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Atos do Executivo

DECRETO nº 926, de 20 de junho de 2016.
Altera o Decreto n° 1477, de 17 de novembro de 2010, que institui Comissão visando estabelecer diretrizes para implementação da Progressão Funcional por Titulação 
ou Qualificação, nos termos estabelecidos no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do magistério e demais servidores públicos dos quadros setoriais da educação e 
da FUNEC, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais
DECRETA:
Art.1º O art.3° do Decreto n° 1477, de 17 de novembro de 2010 passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art.3º A Comissão de Implementação da Progressão Funcional por Titulação ou Qualificação será constituída pelos seguintes membros:
I - Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
a) Maria Juliana Sadra Campos Cabacinha - titular;
b) Lanna Lopes de Oliviera Cunha - suplente.
II - Representantes da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC:
a) Alexandre Gutemberg Bertolino - titular;
b) José Luiz de Almeida - suplente.
III - Representantes da Secretaria Municipal de Administração:
a) Geraldino Rolla Ramos - titular;
b) Daniel Abe - suplente.
IV - Representantes dos Servidores da Educação:
a) Fernando César R. da Cruz – titular;
b) Adriana de Campos – suplente.
c) Bárbara Miranda Vilaça de Almeida – titular;
d) Reginaldo Pereira do Carmo – suplente.
Parágrafo único. A assessoria jurídica, para orientação da comissão em matéria jurídico-administrativa, será prestada pelos advogados Rafael Baudson França Naves - 
OAB 138383 Representante da Secretária Municipal de Educação e Patricia Carla Armani Turci – OAB 40137 - Representantes dos Servidores da Educação."
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3º Revoga-se o Decreto nº 432, de 03 de dezembro de 2014.
Palácio do Registro, em Contagem, 20 de junho de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
JOSÉ RAMONIELE RAIMUNDO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação

Procuradoria 
Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Procuradoria Geral do Município

PORTARIA nº 012, de 20 de junho de 2016
Delega competência para atuação em processo judicial.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o que dispõe o art. 75, inciso III, do Código de Processo Civil e 
delegação de poderes firmada pelo Prefeito Municipal;

RESOLVE:
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Art. 1º Delega competência para a Dra. Valéria Estevam Dutra – Matrícula nº 1336157, atuar, em defesa do Município de Contagem, nos autos dos Processos Judiciais 
nº 5004859-35.2016.8.13.0079 e 5004869-79.2016.8.13.0079, em tramitação na 2ª Vara da Fazenda Municipal da Comarca de Contagem, concedendo-lhe poderes 
para o foro em geral, para que promova o acompanhamento, defesa, recurso e prática dos demais atos necessários.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 20 de junho de 2016.

DANIEL ANDRADE RESENDE MAIA
Procurador Geral do Município de Contagem

Secretaria Municipal 
de Administração

RATIFICAÇÃO
DISPENSA NÚMERO 015/2016 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 080/2016
OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIÚVA,  NÚMERO 1036, BAIRRO PEDRA, CONTAGEM/MG, DESTINADO A ABRIGAR O CONSELHO TUTELAR 
DO BAIRRO NACIONAL, PERÍODO DE 12 MESES, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1101.08.122.0001.2296 – 3390.3614 – FONTE: 010000
DESPACHO:
Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª., para RATIFICAÇÃO da despesa com o Senhor LUCAS DE OLIVEIRA ARAÚJO, CPF número 200.870.716-49, 
no valor total de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais).
Mariana Marcolino
Diretora Geral do Departamento de Gestão de Recursos Logísticos
DESPACHO:
Ratifico o procedimento nos termos do artigo 24 da Lei número 8.666/93 e autorizo a despesa com o Senhor LUCAS DE OLIVEIRA ARAÚJO, CPF número 200.870.716-
49, no valor total de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais). Publique-se.
Contagem, 16 de junho de 2016.
Rafael Silveira
Secretário Adjunto de Administração 

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE NÚMERO 012/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 081/2016
OBJETO: INTERLIGAÇÃO ON LINE DE ACESSO AO CADASTRO DE EMPRESAS MERCANTIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE PROPRIEDADE DE JUCEMG – JUNTA COMER-
CIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1051.04.124.0001.2007 – 33903900 – 010000 
DESPACHO:
Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª., para RATIFICAÇÃO da despesa com a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – JUCEMG, 
CNPJ NÚMERO 17.486.275/0001-80, no valor total de R$ 7.817,72 (sete mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e dois centavos).
Mariana Marcolino
Diretora Geral do Departamento de Gestão de Recursos Logísticos
DESPACHO:
Ratifico o procedimento nos termos do inciso I, do artigo 25, da Lei número 8.666/93 e autorizo a despesa com a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – 
JUCEMG, CNPJ NÚMERO 17.486.275/0001-80, no valor total de R$ 7.817,72 (sete mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e dois centavos). Publique-se.
Contagem, 16 de junho de 2016.
Rafael Silveira
Secretário Adjunto de Administração 

PREFEITURA DE CONTAGEM/MG – AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2016 – PROCESSO Nº. 060/2016 – AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO TÁTICO REMOTO (DRONE) – GUARDA MUNICIPAL, 
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marcado para às 09h00min do dia 01/07/2016. 
A Prefeitura de Contagem/MG torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, conforme acima. O edital poderá ser obtido através dos 
sites www.contagem.mg.gov.br, e/ou na sala da Comissão de Licitações, à Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, no horário de 
08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, para tanto os interessados deverão apresentar à Comissão um CDR Novo para gravação magnética sem custos. 
Informações: (31) 3356.6658. Contagem, 17/06/2016 - Equipe de Pregões.

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
CONCORRÊNCIA Nº. 003/2016 - PROCESSO N°. 007/2016 - EDITAL Nº. 006/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO 
AO GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, SOB A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SEMOBS, 
DO PLANO DE INTEGRAÇÃO INTERMODAL DE TRANSPORTES - CONTAGEM INTEGRADA E DAS DEMAIS OBRAS COMPONENTES DA CARTEIRA DE TRABALHOS SOB SUA 
RESPONSABILIDADE PARA O MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.
RECORRENTE: CONSÓRCIO SISTEMA PRI – ALPHAGEOS.
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 CONSÓRCIO SISTEMA PRI – ALPHAGEOS, devidamente quali-
ficado na peça inicial, CONTRA a decisão da Comissão Permanente de Licitações na avaliação da sua proposta técnica na Ata de Julgamento dos envelopes “Propostas 
Técnicas, com fundamento na Lei Nº 8.666/93.

II - Das Formalidades Legais

Que, cumpridas as formalidades legais, registra-se que todos as demais licitantes foram cientificadas da interposição e trâmite do presente RECURSO ADMINISTRATIVO 
conforme comprovam os documentos acostados ao Processo de Licitação em epigrafe, sendo que as demais licitantes não apresentaram impugnação de forma tempes-
tiva ao mesmo.

III - Das Alegações da RECORRENTE e da Análise.

A Comissão Permanente de Licitações encaminhou o processo para análise da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS que assim se manifesta em 
Ofício apenso:

“Sr. Presidente,

Tendo em vista recurso administrativo interposto tempestivamente pela licitante CONSÓRCIO SISTEMA PRI – ALPHAGEOS concernente ao procedimento licitatório supra, 
vem a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOBS assim se manifestar com referência a citada peça, que se encontra apensa ao Processo:

A Recorrente solicita o conhecimento e provimento de seu recurso administrativo, com a reforma da decisão da classificação referente ao julgamento das propostas 
técnicas por considerar que a análise de sua proposta técnica foi efetuada incorretamente, não guardando a devida vinculação aos termos do Edital.

Requer que julgado procedente o recurso com à revisão de sua nota técnica, atribuindo a mesma a integralidade dos pontos, ou seja, retificando a sua Nota Técnica da 
Proposta (NTP) para 100,00 (cem).

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS passa à análise do recurso:

1) ALEGAÇÃO Nº 01 – (2.2. ITEM 6.2. ALÍNEA A.3 - CONHECIMENTO DO PROBLEMA):

“No subitem “6.2. alínea A.3 - CONHECIMENTO DO PROBLEMA”, a D. Comissão a D Comissão avaliou o mesmo utilizando–se de critérios inovadores, que não se encon-
tram explícitos no Edital, contrariando as regras da Lei 8.666, que disciplina o certame, como será demonstrado adiante.
A Nota Máxima de 30,00 pontos estabelecida no Edital foi distribuída entre as seis obras a serem gerenciadas, resultando na nota máxima de 5,00 pontos para cada 
obra a ser gerenciada, independentemente do porte e complexidade da intervenção. Adicionalmente foram aplicadas as seguintes notas parciais máximas para os 
seguintes temas:
• Informações gerais e sobre a situação atual da obra: 0,50;
• Caracterização da obra: 2,50
• Fatores Condicionantes: 1,50
• Identificação das ações a serem tomadas: 0,50
Essa maneira de pontuação diverge completamente dos critérios para julgamento estabelecidos no Edital, onde o item seria avaliado na sua totalidade e de forma 
global. 

Observe-se que o Edital estabelece na página 13 o conteúdo do subitem A3) Conhecimento do Problema conforme compilado a seguir “Deverá constar de uma abor-
dagem geral demonstrando que a licitante tem pleno domínio dos serviços que se propõe a prestar, como conhecimento dos fatores condicionantes para execução dos 
mesmos. Deve ainda a licitante apresentar observações que julgar pertinentes acerca dos serviços a serem prestados. ”

Na página 18 – item 8.2 está explicitado o critério de julgamento para o Item Conhecimento do Problema, especificando “Texto dissertativo: abordagem geral demons-
trando que a licitante tem pleno domínio dos serviços que se propõe a prestar”, com nota máxima de 30,00 pontos. ”

POSIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DA SEMOBS:

Não há qualquer critério inovador empregado na análise da proposta, visto que os itens avaliados são característicos e corriqueiros na abordagem geral solicitada em 
relação às obras elencadas no edital, e sobre as quais se deve discorrer. Conforme estabelecido no edital, a abordagem geral dos serviços deve demonstrar o conheci-
mento da Licitante sobre as obras que são os objetos dos trabalhos de gerenciamento, supervisão e fiscalização. A abordagem dos itens considerados na avaliação da 
proposta permite identificar os impactos que afetam a implantação das obras, pois possibilita conhecer a situação atual em que se encontra o processo de contratação 
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das construtoras, a solução de engenharia adotada, a liberação das áreas destinadas ao empreendimento, a interferência com os serviços públicos existentes, o impacto 
provocado ou não ao tráfego e a possibilidade de convivência durante a construção, entre outros. Assim, o pleno conhecimento específico de cada obra possibilita 
avaliar o impacto dos diversos fatores condicionantes que afetam particularmente a cada obra ou aos trabalhos de um modo geral, e identificar as ações específicas ou 
gerais que devem ser adotadas no plano de trabalho da Licitante, de modo a proporcionar o atendimento aos prazos e custos estabelecidos para cada empreendimento 
a implantar. Dessa forma, a análise feita permite a avaliação do item em sua totalidade abrangendo a todas as obras sobre as quais a Licitante deve discorrer, possibili-
tando a avaliação global do item do Conhecimento do Problema, mantendo o critério de julgamento estabelecido no edital.

2) ALEGAÇÃO Nº 02 – (2.2. ITEM 6.2. ALÍNEA A.3 - CONHECIMENTO DO PROBLEMA):

“A Comissão Julgadora entendeu que a apresentação do texto do Consórcio PRI-ALPHAGEOS estaria “...fora do contexto da abordagem a ser considerado neste item de 
Conhecimento do Problema, estando afeto ao item de Plano de Trabalho e Metodologia”. No entanto, o Consórcio Recorrente apresentou exatamente o solicitado no 
Edital, demonstrando, de forma completa e detalhada, os serviços que o Consórcio se propõe a prestar. ”

POSIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DA SEMOBS:

O parágrafo anterior deixa a entender que a observação é válida para todo o texto apresentado, não estando coerente com os fatos. A Licitante apresentou o item 
referente ao Conhecimento do Problema utilizando as páginas 4342 a 4375 do Processo, conforme consta da avaliação. Tal observação se refere somente ao intervalo 
compreendido entre as páginas 4342 a 4348, também conforme consta da avaliação feita.

3) ALEGAÇÃO Nº 03 – (2.2. ITEM 6.2. ALÍNEA A.3 - CONHECIMENTO DO PROBLEMA):

“Quanto à apresentação do “conhecimento dos fatores condicionantes para execução dos mesmos”, o Relatório de Julgamento indica, igualmente, que os fatores 
condicionantes teriam sido “...citados de maneira geral, sem identificar as obras em que cada um deve ser considerado. ” Novamente cabe ressaltar que os fatores 
condicionantes apresentados na Proposta Técnica do Consórcio Recorrente referem-se à execução dos serviços de Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização de Obras, 
e não à execução das obras em si. É incontestável que, quando o Edital solicita a apresentação dos fatores condicionantes para execução dos mesmos, diz respeito aos 
serviços que a licitante se propõe a prestar, ou seja, os serviços de Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização de Obras. ”

POSIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DA SEMOBS:

A identificação dos fatores condicionantes que afetam especificamente as obras permite a identificação de ações que possibilitem a manutenção das condições de 
prazo e custos previstos para cada trabalho. Ações gerais, ou realizadas de forma geral, apesar de necessárias a qualquer tipo de obra, não proporcionam a obtenção 
dos efeitos desejados, que são dependentes da tipologia da obra, do local de implantação, da densidade ocupacional do entorno, do volume de tráfego afetado pela 
execução dos serviços, entre outros. Assim, a apresentação pela Licitante somente dos fatores condicionantes de modo geral, não informam ao Município quanto às 
ações de gerenciamento, supervisão e fiscalização que ao serem tomadas especificamente para cada obra venham a proporcionar as condições de implantação dos 
serviços dentro das condições de prazo e custos estabelecidos. 

4) ALEGAÇÃO Nº 04 – (2.2. ITEM 6.2. ALÍNEA A.3 - CONHECIMENTO DO PROBLEMA):

“No Relatório de Avaliação foi considerado que, para o primeiro tema considerado (Informações gerais e sobre a situação atual da obra), “...não foram abordados 
aspectos concernentes ao processo de desapropriação e ao orçamento da obra”, resultando no conceito REGULAR para todos os empreendimentos, exceto para a obra 
3 “Viaduto da Av. Pio XII”, onde não foram abordados os aspectos concernentes ao cronograma de execução, ao processo licitatório, ao processo de desapropriação e 
ao orçamento da obra, sendo que este caso foi atribuído conceito INSUFICIENTE. O Consórcio Recorrente considera esse julgamento equivocado, visto que não houve 
divulgação oficial, no âmbito da presente licitação, de informações acerca da situação das obras, do orçamento e dos processos expropriatórios. ”

POSIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DA SEMOBS:

Cumpre aqui a ressalva de que a Licitante poderia ter consultado o site da Prefeitura sobre o processo de contratação da referida obra, e das demais cujos proces-
sos foram instalados, visto que tal informação é de domínio público. Além disso, na visita realizada pela Licitante aos diversos locais de implantação dos serviços, ou 
mesmo junto a setores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, tais informações, como outras, poderiam ser obtidas ou solicitadas. Cumpre a ressalva de 
que a Licitante fez referência a tais dados em outras obras sobre as quais discorreu, como no caso do cronograma de execução e do processo licitatório do Terminal 
Petrolândia e do Viaduto da Avenida das Américas. Cabe, ainda, que as informações quanto aos orçamentos, cronogramas das obras e projetos de desapropriação são 
partes integrantes dos projetos disponibilizados especificamente para a licitação.

5) ALEGAÇÃO Nº 05 – (2.2. ITEM 6.2. ALÍNEA A.3 - CONHECIMENTO DO PROBLEMA):

“Para o segundo tema considerado (Caracterização da Obra), consta no Relatório de Julgamento que “...não foram citadas as obras referentes à infraestrutura viária e 
que as soluções de engenharia foram abordadas apenas superficialmente”, resultando no conceito REGULAR. Novamente o Consórcio Recorrente considera este julga-
mento equivocado, visto que o objeto da presente licitação são serviços de Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização de Obras, sendo a escolha do método executivo e 
detalhes construtivos atribuição explícita da Construtora a ser contratada, sendo papel da Gerenciadora, fiscalizar a aplicação das soluções aprovadas pela Prefeitura. ”

POSIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DA SEMOBS:

As atividades a serem desenvolvidas durante os trabalhos de gerenciamento, supervisão e fiscalização das obras pela Licitante são dependentes da solução de engenha-
ria apresentada pelo projeto e das condicionantes locais e ocupacionais das áreas de entorno. Assim, ações, necessidades e impactos gerados no caso de obra de arte 
especial com tabuleiro moldada no local são diferentes daquelas que envolvem estruturas pré-moldadas. Obras de pavimentação em vias de tráfego intenso demandam 
ações diferenciadas daquelas de tráfego local. Assim, a metodologia executiva a ser empregada e os detalhes construtivos a considerar, não são de interesse exclusiva 
da Construtora, devendo a Empresa responsável pelo gerenciamento, supervisão e fiscalização das obras avaliar quanto a adequabilidade dos processos e equipamen-
tos a empregar em função das condicionantes locais. Entende-se, ainda, que para cumprimento da expectativa do Município quanto aos serviços de gerenciamento, 
supervisão e fiscalização a executar, não é suficiente se realizar somente a fiscalização das soluções aprovadas pela Prefeitura.

6) ALEGAÇÃO Nº 06 – (2.2. ITEM 6.2. ALÍNEA A.3 - CONHECIMENTO DO PROBLEMA):
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“Para o terceiro tema avaliado (Fatores condicionantes), foi considerado que, entre os fatores condicionantes citados “...não foram identificados aqueles que seriam 
aplicáveis à obra em questão”, resultando no conceito REGULAR. Novamente o Consórcio Recorrente entende que houve um equívoco ao efetuar a avaliação distin-
tamente por obra, visto que os serviços de Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização de Obras referem-se ao Controle Gerencial do Programa de Obras, à fiscalização 
de obras, e ao apoio à análise de projetos do conjunto de obras, e se aplicam a todos os tipos de empreendimentos em questão. Ressalta-se que, no entendimento do 
Consórcio Recorrente, o foco desta parte da Proposta Técnica é a demonstração demonstrando do domínio dos serviços que se propõe a prestar, como conhecimento 
dos fatores condicionantes para execução dos mesmos, ou seja, dos serviços de Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização de Obras. ”

POSIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DA SEMOBS:

Os fatores que condicionam a implantação das obras não afetam igualmente as mesmas. Como exemplo, pode-se citar que as condições de realização de obras de 
pavimentação em vias com grande volume de tráfego são bastante diferentes daquelas que envolvem os arruamentos em comunidades. A logística a empregar nos 
trabalhos se mostra bastante diferenciada, e exigem ações diferentes para a realização dos serviços de gerenciamento, supervisão e fiscalização. O acesso para os equi-
pamentos e para fornecimento de insumos necessários as obras, além da sequência construtiva a empregar, é bastante dificultado devido ao pouco espaço disponível 
nas vilas. Assim, as ações a serem tomadas pela Empresa responsável pelo gerenciamento, supervisão e fiscalização das obras deverão considerar as condições locais, já 
que essas afetam a produtividade dos serviços e a rotina dos moradores de modo diferenciado daqueles usuários de vias com maior volume de tráfego. Outro exemplo 
é aquele representado por obras de arte especial moldadas no local ou construídas por elementos pré-moldados, que afetam diferentemente ao tráfego dos veículos 
que circulam pelas vias. 

7) ALEGAÇÃO Nº 07 – (2.2. ITEM 6.2. ALÍNEA A.3 - CONHECIMENTO DO PROBLEMA):

“Para o quarto tema avaliado (Identificação de ações a serem tomadas), a Comissão Julgadora atribuiu ao Consórcio SISTEMA PRI-ALPHAGEOS o conceito NÃO 
ABORDADO OU ERRONEAMENTE ABORDADO, sendo no Item 2.2.5 entre as páginas 34 e 39 da Proposta Técnica do Consórcio Recorrente foram tratadas as principais 
dificuldades antevistas na execução dos serviços de Apoio ao Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização, indicando respectivas soluções e remetendo à Metodologia a 
ser adotada para sua eliminação ou minimização.”

POSIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DA SEMOBS:

Decorrentes da abordagem e do conhecimento adquirido quanto as características e os fatores condicionantes que envolvem os serviços, a identificação das ações a 
tomar pela Empresa responsável pelo gerenciamento, supervisão e fiscalização, identificam os procedimentos que se fazem necessários para minimização ou mesmo 
eliminação dos riscos que envolvem a implantação das obras, mantendo as condições estabelecidas quanto aos custos e prazos estabelecidos. Essas ações orientam 
sobre as atividades que deverão ser adotadas especificamente ou de maneira geral na realização dos serviços de gerenciamento, supervisão e fiscalização das obras, e 
contribuem para a elaboração do plano de trabalho e metodologia que deverá ser empregado antes, durante e após a fase de construção.

8) ALEGAÇÃO Nº 08 – (2.2. ITEM 6.2. ALÍNEA A.3 - CONHECIMENTO DO PROBLEMA):

“Há de se observar as regras previstas na Lei de Licitações e Contratos 8.666, especialmente em seu artigo 41: “A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”, o que obriga a Administração a respeitar estritamente as regras previamente estabelecidas para disciplinar 
o certame.

Resta claro, pela simples leitura dos elementos apresentados em sua Proposta Técnica que a Recorrente tem pleno domínio dos serviços que se propõe a prestar, como 
conhecimento dos fatores condicionantes para execução dos mesmos, demonstrando um conhecimento profundo e abrangente de todas as atividades previstas abran-
gendo todo o escopo dos serviços, sendo merecedor da nota máxima para esta alínea, correspondente a 30,00 pontos. ”
POSIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DA SEMOBS:

Pelo exposto anteriormente pode-se certificar que a Administração cumpriu rigorosamente as normas e condições do edital, mantendo as regras estabelecidas para o 
processo, avaliando de forma igualitária todas as propostas apresentadas, identificando o conhecimento obtido por cada uma delas, e pontuando-as de acordo com 
a apresentação do mesmo. A nota para a Recorrente quanto ao quesito “CONHECIMENTO DO PROBLEMA” estipulada no Relatório de Análise das Propostas Técnicas é 
mantida. 

9) ALEGAÇÃO Nº 09 – (2.3. ITEM 6.2. ALÍNEA A.4 - PLANO DE TRABALHO E METODOLOGIA):

“No subitem “6.2. alínea A.4 - PLANO DE TRABALHO E METODOLOGIA”, a D. Comissão avaliou o mesmo, NOVAMENTE, utilizando–se de critérios que não se encontram 
explícitos no Edital. 

No primeiro item avaliado (Descrição das Atividades do Plano de Trabalho e Metodologia), foi indicado no Relatório de Julgamento que “...a identificação e descrição 
das atividades a realizar no acompanhamento da execução das obras de infraestrutura viária e edificações quanto às diversas disciplinas envolvidas não foram apresen-
tadas. ” 

Na Proposta Técnica do Consórcio SISTEMA PRI-ALPHAGEOS, no entanto, foram identificadas e descritas todas as atividades constantes do Termo de Referência, con-
forme indicado no Quadro de Macroatividades apresentado na página 43 da Proposta Técnica, e detalhadas entre as páginas 47 e 55. Para a etapa de Execução foram 
previstas as macroatividades de: “Análise e revisão de projetos de engenharia; Apoio às atividades de desapropriação e remanejamento de interferências; Acompanha-
mento da execução de cada etapa da obra, supervisionando os serviços executados; Liberação de cada etapa das obras e apontamento de quantidades executadas; 
Acompanhamento da execução dos ensaios tecnológicos ou execução de contraprovas; Acompanhamento da execução do controle geométrico e execução de conferên-
cias; Acompanhamento das medidas de segurança do trabalho, do tráfego e das áreas lindeiras; Acompanhamento das medidas ambientais especificadas nas licenças 
e no plano de controle ambiental da obra.” Essas atividades envolvem todas as diversas disciplinas inerentes ao acompanhamento das obras de infraestrutura viária e 
edificações, sendo as etapas de monitoramento e controle e de avaliação e replanejamento requerem ações interdisciplinares. ” 

POSIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DA SEMOBS:

Relativamente à avaliação citada, cumpre a ressalva de que se trata de observação referente às atividades a serem realizadas para os trabalhos de apoio à supervisão 
e controle das obras. As atividades de planejamento, programação e controle do programa de obras, conforme consta do relatório de avaliação, foram identificadas 
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e descritas. A Licitante cita em seu recurso que as macro atividades para a etapa de execução foram abordadas. As atividades que compõem a macro atividade 3.3 
– Acompanhamento da execução de cada etapa da obra, supervisionando os serviços executados, por ser de grande relevância no gerenciamento, supervisão e fisca-
lização das obras deveria ser melhor detalhada, demonstrando a expertise da Licitante quanto a variada gama de trabalhos envolvidos. As atividades que envolvem a 
referida macro atividade garantem o cumprimento das especificações e a obediência ao projeto elaborado. Assim, entende-se que as atividades envolvidas não podem 
estar inclusas em macro atividade sem que seja procedido um melhor detalhamento devido à grande diversidade de ações que devem ser tomadas para garantir a 
Prefeitura o cumprimento das metas de prazos e custos.

10) ALEGAÇÃO Nº 10 – (2.3. ITEM 6.2. ALÍNEA A.4 - PLANO DE TRABALHO E METODOLOGIA):

“Para avaliação do Item “Descrição da Estrutura Organizacional a ser implantada, inclusive Organograma”, a Comissão de Julgamento adotou um critério de pontuação 
parcial por tema, considerando as seguintes pontuações máximas:
• Dimensionamento da equipe em coerência com a planilha do edital: 1,50;
• Descrição da estrutura de apoio técnico e administrativo, das atribuições e responsabilidades: 1,50;
• Apresentação dos recursos materiais que serão empregados: 1,0
• Organograma da equipe: 1,0

Para o primeiro tema, a Relatório de Julgamento aponta que “o dimensionamento da equipe não foi apresentado...”, resultando no conceito REGULAR. O edital não 
solicita o dimensionamento da equipe, sendo que o Consórcio SISTEMA PRI-ALPHAGEOS ressaltou na página 69 de sua proposta “... a previsão das equipes é apenas 
indicativa, sendo que a quantidade de profissionais alocados em cada equipe pode ser revista conforme o andamento das obras, e a necessidade de categorias profis-
sionais para o adequado andamento dos trabalhos.”, e nas páginas 72 e 73 que o dimensionamento das equipes “... dependerá do ritmo das obras e da situação dos 
projetos a serem analisados e revisados, bem como das demais interfaces com as equipes de obras de infraestrutura”.

A avaliação do Organograma indicou que “...não aborda o dimensionamento da equipe, apresentando divergência com a atual estrutura da SEMOBS”, resultando 
no conceito REGULAR. As informações referentes à Estrutura Organizacional da SEMOBS foram retiradas do Website da Prefeitura Municipal de Contagem, conforme 
indicado na pg. 68 da Proposta Técnica, sendo essa a única fonte oficial disponível à época da elaboração da Proposta, portanto a divergência apontada não pode ser 
considerada para redução da Nota. ”
POSIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DA SEMOBS:

O dimensionamento da estrutura a empregar na condução dos trabalhos de gerenciamento, supervisão e fiscalização das obras sobre as quais a Empresa deveria discor-
rer, faz parte integrante da descrição da estrutura organizacional a ser utilizada, demonstrando a expertise da Licitante no emprego dos recursos disponibilizados de 
modo a atender as metas estabelecidas pela Prefeitura. Assim, o dimensionamento do corpo técnico que será envolvido nos trabalhos dentro dos setores que compõem 
a estrutura organizacional, indica a viabilidade de cumprimento do plano de trabalho descrito, utilizando os recursos humanos previstos em edital, sendo de fundamen-
tal importância a sua apresentação dentro da descrição da estrutura organizacional a ser implantada.

Quanto ao organograma cabe a ressalva que em visita técnica realizada pela Empresa ou mesmo em consulta formal durante o processo licitatório, tendo em vista 
que o Edital facultava às licitantes solicitações de esclarecimentos, sendo assim, poderia a Recorrente assim proceder. Não tem fundamentação alguma a alegação da 
Recorrente.

11) ALEGAÇÃO Nº 11 – (2.3. ITEM 6.2. ALÍNEA A.4 - PLANO DE TRABALHO E METODOLOGIA):

“Assim, cabe destacar que, houve por parte da recorrente o cumprimento de todas as disposições editalícias, a descrição do subitem “6.2. alínea A.4 - PLANO DE TRA-
BALHO E METODOLOGIA” mostra-se aderente às orientações do Edital, tendo sido seguidas a rigor, razão pela qual a pontuação da recorrente deveria ter sido fixada em 
patamar máximo.
É exatamente o que se requer, que seja reformada a nota final do subitem “6.2. alínea A.4, passando o mesmo subitem a ser enquadrado como excelente em todos os 
seus subitens, obtendo 100 % da nota máxima, ou seja, 20,00 pontos. ”

POSIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DA SEMOBS:

Pelo exposto, claro está que a pontuação dada pela Comissão à proposta da Licitante reflete o atendimento da proposta apresentada às exigências do edital. A nota 
para a Recorrente quanto ao quesito “PLANO DE TRABALHO E METODOLOGIA” estipulada no Relatório de Análise das Propostas Técnicas é mantida.

Resta transparente, que a Recorrente não tem razão em suas argumentações. A pontuação das propostas técnicas foi auferida através de análise criteriosa, detalhada e 
isonômica para todas as licitantes na forma da vinculação dos termos editalícios. O julgamento foi efetuado com total transparência, evidenciada claramente por ser a 
Recorrente, a única licitante a discordar dos critérios de análise e julgamento das propostas técnicas em um universo de 09 (nove) licitantes de diversas regiões do País, 
sendo que 05 (cinco) dessas licitantes participaram na forma de consórcios no certame, ressaltando-se, ainda, ser todas as empresas participantes muito bem-conceitu-
adas na área de engenharia consultiva nacional.

Pelo exposto, a SEMOBS conhece do Recurso da licitante CONSÓRCIO SISTEMA PRI – ALPHAGEOS, considerando o mesmo desprovido de fundamentação e decidindo 
pela manutenção de sua Nota Técnica da Proposta (NTP) com 75,38 (setenta e cinco, vírgula trinta e oito) pontos. ” 

IV - Da Decisão

Isto posto, sem nada mais a evocar, conhecemos do Recurso Administrativo impetrado pela licitante CONSÓRCIO SISTEMA PRI – ALPHAGEOS, negando provimento ao 
mesmo, decidindo pela manutenção da decisão proferida na Ata de Julgamento dos envelopes “Proposta Técnica” de Preços, decidindo pela manutenção de sua Nota 
Técnica da Proposta (NTP) de 75,38 (setenta e cinco vírgula trinta e oito) pontos.

Contagem, 17 de junho de 2016.
Jáder Luís Sales Júnior 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Márcia Mendes Siqueira
Comissão Permanente de Licitações
Arcione Felix Capucho
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Comissão Permanente de Licitações
Maria Marta de Oliveira Soares
Comissão Permanente de Licitações

DECISÃO
CONCORRÊNCIA Nº. 003/2016 - PROCESSO N°. 007/2016 - EDITAL Nº. 006/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO 
AO GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, SOB A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SEMOBS, 
DO PLANO DE INTEGRAÇÃO INTERMODAL DE TRANSPORTES - CONTAGEM INTEGRADA E DAS DEMAIS OBRAS COMPONENTES DA CARTEIRA DE TRABALHOS SOB SUA 
RESPONSABILIDADE PARA O MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.
RECORRENTE: CONSÓRCIO SISTEMA PRI – ALPHAGEOS.
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, conhe-
cendo do Recurso Administrativo impetrado pela licitante CONSÓRCIO SISTEMA PRI – ALPHAGEOS, negando provimento ao mesmo, decidindo pela manutenção de 
sua Nota Técnica da Proposta (NTP) de 75,38 (setenta e cinco vírgula trinta e oito) pontos, conforme decisão proferida na Ata de Julgamento dos envelopes “Proposta 
Técnica”. A presente ratificação é efetuada pela autoridade hierarquicamente designada pelo Sr. Prefeito Municipal, exaurindo com a mesma, a fase recursal administra-
tiva prescrita na Lei 8.666/93.
Contagem, 20 de junho de 2016. 
________________________________
Rafael Silveira 
Secretário Municipal Adjunto de Administração

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
CONCORRÊNCIA Nº. 003/2016 - PROCESSO N°. 007/2016 - EDITAL Nº. 006/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO 
AO GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, SOB A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SEMOBS, 
DO PLANO DE INTEGRAÇÃO INTERMODAL DE TRANSPORTES - CONTAGEM INTEGRADA E DAS DEMAIS OBRAS COMPONENTES DA CARTEIRA DE TRABALHOS SOB SUA 
RESPONSABILIDADE PARA O MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.
RECORRENTE: CONSÓRCIO STRAFER – STRATA – FERNANDES.
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 CONSÓRCIO STRAFER – STRATA – FERNANDES, devidamente 
qualificado na peça inicial, CONTRA a decisão da Comissão Permanente de Licitações na avaliação da proposta técnica da licitante L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNO-
LÓGICO DE CONTROLE DA QUALIDADE LTDA. na Ata de Julgamento dos envelopes “Propostas Técnicas, com fundamento na Lei Nº 8.666/93.

II - Das Formalidades Legais

Que, cumpridas as formalidades legais, registra-se que todos as demais licitantes foram cientificadas da interposição e trâmite do presente RECURSO ADMINISTRATIVO 
conforme comprovam os documentos acostados ao Processo de Licitação em epigrafe, sendo que as demais licitantes não apresentaram impugnação de forma tempes-
tiva ao mesmo.

III - Das Alegações da RECORRENTE e da Análise.

A Comissão Permanente de Licitações encaminhou o processo para análise da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS que assim se manifesta em 
Ofício apenso:

“Sr. Presidente,

Tendo em vista recurso administrativo interposto tempestivamente pela licitante CONSÓRCIO STRAFER – STRATA – FERNANDES concernente ao procedimento licitatório 
supra, vem a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOBS assim se manifestar com referência a citada peça, que se encontra apensa ao Processo:

A Recorrente solicita o conhecimento e provimento de seu recurso administrativo, com a reforma da decisão da classificação referente ao julgamento das propostas 
técnicas por considerar que na análise da proposta técnica da licitante L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DA QUALIDADE LTDA. não foi consi-
derada o prescrito no Item 6.2.A.5.3 do Edital.

A Recorrente assim postula:

“ II.. Da Proposta Técnica da Licitante L.A. Falcão Bauer Centro Tecnológico da Qualidade Ltda.
O licitante L.A. Falcão Bauer Centro Tecnológico da Qualidade Ltda., apresentou na documentação de sua proposta técnica a documentação do arquiteto José Luiz 
Tabith Junior (página 172 da Proposta Técnica).
Com efeito, para a comprovação do vínculo empregatício do referido profissional, foi apresentado o Contrato de Prestação de Serviços – Autônomo (páginas 184 a 187 
da Proposta Técnica), tendo o mesmo, em vista disso, obtido em favor da citada empresa a pontuação máxima de 6,0 pontos.
Contudo, a ora Recorrente requer a revisão da Nota Técnica para 4,8 pontos, uma vez que, considerando o disposto no edital (item 6.2.A.5.3), a distribuição da pontu-
ação para o profissional técnica que comprovasse vínculo mediante contrato de prestação de serviços teria como fator multiplicador o índice 0,8 e não 1,0 como nos 
casos de comprovação por FRE, CTPS ou Contrato Social:
“6.2. PROPOSTA TÉCNICA
[...]
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A.5.3). Os profissionais acima relacionados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa, na data de apresentação da Proposta. A comprovação do vinculo 
empregatício será feita mediante a apresentação/anexação de copias autenticadas da Ficha de Registro de Empregados (FRE) e Carteira Profissional de Trabalho, devida-
mente atualizados para o caso de empregados.
Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma. Será ainda admitida à comprovação do vínculo profis-
sional por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum, sendo que neste caso, sua pontuação técnica será multiplicada 
por 0,8 (oito) décimos no que concerne ao julgamento da proposta técnica.  

Desse modo, percebe-se que a pontuação 6,0 (seis) concedida a tal profissional no quesito Equipe Técnica (item 3) restou equivocada. De acordo com o disposto no ato 
convocatório, tal nota precisa ser revisada, já que tal profissional, com a forma de vínculo apresentada, faz jus a apenas obter 4,8 pontos. ”

Requer a Recorrente que seja julgado procedente o seu recurso com à revisão da nota técnica atribuída à L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DA QUALIDADE 
LTDA., especificamente quanto ao quesito Equipe Técnica (Profissional Arquiteto).

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS passa à análise do recurso:

A Recorrente tem razão em sua argumentação. A pontuação da proposta técnica da Licitante L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DA QUALIDA-
DE LTDA., é reformulada quanto ao Item 3 – Equipe Técnica, concernente ao Arquiteto Sênior com experiência comprovada de qualquer das seguintes opções: a) apoio 
ou assessoria ou gerenciamento ou coordenação ou supervisão ou fiscalização de Obras de Edificações; b) apoio ou assessoria ou gerenciamento ou coordenação ou 
supervisão ou fiscalização de projetos de Obras de Edificações; c) elaboração de projetos de Obras de Edificações.

De fato, a licitante L. A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DA QUALIDADE LTDA. apresentou em sua proposta técnica a documentação “Contrato 
para Prestação de Serviços – Autônomo”, referente ao Arquiteto Sênior José Luiz Tabith Junior, registrado no CAU nº A84632-5, apenso nas folhas 6472 a 6475 do Pro-
cesso, devendo, portanto, sua pontuação para o quesito ficar retificada para: 0,8 (oito) décimos de 6,00 = 4,8, em conformidade com o estabelecido no Item 6.2.A.5.3 
do Edital.

Pelo exposto, a SEMOBS conhece do Recurso da licitante CONSÓRCIO STRAFER – STRATA – FERNANDES, considerando o mesmo provido de fundamentação, retifican-
do a Nota Técnica da Proposta (NTP) da licitante L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DA QUALIDADE LTDA. para 87,19 (oitenta e sete virgula 
dezenove décimos). ”
IV - Da Decisão

Isto posto, sem nada mais a evocar, conhecemos do Recurso Administrativo impetrado pela licitante CONSÓRCIO STRAFER – STRATA – FERNANDES, dando provimento 
ao mesmo, decidindo pela retificação da Nota Técnica da Proposta (NTP) da licitante L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DA QUALIDADE LTDA. 
para 87,19 (oitenta e sete virgula dezenove décimos).

Contagem, 17 de junho de 2016.

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
CONCORRÊNCIA Nº. 003/2016 - PROCESSO N°. 007/2016 - EDITAL Nº. 006/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO 
AO GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, SOB A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SEMOBS, 
DO PLANO DE INTEGRAÇÃO INTERMODAL DE TRANSPORTES - CONTAGEM INTEGRADA E DAS DEMAIS OBRAS COMPONENTES DA CARTEIRA DE TRABALHOS SOB SUA 
RESPONSABILIDADE PARA O MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.
RECORRENTE: CONSÓRCIO STRAFER – STRATA – FERNANDES.
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 CONSÓRCIO STRAFER – STRATA – FERNANDES, dando provimento ao mesmo, decidindo pela retificação da Nota 
Técnica da Proposta (NTP) da licitante L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DA QUALIDADE LTDA. para 87,19 (oitenta e sete virgula dezenove 
décimos). A presente ratificação é efetuada pela autoridade hierarquicamente designada pelo Sr. Prefeito Municipal, exaurindo com a mesma, a fase recursal adminis-
trativa prescrita na Lei 8.666/93.

Contagem, 20 de junho de 2016. 
________________________________
Rafael Silveira 
Secretário Municipal Adjunto de Administração
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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:
CERTIFICADO LS Nº54/16
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 6º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 
23/12/03, e tendo em vista o previsto pelas Deliberações Normativas     Nº 01/00 e Nº 08/04 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, concede 
à empresa Indústria Mecânica Alterosa Ltda – EPP, Classe I, CNPJ: 21.091.757/0001-13, localizada na Avenida Severino Ballesteros Rodrigues, Nº 2.865-A, Bairro Ressaca, 
Contagem – MG, Licença Sumária, com validade até 16 de junho de 2024, para exercer atividade de serviços de usinagem, tornearia e solda, manutenção e reparação 
de máquinas motrizes não-elétricas, manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente, fabricação de máquinas-
ferramenta, peças e acessórios, instalação de máquinas e equipamentos industriais, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e 
peças. Processo Administrativo Nº 8212/01-15. Com condicionantes.
CERTIFICADO LS Nº53/16
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 6º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 
23/12/03, e tendo em vista o previsto pelas Deliberações Normativas     Nº 01/00 e Nº 08/04 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, concede 
à empresa Cerealista Ligeirinho Ltda. - ME, Classe I, CNPJ: 03.886.870/0001-06, localizada na Rua Diamante, Nº 285, Fazenda Confisco, Contagem – MG, Licença 
Sumária, com validade até 16 de junho de 2024, para exercer atividade de beneficiamento, empacotamento e comércio de sementes/grãos, e prestação de serviços de 
beneficiamento destes a terceiros. Processo Administrativo Nº 7420/01-14. Com condicionantes.
CERTIFICADO LS Nº55/16
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 6º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 
de 23/12/03, e tendo em vista o previsto pelas Deliberações Normativas     Nº 01/00 e Nº 08/04 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, 
concede à empresa SA Empreendimentos Ltda., Classe I, CNPJ: 13.867.399/0001-54, localizada na Rua Cel. Augusto Camargos, Nº 470, Bairro Nossa Senhora do Carmo, 
Contagem – MG, Licença Sumária, com validade até 16 de junho de 2024, para exercer atividade de produção de artefatos estampados de metal; comércio varejista e 
atacadista de ferragens e ferramentas. Processo Administrativo Nº 7326/01-13. Com condicionantes.
CERTIFICADO LOC Nº 17/11 * 
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 TEMPERVIDROSBH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA., 
CNPJ: 04.545.217/0001-38, Classe 3, localizada na Avenida Ápio Cardoso, Nº 1.038, Bairro Perobas (Cincão), Contagem – MG, Licença de Operação Corretiva, com 
validade até 12/09/2017, para exercer atividade de indústria e comércio atacadista de vidros temperados, vidros sem têmpera, kits de alumínio e ferragens para artigos 
de vidros, materiais correlatos e têmpera de vidros para terceiros. Processo Administrativo Nº 5329/01-08. Com condicionantes.   
CERTIFICADO LS Nº52/16
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 6º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 
23/12/03, e tendo em vista o previsto pelas Deliberações Normativas     Nº 01/00 e Nº 08/04 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, concede 
à empresa Super Lajes Ltda – EPP, Classe I, CNPJ: 11.572.017/0001-30, localizada na Rua Benjamin Constant, Nº 10, Bairro Pedra Azul, Contagem – MG, Licença Sumária, 
com validade até 23 de maio de 2024, para exercer atividade de fabricação e comércio varejista de estruturas de cimento ou gesso e pré-moldados em concreto arma-
do. Processo Administrativo         Nº 8107/01-15. Com condicionantes.
CERTIFICADO LS Nº51/16
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 6º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 
23/12/03, e tendo em vista o previsto pelas Deliberações Normativas     Nº 01/00 e Nº 08/04 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, concede 
à empresa Posto Cruzeiro do Sul Ltda., Classe I, CNPJ: 019.857.085/0001-57, localizada na Rua Humberto de Moro, Nº 500, Bairro Inconfidentes, Contagem – MG, 
Licença Sumária, com validade até 23 de maio de 2024, para exercer atividade de posto revendedor de combustíveis automotivos. Processo Administrativo Nº 4842/01-
07. Com condicionantes.

Secretaria Municipal 
de Saúde

Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato administrativo nº. 073/2014/FMS – PAC. 428/2013 CP. 006/2013, celebrado entre o Município de Contagem por intermé-
dio da Secretaria Municipal de Saúde/FMS e a empresa Fator Construções Ltda - ME.
Objeto: Prorrogação para etapa de execução pelo período de 06 (seis) meses, com vigência 20/01/2016 e 19/07/2016.
Assinado: 20/01/2016.

RATIFICAÇÃO
DISPENSA   Nº. 020/2016 - PAC Nº. 065/2016
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Realização do exame de Angio Tomografia de Tórax para atender a usuária Simone de Fátima Ferreira, conforme 
solicitação do Hospital Municipal de Contagem.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade:  1113.1 10.302.0056.2326 339039 36 -  FONTE  214901 CR 800
DESPACHO:
Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a. empresa Centro Diagnostico Ultrassom de Medicina Interna Gine-
cológica e Obstetrícia LTDA , inscrita no CNPJ nº. 38.727.038/0001-33, no valor total de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais). 
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Fabrício Henrique Martins
Diretor Geral do Departamento de Gestão de
Recursos Logísticos da Saúde
DESPACHO:
Ratifico o procedimento nos termos do art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e autorizo a despesa com a. empresa Centro Diagnostico Ultrassom de Medicina Interna Gine-
cológica e Obstetrícia LTDA , inscrita no CNPJ nº. 38.727.038/0001-33, no valor total de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais). Publique-se.
Contagem, 03 de Junho de 2016.
Evandro José da Silva
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO
DISPENSA   Nº. 022/2016 - PAC Nº. 072/2016
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Realização do exame de eletroneuromiografia em atendimento ao usuário Wagner de Castro Barbosa, conforme a 
solicitação do Hospital Municipal de Contagem. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade:  1113.1 10.302.0056.2326 339039 36 -  FONTE  214901 CR 800
DESPACHO:
Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a. empresa Alta Consultório de Neurologia Ltda – EPP, inscrita no 
CNPJ nº. 07.505.713/0001-56, no valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 
Fabrício Henrique Martins
Diretor Geral do Departamento de Gestão de
Recursos Logísticos da Saúde
DESPACHO:
Ratifico o procedimento nos termos do art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e autorizo a despesa com a. empresa Alta Consultório de Neurologia Ltda – EPP, inscrita no 
CNPJ nº. 07.505.713/0001-56, no valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Publique-se.
Contagem, 03 de Junho de 2016.
Evandro José da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social e Habitação

CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL LGBT/CONTAGEM – MG
O Conselho Municipal LGBT de Contagem – MG, através da Presidenta Ana Cristina Lobato Pinheiro, convoca todos os integrantes: representantes do Governo e repre-
sentantes da Sociedade Civil, para a reunião ordinária, que será realizada na Av. José Faria da Rocha, 1016, às 19:00 horas, do dia 23 de junho de 2016, com a seguinte 
ordem do dia:
1- Leitura da ata anterior
2- Apresentação das Propostas de Regimento Interno 
3- Relato da Comissão de Intermediação
Contagem, 17/06/2016, de 2016.
Ana Cristina Lobato Pinheiro
(Presidenta do Conselho Municipal LGBT/Contagem)
Verificar com o Érico:
1. Apresentação dos Profissionais do Centro de Referência conforme solicitação da plenária anterior
2. Proposta para o Dia 28
Lembrar de incluir no Regimento:
1. Estabelecer datas fixas para as Reuniões
2. Estabelecer prazo para as Convocações

Secretaria Municipal 
da Pessoa com  
Deficiência, 
Mobilidade Reduzida 
e Atenção ao Idoso

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 03/2016
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DOS TRABALHADORES DO PROJETO
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PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL
O Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso de Contagem, no uso de suas atribuições e considerando o Decreto 431, de 
, 03 de Dezembro de 2014 que estabelece normas para contratação de trabalhadores para o projeto:
PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL
Resolve:

01 – Convocar os classificados para as funções de natureza administrativa conforme quadro abaixo:

FUNÇÃO Nº de Vagas Classificação

AGENTE SOCIAL: PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL 22 A partir de 1º - “PSS”/Edital nº 02/2015 

02 - O candidato que não atender à convocação, por motivo de não comparecimento ao local, na data e hora determinadas no cronograma deste Edital perderá o direi-
to ao contrato, nesta data. O candidato deverá comparecer à convocação munido de documento de identificação pessoal com foto (RG, CNH, IDENTIDADE FUNCIONAL, 
ENTRE OUTROS).

03- Cronograma de Convocação Pública:

FUNÇÃO Data Horário Local do Atendimento

01) AGENTE SOCIAL: PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL 22/06/2016

13:30
às
14:30

(TARDE)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Camilo 
Alves, Contagem

(AUDITÓRIO)

04 - Informações: (31) 3398 - 8472 / (31) / 3352 - 5058 

05 – Importante: Para o candidato aprovado no PSS 02/2015, ser contratado, deve atender a Lei nº 4.288, de 30 de setembro de 2009, principalmente em atendimento 
ao Art.9º, alterado pela Lei N°4797, de 22 de Dezembro de 2015 onde:
Art.9º É vedado ao pessoal contratado nos termos desta Lei: 
I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato; 
II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança; 
III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses 
previstas nos incisos I e II do artigo 2º desta Lei, e nos casos em que seja comprovada a aprovação em Processo Seletivo posterior, observada a vigência deste.
06 – O Decreto 431/2014 encontra-se à disposição: http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/doc/3521doc-e.pdf.

ATENÇÃO!
CONVOCAÇÃO DIA 22/06/2016
(TARDE)

Contagem, 20 de Junho de 2016.

C.M.D.C.A.C.

RESOLUÇÃO CMDCA 045/2016
DISPÕE SOBRE O REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLECÊNCIA – FIA, MEDIANTE CONVÊNIO FIRMADO COM ORGANIZAÇÃO NÃO GO-
VERNAMENTAL – ONG.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei n° 3967 de 18 de novembro de 
2005.
CONSIDERANDO:
• A competência do CMDCAC para deliberar sobre a política de captação e aplicação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
FIA;
• Relatório da Comissão do FIA de 17/11/2015, que trata da liberação de recursos para realização da Reforma parte Hidráulica dos alojamentos da unidade de acau-
telamento SUASE-SEDS/Contagem;
• a aprovação em Plenária realizada em 24/11/2015, conforme ATA do CMDCA.
RESOLVE:
Art. 1º – Aprovar a Associação dos Moradores do Bairro Novo Progresso II para gerir o recurso destinado para custeio de pequenos reparos na parte Hidráulica dos 
alojamentos da unidade de acautelamento SUASE-SEDS/Contagem;
Art. 2º – Autorizar a liberação de R$ 4.433,83 (Quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos) para custeio da Reforma parte Hidráulica dos 
alojamentos da unidade de acautelamento SUASE-SEDS/Contagem;
Art. 3º – Determinar que o representante legal para fazer jus ao recurso deverá assinar termo de responsabilidade pessoal pela aplicação do recurso, bem como prestar 
conta diretamente à Prefeitura, que comunicará ao Conselho no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a prestação de contas;
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Art. 4º – O saldo por ventura existente deverá ser revestido para a conta do Fundo da Infância e da Adolescência –(FIA);
Art. 5º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Contagem, 17 de junho de 2016.
Gláucia Lucas Coelho
Vice-Presidente do CMDCAC
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