ANEXO II). 

5.3. A condição de baixa renda familiar será comprovada mediante a apresentação de cópias simples (acompanhados dos respectivos originais) das páginas da Carteira 
de Trabalho e Previdência Social – CTPS – que contenham a foto, a qualificação civil, a anotação do último contrato de trabalho e data de saída respectiva anotada, e da 
primeira página subsequente, de todos os membros da família, bem como comprovante de residência oficial (fatura de água, energia elétrica ou telefone fixo) do últi-
mo mês, para comprovar o mesmo domicílio. Outros documentos, tais como declarações de Imposto de Renda, comprovante do número de dependentes, comprovante 
de renda familiar, etc.

5.4. A Ficha de Isenção, se assinada por terceiro, deverá ser  acompanhada  por  instrumento de procuração simples. 

5.5. A Ficha de Isenção (ANEXO II) indicada no item 5.2, deverá ser entregue:

a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, no endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, das 
8h às 17h, dentro do prazo previsto no item 5.2 deste Edital; 
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC/Diretoria de Concursos, endere-
ço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG - CEP 32.315-000. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá obedecer 
aos prazos estabelecidos no item 5.2 deste Edital.
 
5.6. A Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato. 

5.7. As informações prestadas na Ficha de Isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé 
pública, o que acarretará sua eliminação do processo seletivo. 

5.8. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que: 
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a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 
b) fraudar e/ou falsificar documentação; 
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos nos itens 5.2 e 5.5 deste edital. 
5.9. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição, via fax ou via correio eletrônico. 
5.10. O resultado do pedido de isenção será publicado no dia 10 de novembro de 2015, no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, em ordem alfa-
bética, com o número da carteira de identidade, constando apenas o deferimento ou indeferimento. 

5.11. O candidato cujo pedido de isenção da Taxa de Inscrição for deferido deverá efetuar sua inscrição e não efetuar o pagamento do boleto bancário.

5.12. O candidato que tiver o pedido de isenção da Taxa de Inscrição indeferido poderá efetuar sua inscrição, conforme o item 3 e efetuar o pagamento conforme 
disposto no item 3.14 deste edital. 

6. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS

6.1. As provas serão aplicadas no Município de Contagem, no dia 13 de dezembro de 2015, domingo, de 09h às 12h, no local determinado no cartão definitivo de 
inscrição (CDI) conforme item 4.1.

6.2. A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados à sua realização.

6.3. Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em sábados, domingos ou feriados.

6.4. Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova 60 minutos (1 hora) antes do horário previsto para o início da realização das provas, munidos com o docu-
mento original de identidade oficial com foto informado no ato da inscrição e também munidos de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e do Comprovante de 
Inscrição (imprimir conforme item 4.1). 

6.5. Serão considerados documentos de identidade oficial: as carteiras ou cédulas de identidade; Carteira de Trabalho, carteiras expedidas por Ordens ou Conselhos 
criados por Lei Federal ou Controladores do Exercício Profissional, desde que contenham foto, a impressão digital e o número de identidade que lhes deu origem. Não 
será aceita como documento de identificação a certidão de nascimento, CPF ou qualquer documento sem foto. 

6.5.1. Para candidato estrangeiro, os documentos válidos são Carteira de Estrangeiro ou Passaporte visado.

6.6. No caso de perda do Documento de Identificação com o qual se inscreveu neste processo seletivo, o candidato poderá apresentar outro documento de identi-
ficação equivalente, conforme o item anterior e, se for o caso, ser submetido à identificação especial que compreende a coleta de assinatura e impressão digital em 
formulário próprio durante a realização das provas.

6.7. O documento deverá estar em perfeitas condições, a fim de permitir, com clareza, a identificação do candidato. 

6.8. Não serão aceitos documentos de identidade com prazos de validade vencidos, ilegíveis, não identificáveis, rasurados, cópias (mesmo que autenticadas) e/ou 
danificados.

6.8.1. O documento de identidade apresentado, no dia da prova, não poderá conter foto infantil. Caso isso ocorra, o candidato terá sua digital colhida em formulário 
próprio durante a realização das provas.

6.9. Não haverá segunda chamada para as provas, ficando o candidato ausente, por qualquer motivo, eliminado do processo.

6.10. O candidato deverá assinar a lista de presença, de acordo com a assinatura constante do seu documento de identidade informado no ato de inscrição. 

6.11. Após o início das provas, o candidato somente poderá ausentar-se da sala acompanhado de um fiscal.

6.12. A inviolabilidade das provas será comprovada no momento do rompimento do lacre dos malotes, na presença dos candidatos no local de realização das provas.

6.13. Durante a realização das provas, será eliminado o candidato que estiver portando ou fazendo uso de relógio digital ou qualquer tipo de equipamento eletrônico 
de comunicação (bipe, telefone celular, walkman, receptor, gravador, agenda eletrônica, note book, calculadora, palm-top, ou outros equipamentos similares). 

6.14. Os objetos ou documentos perdidos durante a realização das provas, que porventura venham a ser entregues no Setor de Concursos da FUNEC, serão guardados 
pelo prazo de 90 (noventa) dias, quando, então, serão encaminhados à Seção de Achados e Perdidos dos Correios.

6.15. Durante o período de realização das provas não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos  ou entre estes e pessoas estra-
nhas, oralmente ou por escrito e, ainda, o uso de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações.

6.16. É vedado ao candidato portar arma nos locais de realização das provas, mesmo que de posse do respectivo porte.

6.17. Será eliminado do Processo Seletivo de Estudantes o candidato que incorrer nas seguintes situações:
a) Apresentar-se após o fechamento dos portões;
b) Tratar com falta de urbanidade, examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes;
c) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio;
d) Usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros;
e) Portar arma(s) no local de realização das provas, mesmo de posse do respectivo porte;
f) Fizer uso de qualquer equipamento eletrônico, como relógio digital, calculadora, walkman, notebook, palm-top, agenda eletrônica, gravador ou outros similares, ou 
de instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular, bipe, pagers  entre outros, durante o período de realização das provas.
g) Fizer uso de livros, códigos, manuais, impressos e anotações;
h) Deixar de atender as normas contidas nos Cadernos de Provas, na Folha de Respostas e demais orientações expedidas pela FUNEC.



Contagem, 6  de  outubro  de 2015 Página 21 de 28 Diário Oficial de Contagem - Edição 3722

"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.

6.18. Caso ocorra(m) a(s) situação(ões) prevista(s) no item anterior, será lavrada  ocorrência  pelo Aplicador e Coordenador  do local  de realização da prova, que será 
enviada à Comissão do Processo Seletivo.

6.19. Em nenhuma hipótese será permitido ao candidato prestar provas fora da data, do horário estabelecido ou do espaço físico predeterminado pela FUNEC.

6.20. Somente serão permitidos assinalamentos na Folha de Respostas feitas com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), vedada qualquer colaboração ou participa-
ção de terceiros, salvo o caso em que o candidato tenha a sua solicitação deferida, de acordo com o item 4.5.

6.21. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar sua Folha de Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da 
impossibilidade de realização de leitura ótica.

6.22. Não haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato, salvo em situações que a FUNEC julgar necessário.

6.23. Ao terminar a Prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala sua Folha de Respostas assinada.

6.24. Na leitura da Folha de Respostas da Prova será atribuída nota zero à questão com mais de uma alternativa assinalada, sem alternativa assinalada ou que houver 
rasura. 

6.25. Não será permitida, durante a realização das provas, a entrada e/ou permanência de pessoas não autorizadas pela FUNEC nos locais de realização das provas.

6.26. Por motivo de segurança, o(a) candidato(a) somente poderá retirar-se do recinto de prova após decorrida 1 (uma) hora do início da mesma.

6.27. Os gabaritos oficiais serão divulgados no endereço eletrônico   www.contagem.mg.gov.br/concursos , no dia 14 de dezembro de 2015.

7. DAS PROVAS

7.1. A Prova Objetiva será valorizada de 0 (zero) a 80 (oitenta) pontos, contendo um total de 40 (quarenta) questões objetivas, com 4 (quatro) alternativas de respostas, 
das quais apenas 01 (uma)  será considerada correta e obedecerá as características especificadas no QUADRO IV a seguir
QUADRO IV

PROVAS Nº DE QUESTÕES VALOR DE CADA QUESTÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA

LÍNGUA PORTUGUESA 10

2 (DOIS) PONTOS

20 PONTOS

MATEMÁTICA 10 20 PONTOS

CIÊNCIAS 06 12 PONTOS

GEOGRAFIA 07 14 PONTOS

HISTÓRIA 07 14 PONTOS

VALOR TOTAL DA PROVA- 80 PONTOS

7.2. A Folha de Respostas do candidato é lida opticamente.

7.3. Cada acerto equivale a 02 (dois) pontos.

7.4. Caso alguma questão seja anulada, contam-se 02 (dois) pontos para todos os candidatos.

7.5. A FUNEC será responsável pela elaboração, aplicação e apuração dos resultados das provas. 

8. DOS RECURSOS

8.1. Será admitido recurso quanto:
a) Às questões da prova objetiva e gabaritos preliminares;
b) À totalização dos pontos obtidos na prova objetiva e classificação, desde que se refira a erro de cálculo das notas.

8.2. Datas para interposição de recurso:
a) Dia 15 de dezembro de 2015 de 8h às 17h  contra o gabarito e questões.
b) Dia 23 de dezembro de 2015 de 8h às 17h contra  a classificação final.

8.3. Admitir-se-á um único recurso, por questão, para cada candidato/a, relativamente ao gabarito ou ao conteúdo das questões, não sendo aceitos recursos coletivos.

8.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato/a, para cada evento referido no item 8.1. e seus subitens, devidamente fundamentado.

8.5. Os recursos mencionados no item 8.1. e seus subitens deverão ser entregues em envelope fechado, tamanho oficio, contendo na face frontal os seguintes dados: 
FUNEC – Recurso Processo Seletivo de Estudantes – Nome do/a candidato/a, número de inscrição e assinatura do/a candidato/a.

8.6. Os recursos serão protocolizados exclusivamente na FUNEC, no endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, de 8h às 17h, na 
data estabelecida no item 8.2.

8.7. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será considerado. 
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8.8. O recurso de Provas deverá obedecer às seguintes determinações:
a) Ser, preferencialmente, digitado ou datilografado, em duas vias (original e cópia), a serem ambas enviadas à FUNEC;
b) Apresentar cada questão ou item em folha separada;
c) Ser elaborado com argumentação lógica, consistente e ser acrescido de indicação da bibliografia pesquisada pelo candidato para argumentar;
d) Conter a indicação da nota atribuída que está sendo contestada;
e) Não conter qualquer identificação do candidato no corpo do recurso;
f) Ser identificado na capa de cada recurso/questão conforme modelo a seguir:

EDITAL Nº 01/2015 - PROCESSO SELETIVO PARA CANDIDATOS DA
Educação Profissional Técnica de Nível Médio na Forma Integrada e Ensino Médio Regular 
Candidato: ____________________________________________
N. do documento de identidade: ___________________________
N. de inscrição: ________________________________________
Recurso: _____________________________________________
N. da Questão: _____ 
Fundamentação e argumentação lógica:
Data: ___/___/___
Assinatura: ____________________________________________

8.9. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão (ões) eventualmente anulada(s) será (ão) atribuído(s) a todos/as os/as candidatos/as que fizeram a prova, independentemente 
de interposição de recursos.

8.10. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, e as Folhas de Respostas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito oficial 
definitivo.

8.11. Na ocorrência do disposto nos itens 8.8 e 8.9, poderá haver, eventualmente, alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, ou 
ainda, poderá ocorrer a desclassificação do/a candidato/a que obtiver zero na prova objetiva.

8.12. Na correção das Folhas de Respostas serão computadas como erros, sendo desconsiderads as questões não assinaladas, as que contenham mais de uma resposta 
ou as rasuradas, ainda que inteligíveis.

8.13. O prazo para interposição de recurso é comum a todos/as os/as candidatos/a.

8.14. Serão indeferidos, os recursos que forem encaminhados via SEDEX, fax, telegrama ou internet.

8.15. Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado.

8.16. O resumo das decisões dos recursos será disponibilizado no endereço eletrônico: www.contagem.mg.gov.br/concursos, para consulta individual, até a data da 
homologação deste Processo Seletivo. 

9. DA CLASSIFICAÇÃO

9.1. A classificação final do candidato no processo seletivo será decorrente do somatório dos pontos por ele obtidos nas provas.

9.2. No caso dos candidatos que comprovaram ter direito à bonificação de 10 pontos (conclusão ou está concluinte do Ensino Fundamental em qualquer  escola do 
município de Contagem, pública ou particular) de acordo com os itens 2.2 e 2.3 terão esses pontos acrescidos aos obtidos nas provas, para efeito da classificação final.

9.3. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, será dada preferência, para efeito de classificação:
a) Ao/À candidato/a com maior número de acertos na Prova de Língua Portuguesa.
b) Ao/À candidato/a que tiver idade maior considerando-se o dia, mês e ano do nascimento. 

9.4. Apurada a classificação, esta será publicada em lista única, como Classificação Final do Processo Seletivo no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concur-
sos , e nas Unidades onde serão ofertados os cursos, dia 23 de dezembro de 2015. 

9.5. Vencido o prazo para interposição de recursos da Classificação Final, esta será publicada em lista única, como Resultado Final do Processo Seletivo no endereço 
eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos  e nas Unidades onde serão ofertados os cursos, no dia 12 de janeiro de 201623.

10. DA MATRÍCULA

10.1. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA INTEGRADA e ENSINO MÉDIO REGULAR

A matrícula do candidato aprovado em 1ª. (Primeira) Chamada será efetuada em 02 (duas) etapas:

A) 1ª ETAPA: ESCOLHA DA VAGA

10.1.1.1. De acordo com a classificação indicada no QUADRO V abaixo, o candidato deverá fazer a opção do curso e da Unidade da FUNEC em que deseja estudar, 
comparecendo na data estipulada, no Endereço: Rua Bernardo Monteiro nº 20, Centro, Contagem/MG, auditório Cleusa L. Barra – Unidade CENTEC, onde receberá um 
comprovante informando o curso e o local (endereço da unidade escolhida) e a data limite para efetuar a matrícula.

QUADRO V
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CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO DATA HORÁRIO LOCAL

Todos classificados (pessoas com deficiência) 20/01/2016 9 horas

CENTEC
Rua Bernardo Monteiro, nº. 20, Centro – 
Contagem/MG

Todos classificados (Negro, pardo ou indígena) 20/01/20165 10 horas

De 001 a 200 (Ampla concorrência) 20/01/2016 14 horas

De 201 a 400 (Ampla concorrência) 21/01/2016 9 horas

De 401 a 600 (Ampla concorrência) 21/01/2016 14 horas

De 601 a 800 (Ampla concorrência) 22/01/2016 9 horas

De 801 a 1.000 (Ampla concorrência) CASO HAJA VAGAS 22/01/2016 14 horas

De 1001 a 1.200 (Ampla concorrência) CASO HAJA VAGAS 22/01/2016 19 horas

10.1.1.2. O candidato que não comparecer no dia e horário estabelecidos no QUADRO V acima, poderá fazer a opção, caso haja vagas, no horário das 19 horas às 20 
horas durante todo o período da 1ª (primeira) chamada para escolher a Unidade, até a data limite: 22/01/2016.

10.1.1.3. As matrículas nas Unidades serão realizadas conforme os horários de funcionamento estabelecidos no QUADRO VI abaixo:

QUADRO VI

LOCAL / UNIDADE ENDEREÇO HORÁRIO

Alvorada
(E. M. Eli Horta) Rua Professora Neuza Rocha, 406 -B.  Central Parque , Contagem/MG

De 2ª a 6ª feira
De 17 às 21h
(exceto feriado ou recesso)

Amazonas
(E. M. Machado de Assis) Rua Japurá, 449 - B. Amazonas, Contagem/MG

De 2ª a 6ª feira
De 17 às 21h
(exceto feriado ou recesso)

CENTEC Rua Bernardo Monteiro, 20, Centro, Contagem/MG
Tel. 3398-1900 / 8946

De 2ª a 6ª feira
De 8 às 21h
(exceto feriado ou recesso)

Cruzeiro do Sul
(E. M. Gastão da Cunha)

Rua Marechal Hermes da Fonseca, 214, Bairro JK, Contagem/MG
De 2ª a 6ª feira
De 8 às 16h
(exceto feriado ou recesso) 

FUNEC-
Fundação de Ensino de Contagem 
(Sede Administrativa)

Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG
Tel. 3356-6371

De 2ª a 6ª feira
8h às 17h
(exceto feriado ou recesso)

Inconfidentes
(E. M. Heitor Villa Lobos)

Pça. Marília de Dirceu, 20 – Inconfidentes, Contagem/MG
Tel. 3361-3264

De 2ª a 6ª feira
De 8 às 13h
De 17 às 21h
(exceto feriado ou recesso)

Industrial
(E. M. Maria do Amparo)

Rua Profª Adalgisa Cândida de Souza, 170, Industrial, Contagem/MG.
Tel. 3382-1388

De 2ª a 6ª feira
De 8 às 13h
(exceto feriado ou recesso)

Nova Contagem
(E. M. Ana Guedes)

Rua VC- 4, 777 – Nova Contagem, Contagem/MG.
Tel. 3911-5163

De 2ª a 6ª feira
De 17 às 21h
(exceto feriado ou recesso)

Novo Eldorado
(E. Municipal Sócrates M. Bitencourt)

Pça. N. Sra. da Conceição, 335 – Novo Eldorado, Contagem/MG
Tel. 3391-4505

De 2ª a 6ª feira
De 13 às 21h
(exceto feriado ou recesso)

Oitis
(E. M. Albertina Alves do Nascimento)

Rua Cinco A, 20 – Oitis, Contagem/MG.
Tel.  3355-7892

De 2ª a 6ª feira
De 8 às 13h
(exceto feriado ou recesso)

Xangri-lá
(E. M. Vereador Benedito Batista )

Pça. Belarmino de Souza, s/nº, Xangri-lá, Contagem/MG.
Tel. 3397-8196

De 2ª a 6ª feira
De 8 às 13h
(exceto feriado ou recesso)

Petrolândia
(E.M. Isabel Nascimento de Matos)

R. Refinaria União, 194 – Petrolândia, Contagem/MG.
Tel. 3397-9211

De 2ª a 6ª feira
De 17 às 21h
(exceto feriado ou recesso)
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LOCAL / UNIDADE ENDEREÇO HORÁRIO

Ressaca
(E. M. Rita Carmelinda)

R. Rubi, 850 – São Joaquim, Contagem/MG.
3357-4855

De 2ª a 6ª feira
De 8 às 21h
(exceto feriado ou recesso)

Riacho
R. Tietê, 211 – Riacho, Contagem/MG
Tel. 3392-0288/ 1288

De 2ª a 6ª feira
De 8 às 16h
(exceto feriado ou recesso)

B) 2ª ETAPA: EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA

10.1.1.4. Logo após a opção do curso e da unidade, o candidato deverá comparecer à Unidade de Ensino da Funec escolhida, no prazo de 48 horas (período indicado 
no comprovante para concluir sua matrícula), munido dos seguintes documentos: 
1) Documentos pessoais: Cópia e original da Certidão de Nascimento, Carteira de Identidade . 
2) Histórico escolar original e cópia ou declaração de conclusão do Ensino Fundamental original emitida pela escola onde o estudante concluiu o Ensino Fundamental (a 
declaração deverá estar dentro do prazo de validade, que são de 30 dias, contados a partir da data de emissão).
3) Duas fotos 3x4.
4) Comprovante de endereço. (cópia)
5) No caso, de candidato negro, pardo ou indígena, entregar, documento oficial (certidão de nascimento própria ou dos pais) – ou declaração atestando quanto à cor 
negra, parda ou indígena.

10.1.1.5. A matrícula só poderá ser feita pelo pai, mãe ou responsável, se o aprovado for menor.

10.1.1.6. Caso o candidato não efetue a sua matrícula no prazo estabelecido no item 10.1.1.4, perderá a vaga.

11. DA SEGUNDA CHAMADA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA INTEGRADA E ENSINO MÉDIO REGULAR (1º ANO)

11.1. Todas as vagas remanescentes do Processo Seletivo de estudantes Edital nº 01/2015 serão publicadas no dia 27/01/2016 no endereço eletrônico www.contagem.
mg.gov.br/concursos. 

11.2. Havendo vagas remanescentes, os candidatos classificados no Processo Seletivo que não se matricularam em nenhum curso, deverão comparecer de acordo com o 
QUADRO VII abaixo, na data estipulada, no Endereço: Rua Bernardo Monteiro nº 20, Centro, Contagem/MG, auditório Cleusa L. Barra – Unidade Centec, onde receberá 
um comprovante informando o curso e o local (endereço da unidade escolhida) e a data limite para efetuar a matrícula.

QUADRO VII

CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO DATA HORÁRIO LOCAL

Todos os candidatos classificados não contemplados na 
1ª chamada 29/01/2015 9 horas

CENTEC
Rua Bernardo Monteiro, nº. 20, Centro – Contagem/MG

11.3. O critério para preenchimento destas vagas será de acordo com a classificação no Processo Seletivo dos candidatos presentes. 

11.4. O candidato contemplado com uma vaga no dia 29/01/2016 terá o prazo de 24 horas para efetuar sua matrícula. Caso não efetive a sua matrícula nesse prazo, 
perderá a vaga. 

11.5. A partir do dia 12/02/2016, tendo em vista o encerramento do Processo Seletivo de Estudantes – Edital 01/2015, fica estabelecido que, caso ainda haja vagas 
remanescentes para o Ensino Médio Regular e Educação Profissional Técnica de Nível Médio na Forma Integrada em alguma das Unidades Escolares da FUNEC, as vagas 
serão preenchidas, observando instrução normativa definida pela administração da FUNEC. 

11.6. É de inteira responsabilidade dos Diretores e Coordenadores das Unidades Escolares de Ensino Médio Regular e Educação Profissional Técnica de Nível Médio na 
Forma Integrada da FUNEC, realizar as matrículas das vagas remanescentes na respectiva Unidade.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo de Estudantes da FUNEC, Portaria Nº 127, de 21 de agosto de 2015.

12.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Contagem/MG, para dirimir as dúvidas porventura oriundas do presente Processo Seletivo, que não puderem ser resolvidas 
amigavelmente.

13. DO CRONOGRAMA

ETAPAS DATAS

Publicação do Edital 30 de setembro de 2015

Solicitação de pedido de isenção 26 a 30 de outubro de 2015

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção 10 de novembro de 2015

Recurso contra aos indeferimentos dos pedidos de isenção 11 e 12 de novembro de 2015

Resultado dos pedidos de isenção – Após Análise de Recursos 19 de novembro de 2015

INSCRIÇÃO ( VIA INTERNET ) 27 de outubro a 27 de novembro de 2015
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ETAPAS DATAS

Solicitação de condições especiais para realização da prova e entrega do Laudo Médico para 
concorrer como candidato deficiente 27 de outubro a 30 de novembro de 2015

Entrega de declaração para bonificação dos estudantes de Escola do Município de Contagem 27 de outubro a 30 de novembro de 2015

Impressão do comprovante definitivo de inscrição (CDI) A partir de 04 de dezembro de 2015 

PROVA 13 de dezembro de 2015

Divulgação do gabarito 14 de dezembro de 2015

Recurso contra o gabarito e questões da prova 15 de dezembro de 2015

Divulgação da Classificação final 23 de dezembro de 2015

Recurso da Classificação final 05 de janeiro de 2016

Resultado final (após recurso) 12 de janeiro de 2016

MATRÍCULA  (1ª CHAMADA) 20, 21 e 22 de janeiro de 2016

Divulgação das vagas remanescentes (caso haja): Ensino Médio Regular (1º ANO) e Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio na Forma Integrada 27 de janeiro de 2016

2ª Chamada: Ensino Médio Regular (1º ANO) e Educação Profissional Técnica de Nível Médio na 
Forma Integrada 29 de janeiro de 2016

14. DOS CONTEÚDOS E BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

A) Língua Portuguesa 

conteúdo programático

Compreensão e interpretação de texto; Tipos textuais: narração, dissertação, injunção e descrição; Gêneros textuais: literário e não literário; Textos verbais e não verbais; 
Intertextualidade. Significação das palavras: sinônimos, antônimos e parônimos; Figuras de linguagem: metáfora, metonímia, pleonasmo e antítese; Conhecimentos 
lingüísticos: ortografia, acentuação gráfica e morfossintaxe; Reforma ortográfica de 2009.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

-Livros didáticos de Português – Nível Fundamental –(5ª a 8ª série e/ou do 6º ao 9º ano), editado a partir de 2010;
-Gramáticas da Língua Portuguesa que contenha a Reforma Ortográfica, e editada a partir de 2009. 

B) Matemática

conteúdo programático

Linguagem básica de conjuntos; Operações no conjunto dos números reais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, situações problemas 
contextualizadas; Múltiplos, divisores e fatoração com números primos; Grandezas proporcionais, regra de três simples e composta; Porcentagem, média aritmética, 
juros e descontos simples. Equações de 1º e 2º grau. Fórmula de Bhaskara; Leitura e interpretação de tabelas e gráficos; Sistema de equações de 1º e 2º grau. Conceito 
de probabilidade. Unidades de medidas de comprimento, área, volume, tempo, e massa; Conversão de medidas. Área e perímetro das figuras planas; Circunferência e 
círculo: diâmetro, comprimento e área. Teorema de Pitágoras. 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

- Livros didáticos de Matemática – Nível Fundamental (5ª a 8ª série e/ou do 6º ao 9º ano), editado a partir de 2010.

c) Ciências

conteúdo programático

Aplicação de processos que visam à separação dos componentes de uma mistura. Interpretação de situações experimentais ou do cotidiano, valendo-se da relação entre 
força, inércia, massa e aceleração. Diferenciação dos modelos geocêntrico e heliocêntrico do Universo e reconhecê-los como modelos criados a partir de referenciais di-
ferentes.  Reconhecimento de fontes de energia (combustíveis fósseis, biomassa, queda d’água) e compreender que algumas são renováveis e outras não. Identificação 
de atitudes e procedimentos capazes de, no plano individual, contribuir para o uso consciente da energia. Associação do efeito estufa com interferência humana no ci-
clo do carbono. Relação da presença de húmus com a fertilidade dos solos e as queimadas com a perda dessa fertilidade em função da morte dos seres vivos. Descrição 
das teias alimentares em diferentes ambientes. Interpretação das informações de diferentes fontes sobre transformações nos ambientes provocadas pela ação humana 
e o risco de extinção de espécies. Identificação dos principais métodos contraceptivos, relacionando-os às doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

- Livros didáticos de Ciências – Nível Fundamental (5ª a 8ª série e/ou do 6º ao 9º ano),
    Editados a partir de 2010.

d) Geografia

conteúdo programático

Linguagem cartográfica: fundamentos e aplicação. A litosfera e suas dinâmicas. A dinâmica da hidrosfera e os recursos hídricos. A atmosfera e a dinâmica do tempo e 
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clima. A biosfera e sua espacialidade. A questão ambiental. Dinâmica populacional e produção do espaço geográfico. Industrialização e produção do espaço geográfico. 
A sociedade, suas organizações e os conflitos sócio espaciais. A produção do espaço geográfico brasileiro. Globalização e produção do espaço geográfico.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

- Livros didáticos de Geografia- Nível Fundamental (5ª a 9ª série e/ou do 6º ao 9º ano), editado a partir de 2010.

  e) História
conteúdo programático

História da América Latina. História do Brasil: Período Republicano. História de Minas Gerais. História do Município de Contagem. 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

- Livros didáticos de História - Nível Fundamental (5ª a 8ª série e/ou do 6º ao 9º ano), editado a partir de 2010; 
- Por dentro da História. Revista de Educação Patrimonial. Ano 1 e Ano 2. Janeiro de 2009/Contagem-MG. 

http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/comunicacao/pordentrodahistoria01.pdf
http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/comunicacao/pordentrodahistoria02.pdf
http://www.contagem.mg.gov.br/?es=conheca_contagem
http://www.contagem.mg.gov.br/?es=patrimonio_historico&pagina=2
http://www.contagem.mg.gov.br/?es=historia_contagem

Contagem, 30 de setembro de 2015.
Hugo Otavio Costa Vilaça 
Presidente da FUNEC

ANEXO I - -Descrição dos cursos e seus respectivos campos de atuação

CODIGO CURSOS DESCRIÇÃO CAMPO DE ATUAÇÃO

101

Ensino Médio na 
Forma Integrada - 
Técnico em Análises 
Clínicas

Auxilia e executa atividades padronizadas de laboratório – automatizadas ou técnicas 
clássicas – necessárias ao diagnóstico, nas áreas de parasitologia, microbiologia 
médica, imunologia, hematologia, bioquímica, biologia molecular e urinálise. Colabora, 
compondo equipes multidisciplinares, na investigação e implantação de novas tecno-
logias biomédicas relacionadas às análises clínicas. Opera e zela pelo bom funciona-
mento do aparato tecnológico de laboratório de saúde. Em sua atuação é requerida 
a supervisão profissional pertinente, bem como a observância à impossibilidade de 
divulgação direta de resultados.

Hospitais, clínicas e postos de saúde. Labo-
ratórios de diagnósticos médicos.
Laboratórios de pesquisa e ensino bio-
médico. Laboratórios de controle de
qualidade em saúde.

Ensino Médio na 
Forma Integrada - Téc-
nico em Química

Atua no planejamento, coordenação, operação e controle dos processos industriais e 
equipamentos nos processos produtivos. Planeja e coordena os processos laboratoriais. 
Realiza amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas. Realiza ven-
das e assistência técnica na aplicação de equipamentos e produtos químicos. Participa 
no desenvolvimento de produtos e validação de métodos. Atua com responsabilidade 
ambiental e em conformidade com as normas técnicas, as normas de qualidade e de 
boas práticas de manufatura e de segurança.

Indústrias. Empresas de comercialização e 
assistência técnica. Laboratórios de ensino, 
de calibração, de análise e controle de quali-
dade e ambiental.
Entidades de certificação de produtos. 
Tratamento de águas e de efluentes.

Ensino Médio na 
Forma Integrada-          
Técnico em Farmácia

Realiza atividades relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos 
e outros preparados semelhantes, com base em técnicas e orientações das receitas 
médicas, odontológicas e veterinárias com finalidades industriais e outros. Conhece 
a relação entre a estrutura e o funcionamento do organismo humano, os agentes 
patológicos, os princípios básicos dos tratamentos curativos e as ações preventivas. 
Conhece as normas básicas da administração de farmácias. Identifica os cuidados 
a serem tomados com a segurança do paciente e da população no que se refere ao 
manuseio de produtos farmacêuticos. Conhecer os procedimentos e cuidados padrões 
das normas de qualidade referentes a armazenamento, manipulação e transporte de 
medicamentos.

O profissional formado poderá atuar como 
técnico em laboratórios de produção de cos-
méticos e fitoterápicos; indústrias farmacêu-
ticas; farmácias e drogarias comerciais; 
farmácias hospitalares; farmácias magistrais 
(manipulação); farmácias homeopáticas.

Ensino Médio na 
Forma Integrada - Téc-
nico em Informática

Desenvolve, instala e configura softwares e computadores, isolados ou em redes; Iden-
tifica a origem de falhas no funcionamento de computadores, periféricos e softwares; 
Analisar e operar os serviços e funções de sistemas operacionais; Seleciona programas 
de aplicação a partir da avaliação das necessidades do usuário; Desenvolve algoritmos 
através de divisão modular e refinamentos sucessivos; Aplica linguagens e ambientes 
de programação no desenvolvimento de softwares; Identifica arquitetura de redes; 
Identifica meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação em ambientes de rede; 
Identifica os serviços de administração de sistemas operacionais de rede; Organiza a 
coleta e documentação de informações sobre o desenvolvimento de projetos; Avalia, 
especifica e executa treinamento a usuários, quando necessário; Presta suporte técnico 
a usuários; Compreende o processo de informação dentro das empresas; Trata as 
informações no âmbito empresarial; Conhece metodologia para tratamento de infor-
mações; Conhece mecanismos e ferramentas de gerenciamento de projetos; Conhece 
ferramentas para tratamento de informações. Implementa sistemas de informação 
voltados para o controle de qualidade.

A área de atuação do técnico em Infor-
mática engloba empresas de informática 
e tecnologia da informação (TI), escolas, 
comércios, indústrias, organizações públicas 
e privadas em geral; prestação de serviços 
como autônomo, executando atividades 
como desenvolvimento de sistemas e banco 
de dados, construção de sites, projeto e 
manutenção de redes, editoração gráfica, e 
montagem e manutenção de computadores.
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ANEXO II - REQUERIMENTO DE PEDIDO DE ISENÇÃO

__________________________________________________________________________________________
Nome do(a) requerente
__________________________________________________________________________________________
Carteira de Identidade – Órgão Emitente
__________________________________________________________________________________________
Curso pretendido
_______________________________________________________________________________________
Endereço Completo
__________________________________________________________________________________________
Telefone para contato
O candidato acima qualificado, que em razão de limitações de ordem financeira, não possa pagá-la, sob pena de comprometimento do seu próprio sustento e de sua 
família, sendo comprovada essa situação mediante qualquer meio legalmente admitido, ou que preencha os requisitos do Decreto n. 6.593, de 2 de outubro de 2008, 
publicado no Diário Oficial da União de 3 de outubro de 2008, que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que 
trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007 vem REQUERER a isenção de pagamento da taxa de inscrição ao Processo seletivo para preenchimento das vagas dos 
cursos de Ensino Médio Regular e Ensino Médio na Forma Integrada ofertados pela FUNEC/2016, Edital nº 01/2015.
Para tanto, o requerente DECLARA que é desempregado, que não dispõe de recursos para arcar com a taxa de inscrição, sob pena de comprometimento do sustento 
da própria família ou do seu próprio sustento; ou que é membro de família de baixa renda ou que encontrar-se inscrito em algum dos programas sociais mantidos pelo 
governo federal, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor de sua declaração, para o que apresenta junto com este requerimento o respectivo comprovante.
Para comprovação do que afirma e nos termos do subitem 5.3 do Edital nº 01/2015, anexa:

(  ) Documento comprobatório de inscrição no cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal, ou inscrição em programas sociais dos Governo estaduais e 
municipal; 
(  )  Fotocópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS – que contenham a foto, a qualificação civil , a anotação do último contrato de trabalho 
e data de saída respectiva anotada, e da primeira página subsequente, de todos os membros da família, bem como comprovante de residência oficial (fatura de água, 
energia elétrica ou telefone fixo) do último mês, para comprovar o mesmo domicílio. 

(    ) Fotocópia de Documento de Identificação com foto.

Nestes termos, pede deferimento.
Contagem , ____ de ________________________de 2015
__________________________________________________________________________________________
 Assinatura do (a) requerente ou responsável e/ou de seu procurador devidamente credenciado

Nome do procurador

Para uso da Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC 
EDITAL nº 01/2015 

(     ) DEFERIDO                             (     ) INDEFERIDO

De Acordo:_________________________________________________________ Em: ___/ ____/ 2015
ASSINATURA - MATRICULA

Aviso de Licitação – Fundação de Ensino de Contagem – informa data para realização do pregão presencial 012/2015 - objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, 
PARA ATENDER A FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM. - data: 20 de Outubro de 2015 às 09h00min – Local: Av. João César de Oliveira, 2415. Bairro Eldorado – Con-
tagem / MG. Edital disponível no site: www.contagem.mg.gov.br. Informações e-mail: funec.compras@gmail.com. RAFAEL CAETANO PEIXOTO - Pregoeiro.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2014, de um lado a FUNEC – FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, com sede na Av. João 
César de Oliveira, nº. 2.415, Bairro Eldorado, Município de Contagem/MG, CEP 32.340-010, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 16.694.465/0001-20, neste ato representada 
por sua Presidente, Sr. Hugo Otávio Costa Vilaça, brasileiro, solteiro, administrador, portador do CPF nº 014.115.726-70 e da Carteira de Identidade nº MG-10.941.185, 
expedida pela PC/MG, resolve alterar, mediante o presente TERMO DE APOSTILAMENTO, o CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2014, celebrado com a COOPERATIVA DOS 
CARRETEIROS DE CONTAGEM LTDA, nos termos seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – Constituí objeto deste TERMO DE APOSTILAMENTO a inclusão das dotações orçamentárias:
112.2.04.122.0001.2270 – NATUREZA: 339039-13 - FONTE: 010010
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO - Permanece inalterada e ratificada as demais cláusulas e condições não alcançadas pelo presente TERMO DE APOSTILAMENTO;

Ipucon

PORTARIA Nº. 001, de 05 de outubro de 2015. Constitui Comissão Especial que menciona. O  Presidente do Instituto de Planejamento Urbano de Contagem – IPUCON, 
no exercício de suas atribuições legais, e em observância ao Decreto Municipal n°. 569, de 30 de setembro de 2015; RESOLVE: Art. 1º. Constituir Comissão Especial com 
o fim de inventariar os bens móveis, imóveis e de almoxarifado geral e setorial no âmbito desta Autarquia Municipal, para vigorar até 31 de dezembro de 2015. Art. 2º. 
Para compor a Comissão indicada no Artigo 1º, ficam designados os seguintes servidores, que atuarão sob a presidência do primeiro: I – Simone Alves de Oliveira, ma-
trícula n°. 10052; II – Guilherme Said Resende n°. 10072; III – Camila Teodoro Silva, matrícula n°. 10074. Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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"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.

Contagem, 05 de outubro de 2015 

Transcon

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N° 004/2015
COMUNICAMOS que está suspenso o Pregão n. 004/2015 (objeto: Aquisição de Equipamento Servidor de Rede) - Processo Administrativo nº 024/2015, para análise 
e possível alteração do edital. A nova data da seção pública será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. Outras informações 
poderão ser obtidas na Diretoria de Suprimentos e Licitação da TransCon, avenida João César de Oliveira, 6155, bairro Beatriz, Contagem/MG, ou através do telefone 31 
3361-1066.
Kênia Janaina de Sousa Madureira Silveira
Pregoeira
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