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Secretaria Municipal 
de Administração

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL N°. 018/2016 – PA Nº. 079/2016
TIPO: 
MENOR PREÇO
OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
E UNIÃO, DE AVISOS DE EDITAIS E DE OUTROS COMUNICADOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
1071.04.122.0001.2271 – 3390.3968 – FONTE: 010000
A presente licitação foi processada e julgada com observância às exigências constantes da legislação aplicável, especialmente o disposto nas Leis 10.520/2002, 123/2006 
e 8.666/1993 e suas alterações. 
NÃO HOUVE RECURSOS.
O Pregoeiro solicita a adjudicação do objeto à licitante vencedora, submetendo o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a homologação do resulta-
do do julgamento que reconhece como vencedora do certame a empresa licitante CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI – ME, CNPJ número 20.068.898/0001-
47, com os valores constantes na tabela abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT VALORES UNITÁRIOS VALOR TOTAL

01
Publicações de matérias em jornal de grande circulação no Estado de Minas Gerais 
(Jornal Aqui). CM/COL 1360 R$ 9,00 R$ 12.240,00

02 Publicações de matérias no Diário Oficial da União – DOU. CM/COL 500 R$ 42,00 R$ 21.000,00

03 Publicações de matérias no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais – Minas Gerais. CM/COL 350 R$ 112,00 R$ 39.200,00

VALOR TOTAL  ===============================================> R$ 72.440,00
Luiz Adolfo Belém
Pregoeiro
DESPACHO:
Declarada vencedora a LICITANTE acima, na modalidade Pregão Presencial número 018/2016, PA número 079/2016, adjudico o objeto à licitante vencedora e homologo 
a presente licitação para a respectiva contratação. Contagem, 22 de julho de 2016. Rafael Silveira - Secretário Municipal Adjunto de Administração.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2016 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 052/2014 
PROCESSO N.º 193/2014 
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PARQUES E ÀREAS VERDES DE 
CONTAGEM – CONPARQ,  INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM- IPUCON, FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM- FUN-
DAC, FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM- FUNEC E CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM – CINCO.   
VIGÊNCIA DA ATA: 21 DE JULHO DE 2016 À 20 DE JULHO DE 2017 
 
AOS 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2016, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA EVENTUAL E 
FUTURA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CONFORME DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE ORIGINOU O REGIS-
TRO, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, BEM COMO A PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA, COMO DESCRITO NA PLANILHA DE ITEM COM 
PREÇO REGISTRADO ABAIXO:

EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
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QUANTIDADE ESTIMADA

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN PMC
TRANS-
CON CONPARQ IPUCON FUNDAC FUNEC CINCO TOTAL MARCA

VALOR 
UNITARIO 
REGISTRA-
DO R$

VALOR TOTAL 
R$

01

Açúcar – tipo cristal, sem corantes, sem umidade 
ou empedramento e com cristais bem definidos 
composto de sacarose de cana-de-açúcar, livre de 
fermentação, isento de material terrosa, de para-
sitas e de detritos animais e vegetais. Aparência, 
cor e cheiro próprios do tipo de açúcar, aplicação 
adoçante. Embalagem: saco de polietileno 
atóxico, resistente, contendo peso liquido de 5 
Kg. Presença de rotulagem, constando nesta, o 
nome e composição do produto, lote, data de 
fabricação de validade, CNPJ. De 1ª qualidade. PC 50.705 390 170 4 200 950 25 52.444

LAÇÚ-
CAR R$ 10,94 R$ 573.737,36

VALOR TOTAL: R$ 573.737,36 (Quinhentos e setenta e três mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos)

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.270
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; e nos termos dos Artigos 79, 80 e 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990; e nos despachos exarados no Processo nº 07808/2016 – 01A; CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO, pelo período de 28 de junho de 2016 a 18 de julho de 2016, 
à Servidora JANETE APARECIDA DA SILVA JUVENTINO, titular do cargo de Conselheira Tutelar, Nível I, Grau “L”, matrícula nº. 01477354, lotada na Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social e Habitação, e deverá recolher a contribuição previdenciária nos temos do Artigo 16 da Lei Complementar nº. 005 de 12 de julho de 2005, 
através de documento de arrecadação de contribuição previdência, a ser disponibilizado pelo Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de julho de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.271
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 01994/2016 
– 01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990 combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste 
Município, à Servidora CLEOMAR MARTINS COSTA, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB1 - II, Nível XIIIA, Padrão “P7”, matrícula 
nº. 01169994, lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2016 a 31 de outubro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de julho de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.272
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 06209/2016 
– 01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990 combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste 
Município, o Servidor LEONARDO OLIVEIRA BARBOSA, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P11”, matrícula 
nº. 01282707, lotado na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º (primeiro) de setembro de 2016 a 30 de novembro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2016.
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AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.273
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; e nos termos dos Artigos 79, 80 e 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro 
de 1990; e nos despachos exarados no Processo nº 07422/2016 – 01A; CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO, pelo período de 1º (primeiro) de agosto de 2016 a 30 
de outubro de 2016, ao Servidor ROGERIO GOMES SANTANA, titular do cargo de Conselheiro Tutelar, Nível I, Grau “L”, matrícula nº. 01317578, lotado na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, e deverá recolher a contribuição previdenciária nos temos do Artigo 16 da Lei Complementar nº. 005 de 12 de julho 
de 2005, através de documento de arrecadação de contribuição previdência, a ser disponibilizado pelo Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Contagem.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.274
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; e nos termos dos Artigos 79, 80 e 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro 
de 1990; e nos despachos exarados no Processo nº 07022/2016 – 01A; CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO, pelo período de 1º (primeiro) de agosto de 2016 a 1º 
(primeiro) de agosto de 2018, ao Servidor CARLOS EDUARDO PEREIRA JUNIOR, titular do cargo de Professor de Educação Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P2”, matrí-
cula nº. 01354813, lotado na Secretaria Municipal de Educação, e deverá recolher a contribuição previdenciária nos temos do Artigo 16 da Lei Complementar nº. 005 
de 12 de julho de 2005, através de documento de arrecadação de contribuição previdência, a ser disponibilizado pelo Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Contagem.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.275
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº. 01925/2016 – 01A; nos termos do Artigo 31 da 
Lei nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Agente de Educação Infantil, Nível VI-A, Padrão “P6”, matrícula nº. 
01367869, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a Servidora ELIANE SOARES DA SILVA TOMAZ, a partir de 19 de fevereiro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de julho de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.276
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 06580/2016 
– 01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990 combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste 
Município, à Servidora BEATRIZ PINHEIRO TOMAZ, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB1 - II, Nível XIIIA, Padrão “P11”, matrícula 
nº. 01105341, lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2016 a 30 de setembro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de julho de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.277
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC-80, o servidor DANIEL ALMEIDA AMORIM DA SILVA, lotada na Secretaria Municipal 
de Governo – Administração Regional Vargem das Flores, a partir de 1º (primeiro) de agosto de 2016.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assistente II, Nível II, CPC-165, o servidor DANIEL ALMEIDA AMORIM DA SILVA, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Governo – Administração Regional Vargem das Flores, a partir de 1º(primeiro) de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de julho de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.278
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; NOMEIA para 
o cargo de provimento em comissão de Gerente de Equipamentos de Abastecimento, Nível III, CPC-303, a Servidora MICHELE HENRIQUE COSTA, lotada na Secretaria 
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Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, a partir de 1º (primeiro) de julho de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de julho de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.279
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas especialmente pelo Artigo 92, Inciso II, da Lei Orgânica do Município de Con-
tagem; e, nos termos do Artigo 26, da Lei 4.043 de 1º (primeiro) de novembro de 2006, combinado com o disposto na Lei Complementar nº 149, de 28 de agosto de 
2013, e Decreto 215 de 19 de novembro de 2013, que altera a estrutura organizacional da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes - TransCon, entidade que com-
põe a Administração Indireta do Município de Contagem; RETIFICA, o Artigo 2º do Ato Administrativo nº 18.261, datado de 20 de julho de 2016, no tocante ao nome 
da servidora nomeada para o cargo de provimento em comissão de Diretora de Educação, Nível III, CPC-17, lotada na Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de 
Contagem - TransCon, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] SARA SILVA CARVALHO DE LIMA [...]”.
Leia-se: “[...] SARA SILVA CARVALHO DE PAULA [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de julho de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.280
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando disposto na Lei Complementar nº 138, de 04 de julho de 2012; considerando ainda, o 
disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de 
dezembro de 1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO, o Ato Administrativo nº 18.198, datado de 13 de julho de 2016, que nomeia a Servidora ANA PAULA DA SILVA, para o cargo de provimen-
to em comissão de Assessor Operacional, Nível I, CPC-01, lotada na Fundação Cultural do Município de Contagem - FUNDAC, entidade que compõe a Administração 
Indireta de Contagem. 
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assessor Operacional, Nível I, CPC-01, lotado na Fundação Cultural do Município de Contagem - FUNDAC, 
entidade que compõe a Administração Indireta de Contagem, o Servidor FERNANDO MARCOS PENIDO, a partir de 20 de julho de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de julho de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES 
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.281
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando disposto na Lei Complementar nº 138, de 04 de julho de 2012; considerando ainda, o 
disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de 
dezembro de 1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Assessora, Nível VII, CPC-24, lotada 
na Fundação Cultural do Município de Contagem - FUNDAC, entidade que compõe a Administração Indireta de Contagem, a Servidora ELAINE MACHADO DE LIMA 
SOARES, a partir de 20 de julho de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de julho de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES 
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.282
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando disposto na Lei Complementar nº 138, de 04 de julho de 2012; considerando ainda, o 
disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de 
dezembro de 1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Assessor Operacional, Nível I, CPC-02, 
lotada na Fundação Cultural do Município de Contagem - FUNDAC, entidade que compõe a Administração Indireta de Contagem, o Servidor CARLOS LEONIDIO MOREI-
RA SANTOS, a partir de 20 de julho de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de julho de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES 
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.283
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio 
de 2013, que dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda, o disposto no art.73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997, combinado com o art. 32, inciso I, da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990; considerando ser o cargo de provimento em comis-
são; e considerando ainda, a necessidade de remanejamento em vista das exigências do setor próprio; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR dos respectivos cargos de provimento em comissão, os servidores abaixo relacionados, a partir de 25 de julho de 2016.

Nome Cargo Nível CPC Lotação

MARCUS VINICIUS BICUDO FELIX Diretor de Compras e Licitações VI 467 SEAD

VINICIUS SOUTO SOUZA Assessor II V 380 SECOM

FABIANA DE OLIVEIRA AMORIM Assessor IV VII 665 SDSH

JONATAS FERREIRA RAMOS DA SILVA Gerente de Organização de Eventos III 268 SELJ
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LUCAS BELLINE PEREIRA BARCELOS
Gerente de Serviços de Saúde e Edu-
cação III 350

SEGOV (AR – Var-
gem das Flores)

LUCIANO GUIMARAES FRANÇA Diretor de Assuntos Previdenciários VI 473 SEAD

MARIA MARCIA REZENDE VIEIRA Assistente III III 183 SEAD

LUIZ CLAUDIO DA SILVA Assistente III III 180 SELJ

FERNANDO HENRIQUE DA SILVA GONÇALVES Assessor III VI 419 GP

FABIO LUCAS MARTINS NATIVIDADE Assistente I I 150
SEGOV (AR – 
Riacho)

Art.2º No tocante ao disposto no Artigo 1º, deste Ato Administrativo, entende-se como:
I – SEAD: Secretaria Municipal de Administração.
II – SECOM: Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência.
III – SDSH: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.
IV – SELJ: Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude.
V – SEGOV (AR – Vargem das Flores): Secretaria Municipal de Governo – Administração Regional Vargem das Flores.
VI – SEGOV (AR – Riacho): Secretaria Municipal de Governo – Administração Regional Riacho.
VII – GP: Gabinete do Prefeito.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de julho de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.284
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas especialmente, Inciso II do Artigo 92 da Lei Orgânica do Município de Contagem; e, conside-
rando o disposto na Lei Complementar nº 151, de 28 de agosto de 2013, que dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando 
ainda, o disposto no art.73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, combinado com o art. 32, inciso I, da Lei nº 2.160 de 20 de 
dezembro de 1990; considerando ser o cargo de provimento em comissão; e considerando ainda, a necessidade de remanejamento em vista das exigências do setor 
próprio; EXONERA, dos respectivos cargos de provimento em comissão os servidores abaixo relacionados, lotado na Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de 
Contagem – ConParq, a partir de 25 de julho de 2016.                        

SERVIDOR (A) CARGO CPC NÍVEL

DANIEL GOMES DA SILVA
CHEFE DE DIVISAO OPERACIONAL DA REGIAO ELDO-
RADO 19 III

WESLEY NERY SANTANA ANDRADE CHEFE DE DIVISAO DE CAPINA 25 III

STEPHANIE PEREIRA FRANÇA DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ARBORIZAÇAO 38 VI

FLAVIANE COSTA DINIZ VILAÇA SECRETARIA DE GABINETE 29 IV
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de julho de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.285
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas especialmente, Inciso II do Artigo 92 da Lei Orgânica do Município de Contagem; e, conside-
rando o disposto na Lei Complementar nº 151, de 28 de agosto de 2013, que dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando 
ainda, o disposto no art.73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, combinado com o art. 32, inciso I, da Lei nº 2.160 de 20 de 
dezembro de 1990; considerando ser o cargo de provimento em comissão; e considerando ainda, a necessidade de remanejamento em vista das exigências do setor 
próprio; EXONERA do cargo de provimento em comissão de Presidente, Nível Especial, CPC-44, o Servidor EDILSON JOSE DO NASCIMENTO, lotado Fundação Municipal 
de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq, a partir de 25 de julho de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de julho de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.286
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais considerando o disposto na Lei Complementar nº 148, de 28 de agosto de 2013, que altera a estrutura 
organizacional da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC; considerando ainda, o disposto no art.73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, combinado com o art. 32, inciso I, da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990; considerando ser o cargo de provimento em comissão; e considerando ainda, 
a necessidade de remanejamento em vista das exigências do setor próprio;  EXONERA, dos respectivos cargos de provimento em comissão, os servidores abaixo relacio-
nados, lotados na Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, a partir de 25 de julho de 2016.

SERVIDOR (A) CARGO CPC NÍVEL

ALINE MASENSINI ASSESSOR I 10 IV

KENDELL LINS FERREIRA DA SILVA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO DE PESSOAS 14 VI

ISAAC GABRIEL SILVA DIRETORIA DE QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL 17 VI

CLEUZA APARECIDA DA SILVA DIRETORIA DE PROJETOS E PARCERIAS 16 VI

DANIELLE CRISTINA DE ARAUJO FONSECA SECRETARIA DA PRESIDENCIA 11 V
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NAIARA RADICHI SILVA DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO PROFISSIONAL 41 VIII
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de julho de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.287
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais considerando o disposto na Lei Complementar nº 148, de 28 de agosto de 2013, que altera a estrutura 
organizacional da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC; considerando ainda, o disposto no art.73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, combinado com o art. 32, inciso I, da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990; considerando ser o cargo de provimento em comissão; e considerando ainda, 
a necessidade de remanejamento em vista das exigências do setor próprio;  EXONERA, do cargo de provimento em comissão de Presidente, Nível Especial, CPC-46, a 
Servidora ANA CAROLINA CARAM PINTO GUIMARAES, lotada na Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, a partir de 25 de julho de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de julho de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.288
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 197, de 22 de dezembro de 2015; considerando, ainda, 
o Decreto nº. 641, de 05 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a Organização da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC; consideran-
do ainda, o disposto no art.73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, combinado com o art. 32, inciso I, da Lei nº 2.160 de 20 de 
dezembro de 1990; considerando ser o cargo de provimento em comissão; e considerando ainda, a necessidade de remanejamento em vista das exigências do setor 
próprio; EXONERA, do cargo de provimento em comissão de Diretor do Núcleo de Informação em Saúde, Nível VI, CPC 73, o servidor LUCIANO ESTEVES PORTO, lotado 
na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, a partir de 25 de julho de 2016.                        
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de julho de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.289
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto no Artigo 32, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e o 
disposto na Lei Complementar nº 150, de 28 de agosto de 2013; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; 
NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Diretor de Projetos e Edificações, Nível III, CPC-08, o Servidor ORLANDO PEREIRA LOPES, lotado no Instituto de 
Planejamento Urbano do Município de Contagem – IPUCON, a partir de 20 de julho 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de julho de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

Secretaria Municipal 
de Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO / INTIMAÇÃO

Tendo em vista, a devolução do AR dos Correios, dando conta da não localização do remetente e, na necessidade de formalizar  nos termos da lei a notificação  ao 
contribuinte, faz publicar de ofício a Notificação/Intimação abaixo:
PROCESSO:    02A.01363/2014 de 06/11/2014
REQUERENTE: MARIA ODETE DA SILVA
ASSUNTO:       REMISSÃO CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

Senhor(a) Contribuinte,
Comunicamos que a sua solicitação de remissão de débitos, interposta nesta Secretaria Municipal de Fazenda através do processo em epígrafe, encontra-se carente do 
seguinte(s) instrumento(s) comprobatório(s):
- Comprovante de Renda do Requerente e dos Dependentes;
- Cópia da Carteira de Trabalho do Requerente e dos Dependentes;
- Comprovante de Endereço;
- Declaração de Imposto de Renda do Requerente e dos Dependentes;
- Relatório Médico/Receitas do Requerente e dos Dependentes;
- Contrato de Locação e Comprovante do aluguel;
- CPF/RG dos dependentes;
- Certidão Nascimento/CPF/RG dos menores de 18 anos;
- Declaração Escolar e Transporte;
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- Comprovante Bolsa Família / Benefício do Governo;
- Carta de Citação;

Solicitamos que entre em contato no telefone (31) 3363-5629 para agendar um horário de comparecimento trazendo  o(s) documento(s) que deverá(ão) ser 
apresentado(s) à Coordenadoria de Assistência Social no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data desta publicação. Caso não haja manifestação, o processo 
será encerrado e enviado ao arquivo.
Coordenadoria de Assistência Social
 Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887
 Cidade Industrial  -  Contagem/MG

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

ATA DA 206.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2016
No dia 18 de abril de 2016, no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves,     Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais, às 9:00 
horas, realizou-se a 206ª reunião ordinária do Comac. Compareceram à reunião o Presidente do COMAC, Antônio Carlos Xavier da Gama; o Gestor Público Dr. Ernani 
Gomes, Assessor Jurídico da SEMAS, Dr. Fabrício Fernando Aires, a Diretora-geral de Controle Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de 
Contagem (SEMAS), Danielle Rodrigues Soares Máximo, os conselheiros: Délzio Santos Almeida, (SINDISCON) – Sindicato dos servidores Públicos do Município de 
Contagem; Henrique Damasio Soares, representando o Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG); Ubiratan Nogueira, representando Associação 
Comercial e Industrial de Contagem (ACIC), Ivayr Nunes Soalheiro, representando a Câmara Municipal de Contagem, Renato Ferreira Mafra, representando a Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos; Presentes os servidores da SEMAS: Raphael D'Assunção Coelho, (Diretor de Licenciamento Ambiental); Pedro (técnico) Adelina 
Ramos de Oliveira, (Arquiteta), Renata Fernandes S. Nunes (Gerente de Condicionantes), Jane Martins Gonçalves Mello, (Educadora Ambiental) e Marise de Cássia 
Gonçalves (Secretária do COMAC). Aberta a reunião, o Presidente conferiu o quórum, cumprimentou a todos e colocou a ata da última reunião em aprovação. A mesma 
foi aprovada. 2º Ponto de Pauta: Aciflex do Brasil Ltda – Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. Processo nº 1106-01-04 – Apresentada pelo técnico 
Rafael – Ele esclarece que a técnica responsável é a Maria José, mas ela está de férias, por esse motivo ele fará a apresentação do processo. O empreendimento se 
encontra na Rua Alfa, 645, no Bairro Vila Paris, com uma área aproximada de 760 metros quadrados em zona predominantemente industrial. As atividades são a 
fabricação e comercialização de massas plásticas de polir carros, reparos de lanternagem e solventes em geral.                       A classificação dela, segundo a DN 74, no 
código C04154, enquadrada na classe 3. Do ponto de vista técnico e jurídico, a técnica foi pelo deferimento pela concessão de licença de Operação Corretiva, pelo 
prazo de 6 anos, desde que sejam atendidas as medidas mitigadoras de impactos ambientais descritos no parecer que ela fez e no PCA apresentado pela empresa, 
aliado às condicionantes listadas no anexo 1 e automonitoramento do anexo 2 e consequentemente sendo ouvida pela assessoria jurídica. Essas são as condicionantes 
listadas pela técnica que são: executar o automonitoramento conforme o anexo 2, manter as licenças e autorizações dos produtos armazenados vigentes e disponíveis 
para eventual fiscalização do empreendimento, as duas primeiras durante a vigência da licença, manter o AVCB atualizado também durante a vigência da licença, 
elaborar o PPRA, em se constatando o nível de emissão acima dos padrões, a empresa deverá apresentar projeto de sistema de tratamento com o respectivo cronogra-
ma de implantação pelo período anual, manter os reservatórios de armazenamento de produtos químicos e respectivos sistemas de controle como válvulas de 
segurança, acessórios e respectivas bacias de contenção em perfeitas condições de uso durante a vigência da licença, relatar à SUPRAN todos os fatos ocorridos na 
unidade industrial que cause impacto ambiental negativo e imediatamente após a sua constatação durante a vigência da licença. Dr. Fabrício dá o parecer jurídico 
dizendo que acompanhou o parecer técnico, recomendando encaminhar à diretoria de fiscalização após a licença haja vista o início da operação e a data de regulariza-
ção ambiental serem antagônicas, com mais de 17 anos e 3 dias. Após a manifestação desse conselho emite-se a licença ambiental e encaminha os autos do processo 
para a diretoria de fiscalização para proceder com as medidas cabíveis. O presidente coloca em discussão. Délzio questiona se assim que a licença for entregue não 
poderia já entregar o auto de infração, com direito a defesa ampla. Dr. Fabrício esclarece que não há nada que impeça e que isso já acontece. Délzio complementa que 
gostaria que a diretoria de fiscalização já emitisse o auto de infração. Danielle esclarece que, ultimamente, todas as licenças de operação corretiva já está sendo feita 
antes mesmo da análise do projeto. Ubiratan diz que não concorda com o pedido de Délzio, porque existe um trâmite processual na secretaria, onde o processo teria 
de passar primeiramente no jurídico para ser formalizado e dar continuidade. Então estaria se criando uma situação oposta ao que já se criou no conselho. A SEMAS 
pode notificar via AR e encaminhar essa penalidade. Muitas vezes são os consultores que retiram, então deverão continuar a serem enviadas por vias legais. O 
Conselheiro Henrique corrobora com as palavras de Ubiratan, visto que há o direito de ampla defesa contraditória. As empresas que recebem licença de operação 
corretiva são autuadas sim. O presidente esclarece que a SEMAS não está deixando de autuar ninguém e coloca a pauta em votação. Aprovado. 3.º Ponto de pauta: 
Paira Indústria e Comércio Ltda. – Julgamento de Pedido de Revalidação de Licença de Operação Corretiva. Processo nº 7638/01-14 – Apresentação feita pelo Técnico 
Rafael – Localizada no Cinco, na Avenida Américo Santiago Piacenza, 301, zona industrial. As atividades da empresa são basicamente a fabricação de peças automoti-
vas. De acordo com a DN 74, ela se enquadra no código B7402-1, que é fabricação de máquinas, aparelhos, peças e acessórios sem tratamento térmico superficial De 
acordo com os parâmetros está enquadrada na classe 3. O empreendimento se encontra em uma área de aproximadamente 4.560 metros quadrados, com 146 
funcionários. A mesma já foi licenciada anteriormente e, de acordo com a análise do processo e de acordo com a vistoria realizada, as condicionantes da vistoria 
anterior foram cumpridas de forma satisfatória, tendo inclusive um funcionário técnico que assinou pelo cumprimento dessas condicionantes, o        Sr. Luís Carlos 
Pereira Félix. Foram realizadas duas vistorias, uma no dia 08/05/2015 e dia 26/11/2015 para averiguação após adequações pedidas pelo técnico Rafael por uma 
informação complementar, onde foi constatado que as mesmas foram cumpridas. O processo está formalizado e em condições de ser concluído. A empresa apresentou 
e apresentará toda a documentação necessária e medidas de controle e mitigadoras dos impactos ambientais gerados. Sugere-se a concessão da licença de operação 
com as seguintes condicionantes: Executar o automonitoramento dos resíduos sólidos, durante a vigência da licença; manter atualizado contrato com a COPASA para 
recebimento dos efluentes não domésticos na rede pública coletora durante a vigência da licença; manter o AVCB atualizado durante a vigência da licença; apresentar a 
licença ambiental atualizada e contrato atualizado da empresa receptora dos resíduos de sucatas, no prazo de 60 dias. Dr. Fabrício dá o parecer jurídico informando 
que manifestaram pela concessão de revalidação da licença operação pelo prazo de 6 anos. A empresa acompanhou os trâmites e as fases corretamente, observando os 
prazos. O presidente coloca em discussão. Ubiratan ressalta que foi uma conquista do COMAC a questão de se mostrar as fotos e registros da empresa, quando se 
tratar de pautas pequenas, trazendo mais tranquilidade para os conselheiros que precisam votar esse foi um ganho do Conselho. O presidente ressalta que todos os 
conselheiros receberam os pareceres com as fotos,  documentação completa, para se fazer uma reunião mais prática. Ubiratan ressalta que é uma transparência que 
nunca houve e dá mais tranquilidade para os conselheiros O presidente esclarece que será analisado para as próximas reuniões, mas como está uniformizando para 
fazer nesse sentido, não deverá se fazer uma reunião de um jeito e uma de outro. O presidente coloca em votação. Aprovado. 4º Ponto de pauta: KMB Kennedy 
Metalúrgica Brasil Ltda. – Pedido de Licença de Operação Corretiva – Processo 7651/01-Apresentação feita pelo técnico Rafael, apesar de ter sido analisado por Pedro, 



Contagem, 25 de julho de 2016 Página 8 de 13 Diário Oficial de Contagem - Edição 3915

"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.

mas o mesmo estava de férias. A empresa está localizada na Avenida Hegel Raymundo de Castro Lima, 500 – Bairro Distrito Industrial Doutor Hélio Pentagna Guima-
rães. Ocupa uma área de aproximadamente 2.562 metros quadrados em zona industrial. As atividades da empresa se baseiam em usinagem, montagem, recuperação, 
soldagem, calandragem e comercialização de aços planos e não planos. Classificada na DN 74 em dois códigos: B05096 e B0506. De acordo com os parâmetros, ela 
está enquadrada em classe 3. Segundo a avaliação técnica e da análise apresentada, os impactos ambientais gerados foram minimizados de forma satisfatória. 
Sugere-se, então, a concessão de operação corretiva desde que sejam cumpridas as seguintes condicionantes: Apresentar alvará de Licença de Localização e Funciona-
mento atualizado, 30 dias após a obtenção da licença; apresentar auto de vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB atualizado, 180 dias após a obtenção da licença; 
apresentar laudo de liberação do Sistema Viário a ser emitido pela TRANSCON, 180 dias após a obtenção da licença; apresentar licença ambiental atualizada das 
empresas terceirizadas, 30 dias após a obtenção da licença; executar programa de monitoramento de resíduos sólidos conforme anexo II, anualmente durante a 
vigência da licença; sinalizar a área destinada ao depósito temporário de resíduos classe I da empresa responsável pela coleta e destinação dos resíduos contaminados, 
durante a vigência da licença; tomar todas as medidas de segurança para a execução da atividade de solda, durante a vigência da licença. Dr. Fabrício dá o parecer 
jurídico informado que a empresa se encontrou numa situação um pouco peculiar, uma vez que deverá pagar o crédito que existia na SEMAS. Todavia, analisando 
minuciosamente o processo, foi detectado que o auto de infração pendente ainda estava na vigência de sua fase recursal, não foi julgada. Na prática, se ele não foi 
julgado e a empresa requeresse a certidão negativa de débito ambiental, ela teria essa certidão sem a multa, uma vez que o crédito não foi constituído ainda, existindo 
a fase recursal, amparado pelo princípio da não culpabilidade, do contraditório. Nesse caso o processo foi submetido ao julgamento desse conselho e foi feito apenas 
uma ressalva no item B que, após o transitado e julgado a empresa apresente a certidão negativa de débito ambiental. O conselho poderá fixar o prazo, que poderá ser 
durante a vigência desse processo ou estipular um prazo de 10 dias após o transitado e julgado. Devem ser dadas todas as possibilidades à empresa de confrontar e 
atacar esse auto de infração. Os conselheiros devem votar pela concessão da licença com essa condicionante ou não. O presidente coloca em discussão. O conselheiro 
Délzio questiona por qual motivo se deu este auto de infração, se é por ser corretiva. Disse que ela nunca funcionou no local, ela está instalada.                Dr. Fabrício 
esclarece que a empresa tinha uma LP e uma LI, na fase de LO ela já se encontrava em operação. Não pediu LO em tempo hábil para operar. Existem dois autos de 
infrações dos técnicos responsáveis acusando que ela já se encontrava em fase de operação sem a devida licença de operação. Por esse motivo esses dois autos de 
fiscalização geraram um auto de infração, sendo analisado pelo jurídico e encaminhado seu parecer pelo provimento da multa. Foi dada a decisão administrativa, que 
só veio a ser prolatada dia 08 de abril de 2016.         A fase recursal se estende até o dia 02 de maio de 2016, estando ainda na fase do contraditório. O conselheiro 
Ivayr esclarece que é para colocar uma condicionante, que após ter vencido o prazo recursal, tenha um determinado tempo para ter a certidão negativa ambiental. Ivayr 
sugere 30 dias, uma vez que demora baixar no sistema. Ubiratan complementa que como existe a questão das penalidades ambientais, ela se encerra o julgamento, ele 
concorda com a condicionante desde que ele passe pelo CAP. Dr. Fabrício esclarece que nesse caso não pode se tendenciar a isso, porque a fase recursal é o empreende-
dor quem vai escolher o que ele quer; se é um pedido de operação ou de análise de multa que não cabe ao conselheiro. Ernani complementa que há questões que não 
se deve chegar tão longe, é decisão do próprio empreendedor se quer recorrer ou não. O que se está colocando em pauta é o prazo após o trânsito julgado, requer 
conhecimento de toda tramitação e não cabe mais recurso nenhum, é trânsito julgado. O presidente completa dizendo que vai-se encaminhar a seguinte situação: as 
condicionantes foram apresentadas e a pedido do Dr. Fabrício e por sugestão do Ivayr, será encaminhado o acréscimo de mais essa condicionante com o prazo de 30 
dias após o trânsito julgado, acompanhado das demais. Dr. Fabrício acrescenta que, acabada a controvérsia, não havendo mais nada a ser discutido, aplica-se a multa. 
Se perder paga ou, se for absorvido não paga e com 30 dias apresenta a certidão negativa de débito ambiental. Aprovado por todos. 5.º Ponto de pauta: Assuntos 
Gerais – Ivayr sugere colocar em pauta para a próxima reunião as condicionantes da empresa Tambasa, que fez o cercamento das áreas. Poderá ser nos assuntos gerais. 
O presidente ressalta que foram definidas na última reunião as compensações e está sendo trabalhado em cima disso, através do Délzio e Renato e Danielle tem dado o 
apoio necessário para que se possa definir as minúcias da questão dos encaminhamentos dessas compensações. Pede então a concordância do conselho para que fique 
definido o Délzio e Renato como pessoas que darão encaminhamento, dando maior agilidade na definição das compensações, uma vez que há muitas áreas a serem 
cercadas e nascentes a serem recuperadas. Todos os conselheiros são favoráveis. Não havendo nada mais a tratar, o presidente encerra a reunião agradecendo a 
presença de todos.

ATA DA 207.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2016
No dia 16 de maio de 2016, no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais, às 9:00 
horas, realizou-se a 207ª reunião ordinária do Comac. Compareceram à reunião o Presidente do COMAC, Antônio Carlos Xavier da Gama; o Gestor Público Dr. Ernani 
Gomes, Assessor Jurídico da SEMAS, Dr. Fabrício Fernando Aires, a Diretora-geral de Controle Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de 
Contagem (SEMAS), Danielle Rodrigues Soares Máximo, os conselheiros: Délzio Santos Almeida, (SINDISCON) – Sindicato dos servidores Públicos do Município de 
Contagem; Henrique Damasio Soares, representando o Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG); Eduardo Eustáquio de Morais, representante da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano; Ubiratan Nogueira, representando Associação Comercial e Industrial de Contagem (ACIC), Cecília Rute de Andrade Silva, 
Instituto Guacuí; Renato Ferreira Mafra, representando a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; Presentes os servidores da SEMAS: Raphael D'Assunção 
Coelho, (Diretor de Licenciamento Ambiental); os respresentantes das empresas Montele Indústria de Elevadores Ltda, Nansen S.A. Instrumentos de Precisão, Maria 
Aparecida Alves; Representantes da CONPARQ Campos Bruno de Carvalho, Helbert Scarpelli de Oliveira Quintão; Pedro (técnico); Técnico Felipe Alves, Renata Fernandes 
S. Nunes (Gerente de Condicionantes), Jane Martins Gonçalves Mello, (Educadora Ambiental) e Marise de Cássia Gonçalves (Secretária do COMAC). Aberta a reunião, o 
Presidente Antônio Gama conferiu o quórum, cumprimentou a todos e colocou a ata da última reunião em aprovação. Délzio Almeida pede que seu nome seja 
colocado com sobrenome nas próximas atas, assim como de todos os conselheiros. A mesma foi aprovada. Antes de dar prosseguimento à reunião, o presidente pede 1 
minuto de silêncio em homenagem ao esposo da Conselheira Cecília que faleceu no último dia 08 de maio. 2º Ponto de Pauta: Montele Indústria de Elevadores  Ltda 
– Julgamento do pedido de revalidação da Licença de Operação Corretiva. Processo nº 8329/01-15 – Apresentada pelo técnico Felipe Alves, que esclarece não ter 
conseguido abrir a apresentação, devido a um problema com o pendrive. A empresa foi classificada no código B 7021 e 05096, classe 3. O empreendimento está 
instalado em zona de uso e incômodos, Zui I e na Bacia Hidrográfica da Pampulha. A empresa protocolou todas as condicionantes, e a conclusão foi pelo deferimento 
da licença para as atividades de fabricação de máquinas, equipamentos para transporte e elvação de pessoas, peças e acessórios, manutenção e reparação de máquinas 
e equipamentos para as atividades de fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas e acessórios, manutenção e reparação 
de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte, pelo prazo de 6 anos. Nas condicionantes foram levantados 6 itens: apresentação do contrato assinado entre 
a COPASA e o empreendimento, para a prestação de serviço e recebimento fontes não domésticos. Na licença anterior, nas condicionantes havia sido contemplado a 
apresentação desse contrato, mas no contrato diz que após 5 anos o mesmo é renovado automaticamente. Como não se sabe se ouve algum imprevisto, o técnico 
achou por bem pedir novamente, no prazo de 60 dias; AVCB atualizado, no prazo de 60 dias; contrato ou comprovante da destinação dos resíduos sólidos, também no 
prazo de 6a dias; licença ambiental das empresas que recolhem os resíduos; apresentar certificado de regularidade de inscrição junto ao cadastro técnico federal do 
IBAMA, exigência essa feita pelo Estado e a SEMAS adotou também; apresentar anualmente cópia do certificado de registro junto ao IEF, da Montele e demais empresas 
que utilizam as embalagens de madeira, durante a vigência da licença; documentos relacionados a transporte e destinação dos resíduos deve ficar na empresa para 
caso de fiscalização. Todo esse prazo que foi dado poderá ser alterado, desde que seja enviado à SEMAS um pedido para análise para prorrogação. Dr. Fabrício esclarece 
que a assessoria jurídica manifesta pelo prosseguimento pela concessão da licença, não apresentando nenhuma outra discordância, uma vez que a empresa observou o 
prazo correto. Foi então manifestado pela revalidação da licença. O presidente Antônio Gama coloca a pauta em discussão. Em aprovação. Aprovado. 3º Ponto de 
Pauta: Nansen S.A. Instrumentos de Precisão – Julgamento do Pedido de Revalidação da Licença de Operação Corretiva. Processo nº 8545/01-15. Apresentação feita 
pela técnica Renata, que esclarece que a atividade é de fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle (eletroeletrônicos), fabricação de 
equipamentos não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, instalação de máquinas e equipamentos industriais. A área é de 
1.3 hectares, com aproximadamente 222 funcionários. O empreendimento está localizado na Bacia da Pampulha, numa área de usos e incômodos, ZUI I. A empresa já 
possui uma licença de Operação Corretiva, sob o Nº 18, liberada em 2012, com a validade de até 13/08/2016. A empresa entrou com processo de revalidação do 
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Licenciamento Ambiental, FCE 172216, em 18/05/2015, atendendo, portanto, o prazo estabelecido pela legislação vigente. A mesma está localizada na Rua José Pedro 
de Araújo, 960 – Bairro Cinco. A Classificação do empreendimento foram enquadradas em 3 códigos da DN 74 e ambos classificados como classe 3. De acordo com a 
Lei Complementar 082 foram enquadrados em 3 códigos referentes às atividades já citadas. A conclusão é que durante a análise do processo foi identificado que a 
empresa apresentou e cumpriu integralmente as condicionantes da última licença, bem como os documentos necessários às medidas de controle ou mitigadoras dos 
impactos ambientais gerados para a obtenção da revalidação da licença. A SEMAS opta pelo pedido de deferimento do pedido de validação da licença de operação 
corretiva da empresa. Como condicionantes: 1- Apresentar comprovante de atendimento ao contrato de prestação de serviços para recebimento e tratamento de 
efluentes líquidos domésticos e não domésticos celebrado com a COPASA., anualmente, durante a vigência da licença; 2- Manter atualizado e apresentar Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB, durante a vigência da licença; 3- apresentar contrato e/ou recibo, bem como a Licença Ambiental atualizada da empresa 
responsável pelo transporte, recolhimento e destinação final dos resíduos gerados pelo empreendimento, anualmente, durante a vigência da licença; 4- manter 
atualizado e apresentar a outorga emitida pelo órgão estadual competente, durante a vigência da licença, 5- apresentar o automonitoramento dos resíduos sólidos, 
conforme programa de automonitoramento constante no anexo II, anualmente, durante vigência da licença. Dr. Fabrício esclarece que não se opõe e manifesta 
favorável a concessão da licença, com prazo de validade de 4 anos. O presidente coloca a pauta em discussão. O conselheiro Eduardo Eustáquio ressalta que estava 
avaliando a situação da Empresa no cadastro da prefeitura e pode constatar que ela está com Alvará para 7 mil e poucos metros quadrados, a análise da Renata fala de 
11.300 metros e o terreno todo é de 4,4 hectares. Questiona se não seria a quadra toda. A área não está batendo com a questão do Alvará. Sendo assim, a empresa 
deverá regularizar seu Alvará com a área correta, e a partir daí, se haverá necessidade do RIU – Relatório de Impacto Urbano. Ubiratan Nogueira questiona com a 
técnica Renata se, no processo anterior foi concedido uma licença de forma corretiva, LOC. A legislação determina que no memento em que é concedido a LOC, ele não 
é mais corretiva e sim de operação e passível de 6 anos, não de 4. O conselheiro Henrique Damásio esclarece que a dúvida dele é a mesma do Ubiratan. Délzio Almeida 
concorda com ambos. A técnica Renata esclarece que realmente é uma Licença de Operação, com um prazo de 2 anos para o cumprimento integral das condicionantes. 
O presidente Antônio Gama questiona sobre a questão do Alvará levantada pelo conselheiro Eduardo Eustáquio. Ubiratan Nogueira esclarece que a Legislação 
determina que as condicionantes são medidas de controle, devendo se adequar. A medida que o Meio Ambiente começa a criar umas condicionantes de outro setor da 
prefeitura, não é mais uma questão ambiental. O setor deve ter a atribuição para ter esse documento para notificar então criar uma condicionante, pois ela não é uma 
medida de controle. Renata esclarece que o Alvará apresentado pela empresa, sob nº 01168 de 77 informa uma área total de 44.664 metros quadrados. A validade é 
indefinida e não tem a área construída no Alvará, somente a total. O presidente esclarece que o conselho acata a sugestão de Ubiratan Nogueira, para o SMDU, se for o 
caso, pedir esclarecimentos à Empresa. O que se deve é ater às questões ambientais que foram apresentadas e sanadas com a correção que é uma Licença de Operação 
e com o prazo de 6 anos. O presidente coloca em votação. Aprovado. 4º Ponto de pauta: com 2 subitens - Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem 
– CONPARQ – Autorização de supressão e definição da compensação ambiental – Campos Bruno de Carvalho – supressão de um Ipê Amarelo. Processo 03A 2121/2015. 
Délzio Almeida esclarece que o Ipê se encontra na Bacia da Pampulha, na Rua João Martins, Novo Progresso. Ressalta que é uma espécie protegida por Lei Federal e que 
para 1 supressão, 50 compensações. Stéfane, diretora-geral do Departamento de Arborização Urbana da CONPARQ esclarece que esse processo não foi pedido do 
requerente, mas um caso atípico, onde o requerente abriu uma solicitação de poda de 1 Ipê Amarelo. É uma árvore com um estado fitossanitário bom, porém, bem 
inclinada para cima do muro da casa do requerente. Foi observado que se for feita uma poda nessa árvore seria a drástica, que seria o mesmo que matá-la. Diante 
dessa solicitação de poda e não de supressão só se vê duas soluções: poda drástica ou o corte. Por esse motivo o processo foi trazido para o conselho dar o seu parecer. 
Stéfane esclarece que como bióloga opta pela supressão, uma vez que na poda drástica ela não vai rebrotar. O presidente coloca a pauta em discussão. Délzio Almeida 
ressalta que a situação é sensível e há um risco para o requerente, mas completa que a compensação deve ser revista pelos conselheiros, uma vez que ele pediu a poda 
e não a supressão. Stéfane completa que quando a árvore estiver em estado fitossanitário ruim ou oferecer risco para o requerente, que ele fique isento de compensa-
ção ambiental. Renato Mafra questiona se a árvore atrapalha alguma entrada da casa. Stefane responde que não, que a casa fica em uma esquina, mas a mesma está 
em cima do telhado e o risco é notório. Renato completa que não há a necessidade das 50 mudas, mas que se faça um plantio no próprio local. Ubiratan Nogueira 
esclarece que pela árvore estar no passeio, trata-se de um setor público, então a lei é bastante clara quando se aplica a lei tanto no setor público quanto no privado, 
onde o segundo tem de dar exemplo de cumprimento da lei. Diante disso, Ubiratan vota pela supressão e pelo plantio das 50 mudas pela própria CONPARQ, por se 
tratar de setor público. Cecília Rute de Andrade questiona se no local só tem essa árvore. Stéfane responde que sim e completa dizendo que a sugestão de alguns 
conselheiros em replantar outra, a CONPARQ poderia doar uma muda de Ipê amarelo e o requerente a plante no mesmo local. Cecília Rute sugere ainda que se plante 
mais árvores de mais ou menos 3 metros no mesmo passeio, já que a casa se encontra em uma esquina e há mais espaços para se plantar mais árvores. Se o requerente 
pediu somente a poda é porque o mesmo tem interesse em manter a árvore. Délzio Almeida questiona sobre a rede elétrica do local e esclarece que não seria 
interessante plantar árvores de grande porte uma vez que poderia atrapalhar a rede elétrica do local, mas Stéfane esclarece que a rede é protegida. Délzio Almeida fala 
ainda do custo de um Ipê Amarelo para o município, então esse fator deve ser ponderado também, não havendo a necessidade de ser replantado um Ipê Amarelo. 
Stéfane esclarece que na CONPARQ há dessas espécies disponíveis, bem como Ipê Amarelo Cascudo, que fica um pouco menor. O presidente fala sobre a dúvida que 
surgiu, uma vez que o requerente não pediu o corte e sim a poda. Questiona então se já foi falado com ele que não será uma poda e sim um corte. Stéfane esclarece 
que não, que primeiramente foi trazido para o COMAC decidir, mas, a CONPARQ como sendo um órgão responsável e vendo uma árvore com risco, mesmo que o 
requerente não queira, está em uma área pública e, caso a árvore caia, o mesmo vai culpar a prefeitura pelos danos. Diante disso, a responsabilidade é da CONPARQ. O 
presidente pede então a definição por parte do conselho, colocando a pauta em votação. O Gestor Ernani ressalta que o plantio deverá ser feito pela CONPARQ, uma 
vez que a mesma tem todo o equipamento necessário e a responsabilidade do cuidado posterior fica por conta do requerente. Délzio Almeida pede que se defina a 
quantidade de mudas que serão plantadas no local. O presidente esclarece que deverá ser feita uma avaliação pela CONPARQ para que se defina, no mínimo uma 
árvore. Deverá também ser feito um acordo com o proprietário, para evitar problemas futuros sobre a questão da supressão. O presidente esclarece que fica autorizada 
a supressão, após esclarecimento com o proprietário e que seja plantado no mínimo uma árvore da mesma espécie para repor a que for suprimida. Em votação, 
aprovado. 2º subitem - Helbert Scarpelli de Oliveira Quintão – Supressão de 319 indivíduos arbóreos. Processo nº 03A 01913/2013 – Apresentação feita também por 
Stéfani, que esclarece que o empreendimento se trata de uma construção de galpão comercial, com uma área de preservação permanente com um curso d'água, com 
menos de 10 metros, porém, fora de abrangência de Mata Atlântica. Stéfani apresenta algumas fotos das árvores que se encontram no local. Eles pretendem cortar 
todos os 319 indivíduos, preservando a área de APP, respeitando os 30 metros e sem intervenção. Foram encontradas 5 espécies protegidas por lei, que são Ipês 
Amarelos e a ameaçada de extinção, 1 Cedro. O processo veio para a aprovação do COMAC por se tratar de mais de 300 árvores. O presidente Antônio Gama coloca a 
pauta em discussão. Délzio Almeida pede vistas ao processo para que os conselheiros façam uma visita ao local. O presidente concede a vista do processo e já marca a 
data da visita ao local para dia 19/05/16, às 8:30 horas, acompanhados de Stéfani e os empreendedores. 5.º Ponto de pauta: Assuntos gerais – O presidente Antônio 
Gama ressalta que a conselheira Cecília fez algumas solicitações em outras reuniões, que serão esclarecidas hoje. Uma das solicitações é sobre a Rua das Acácias com 
Olinto Garcia, próximo ao Parque Eldorado, ouve uma denúncia de entulho naquela região, onde foi encaminhado um ofício à SEMAS. Foi feito a limpeza  e o pedido 
de uma atenção bem especial, por ser perto de um parque municipal, que é uma área de preservação ambiental muito importante. Foi encaminhado também um ofício 
à Secretaria de Estado a respeito do Parque Ferrugem, a respeito daquelas famílias. A resposta foi dada na semana passada, encaminhada pelo secretário Murilo 
Valadares. O presidente pede à Jane que leia o ofício encaminhado à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – SETOP/MG o ofício OF. nº 136/2016/SEMAS, 
informando que os serviços de demolições de edificações e remoções do Empreendimento denominado “Requalificação Urbana e Ambiental e de Controle de Cheias do 
Córrego Ferrugem”, encontra-se em andamento através da empresa habilitada para esse fim, contrato Nª 078/2014. Em resposta, o Secretário Murilo de Campos 
informa, através do OF.GAB.SETOP.325/16, que a disposição final do entulho é destinada para aterro de inertes devidamente licenciado, localizado na Av. Serrinha, 
Município de Ibirité, gerenciado pela Empresa Reabilitar Soluções Ambientais Ltda. Informa também que as famílias assentadas encontram-se estáveis quanto as 
condições de habitabilidade, provisoriamente, até que as unidades habitacionais sejam entregues. Acrescenta ainda que o Estado garante o aluguel social e está 
empenhando todos os esforços para conclusão dos projetos e obras para reassentar as famílias definitivamente.  Cecília Rute enfatiza que a resposta do secretário não é 
verdadeira, uma vez que tem casas sem moradores e que vai fotografar, para melhor esclarecimento. Completa ainda que os Municípios de Belo Horizonte e Contagem 
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precisam tomar uma decisão. Pede ao presidente uma cópia do documento e completa que na próxima reunião trará as fotos. Não se pode deixar que aquelas famílias 
vivam lá daquela maneira. O presidente concederá uma cópia e agendará uma reunião com a Gláucia, Secretária Adjunta de Habitação, para dar melhores esclarecimen-
tos. O presidente fala ainda da outra situação solicitada pela Cecília Rute, sobre a prestação de contas do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Lembrando que a conta 
é da Caixa Econômica Federal e essa conta tem sido usada única e exclusivamente para pagamento da Empresa KTM, vencedora da Licitação da Coleta Seletiva. Como 
foi solicitado no mês anterior, o extrato veio de agosta a março de 2016 com o extrato com um valor um pouco maior pelo dinheiro estar aplicado, conforme determina 
a lei. Dia 29/04/2016 consta um saldo de R$ 2.655.516,86, lembrando que a utilização do dinheiro do fundo foi aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, 
quando Ivayr Soalheiro ainda era o secretário. Quando começou o  processo licitatório a Natalie esteve presente e fez a apresentação do que é a Coleta Seletiva. Ernani 
esclarece que é prestado conta também ao Promotor da 5ª Promotoria de Meio Ambiente, Dr. Leonardo Barreto, onde é encaminhado automaticamente, desta forma 
poderá ser analisado também no Ministério Público. Renato Mafra enfatiza que tem andado muito ultimamente com o Délzio, pelo projeto de revitalização das 
Nascentes e vendo outras regiões que vêm sofrendo com o lixo, descarte de materiais e tudo o mais, quando surgiu a ideia de instalação de câmeras nos pontos de 
maior incidência de descarte irregular. A prefeitura limpa esses locais, no mês seguinte lá está tudo de novo, com cercamentos destruídos e isso custa dinheiro ao 
município. Uma câmera ,  que poderia ser chamada de Olho Verde seria um fiscal 24 horas nesses locais. Seria uma forma também de o município não aumentar seus 
custos, pois não precisaria contratar pessoal e as câmeras funcionariam também para investigar outros crimes, uma vez que esses locais geralmente são ermos. Renato 
ressalta ainda que tentou entrar em contato com o pessoal do olho vivo, mas está muito difícil, pois gostaria de trazer os valores para o conselho, visto que o fundo do 
meio ambiente teria verba para tal. Délzio ressalta sobre uma obra da Secretaria de Obras, junto com o Governo Federal, na Rua Acássia com Magnólia, TEC 7000, com 
uma nascente perene no local e vazando na rua. Sábado foi feita a primeira limpeza e criou-se um dreno do que estava sendo jorrado na rua  para dentro do terreno, 
com vistas para construção de um lago. Um projeto bem elaborado, com acompanhamento dos biólogos da SEMAS, do Renato que é engenheiro agrônomo e do admi-
nistrador da Ressaca, José Menezes. O presidente agradece a parceria Delzio e Renato, que se desdobram em prol do meio ambiente do município. Renato esclarece 
que o modo de utilização está sendo utilizado pela SUDECAP, de janeiro de 2016, dentro das conformidades da lei. Após a execução será apresentada a memória de 
cálculo de tudo que foi pago. A questão da Consultora Itamaracá se dá pela AP Ponto não ter interesse em mobilizar pessoal para esse serviço. Espera-se a inauguração 
da obra no dia 01 de junho de 2016, esse espaço que será o primeiro de todos. O presidente esclarece que as imagens trazidas por Délzio foi como forma de prestação 
de contas ao conselho, uma vez que a obra está sendo feita com compensações ambientais votadas nesse conselho. Cecília Rute propõe para a próxima reunião que 
convide a COPASA, na pessoa do Dr. Rômulo, para que ele nos esclareça como está a questão do caça esgoto e o saneamento em Contagem. É preciso proteger os rios, 
mas isso não está acontecendo em nossa cidade, sendo privilegiada por não receber esgoto de ninguém, mas manda esgoto para cidades vizinhas. Ressalta ainda que 
Contagem deveria ter um comitê de saneamento de esgoto e fossas sépticas, para que os rios sejam despoluídos. O presidente ressalta que fará o convite, mas 
esclarece que dependerá da agenda do Dr. Rômulo. O presidente encerra a reunião, agradecendo a presença de todos.                                                                          

Secretaria Municipal 
de Saúde

Extrato do 3º TA ao CT 027/2013, dispensa n° 041/2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e BENEDITO AGOSTINHO DA SILVEIRA. Obje-
to: prorrogação do contrato nº 027/2013, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é R$ 49.200,00 (quarenta e nove mil e duzentos reais) Dotação 
Orçamentária de nº 1113.1.10.122.0002.2305.339036.14 CR 1224, fonte do recurso 215508. Em Contagem, 27 de maio de 20156.

Extrato do 1º TA ao CT 096/2015, dispensa n° 065/2015, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e LEONARDO REIS E SANTOS. Objeto: prorro-
gação do contrato nº 096/2015, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é R$ 25.494,72 (vinte e cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais 
e setenta e dois centavos) Dotação Orçamentária de nº 1113.1.10.301.122.0001.2305.339036.14 CR 663, fonte do recurso 214801. Em Contagem, 03 de junho de 
20156.

Extrato do 14º TA ao CT 073/2003/FMS, dispensa n° 084/03, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e JOAO BOSCO SANTIAGO. Objeto: pror-
rogação do contrato nº 073/2003/FMS, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é R$ 16.170,07 (dezesseis mil cento e setenta reais e sete centavos) 
Dotação Orçamentária de nº 1113.1.10.122.0001.2305.339039.10 CR 666, fonte do recurso 214801. Em Contagem, 23 de dezembro de 20145.

Aviso de Homologação - O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 
8.666/93 e 10.520/02, tornar Público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 016/2016, Processo nº 030/2016, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTAVÉIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG, às 
licitantes: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, itens: 
01, 02, 27, 30, 43, 56, 65, 69, 84, 85 e 94 no valor total estimado de R$ 1.638.068,00;   MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME, itens 15  no valor 
total estimado de  R$ 5.700,00;  VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA, itens: 14, 48 e 53  no valor total estimado de  R$ 240.445,00;  AGIS MEDICAL PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, itens: 18, 35 e 73  no valor total estimado de R$ 72.630,00;  BEM MED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME, itens:42 e 93  
no valor total estimado de R$ 322.875,00;  BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, itens:39 e 70 , no valor total estimado de R$ 138.225,00; CREMER S/A, item: 38, no 
valor total estimado de R$ 46.573,75;  DCB DISTRIB.CIRURGICA BRASILEIRA LTDA, item: 06,  no valor total estimado de R$ 17.022,00; DIFARMIG LTDA, itens: 26 e 81, 
no valor total estimado de R$ 513.000,00; DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA – EPP, itens: 19, 20, 74 e 75, no valor total estimado de R$ 90.000,00; DISTRILAF 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, item: 90,  no valor total estimado de R$ 4.650,00; GILMED SUL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA, itens: 21, 22, 23, 
24, 25, 77, 78, 79 e 80 no valor total estimado de R$ 626.525,00; JN DIAGNÓSTICA LTDA – EPP, itens: 36, 46, 88, 89 e 96  no valor total estimado de R$ 241.218,00; 
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,  itens: 16, 31, 32, 33, 44, 45, 57 e 62 no valor total estimado de R$ 1.517.043,12; MASTERMED COMERCIAL LTDA ME, 
itens: 03, 04, 07, 08, 13, 47, 50, 51, 52, 60, 63, 67 e 70 , no valor total estimado de R$ 285.137,50; ; MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRES.DE PROD.HOSPITALARES 
LTDA, item: 17,  no valor total estimado de R$ 11.200,00; SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP, item: 12 no valor total 
estimado de R$ 55.586,40; TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, itens: 10 e 11,  no valor total estimado de R$ 7.776,00,  totalizando estimadamente em R$ R$ 
5.833.674,77–  Elemento da Despesa 339030 35. Secretaria Municipal de Saúde, Silvana Leite Pereira. Em 20 de julho de 2016.

Aviso de Homologação - O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 
8.666/93 e 10.520/02, tornar Público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 012/2016, Processo nº 024/2016, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA FORNECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETROCNICA, CONSTITUÍDO POR CENTRAL DE MONITORAMENTO INFORMATIZADO, CENTRAL DE ALARME, 
MÓDULO GPRS, SENSOR DE PRESENÇA, TECLADO, SIRENE, BATERIA, TRANSFORMADOR, CAIXA METÁLICA, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS DE 
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TODO EQUIPAMENTO QUE SE FIZER NECESSÁRIO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DO PRÉDIO DA FAMUC, UNIDADES E SETORES DESCENTRALIZADOS EM ATENDIMEN-
TO AO MUNICIPIO DE CONTAGEM/MG., à licitante: PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP no valor total estimado de R$ 192.060,00,  totalizando estimada-
mente em R$ 192.060,00– Projeto/Atividade: 10.301.0056.2333/ 10.302.0056.2326; Elemento da Despesa: 339039 12/ 339039 12; Fonte: 215201/ 215202/ 214801/ 
214901/ 215001; Código Reduzido: 766/ 767/ 799/ 800/ 801. . Secretaria Municipal de Saúde, Silvana Leite Pereira. Em 18 de julho de 2016.

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, 
Tornar Público a RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 069/2015, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ELETRODOMÉSTICOS (DE USO COMUM), VISANDO ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, às 
licitantes H STRATTNER E CIA LTDA - R$ 320.000,00; AL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA – ME - R$ 382.770,00; ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 
- R$ 316.320,00; BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - R$ 533.000,00; BAUMER S/A - R$ 292.000,00; 
BIOMERCANTIL LTDA - R$ 24.360,00; CIRURGICA ALBINOS EIRELLI EPP - R$ 710.669,00; COM. DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - R$ 130.228,80; 
DATAMED LTDA - R$ 23.660,00; DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME - R$ 3.864,00; DISTRIBUIDORA JHF LTDA - R$ 7.600,00; DIXTAL BIOMEDICA INDUS-
TRIA E COMERCIO LTDA - R$ 590.480,00; DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - R$ 48.170,00; FANEM LTDA - R$ 508.890,00; GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
ESPECIALIZADA LTDA – ME - R$ 29.906,50; HOSPMED COMERCIO LTDA - R$ 7.872,00; LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 351.460,00; LIVIA CRISTINA DOS SANTOS 
REIS - R$ 160.936,00; MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - R$ 488.875,00; ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - R$ 499.000,00; PROCIMED HOSPITALAR 
E CIENTIFICA LTDA - R$ 57.600,00; WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - R$ 188.811,59, totalizando R$ 5.676.472,89. Dotação Orçamentária informada 1113.1; 
449052 04. Secretária Municipal de Saúde, Silvana Leite Pereira. Em 21 de julho de 2016.

CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
Cadastro nº: 005/2016
O Diretor Geral do Departamento de Vigilância Sanitária, no uso de suas atribuições, e de acordo com a LC 103/2011, Código de Saúde de Contagem, e a Portaria SVS/
MS nº 344/1998 e a Portaria de nº 06/99, torna público o Cadastro de Estabelecimento Farmacêutico para a comercialização / dispensação de Medicamentos a base de 
substância retinóides de uso sistêmico (lista C2) à empresa:
EMPRESA: Drogaria Farma Shopping Ltda
CNPJ: 26.028.035/0001-22
ENDEREÇO: Av. Severino B. Rodrigues, 850 Lojas 2114 e 2115 – Ressaca - Contagem / MG.
Contagem, 022 de julho de 2016

Adonias de Paula Rodrigues

Diretor Geral

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, 
Tornar Público a REVOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 037/2016, Processo nº 068/2016, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMEN-
TO E APLICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS RANIBIZUMABE 10 MG/ML, BEVACIZUMABE 25 MG/ML E REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA, 
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE. Silvana Leite Pereira - Secretária Municipal de Saúde.  Em 22 de julho de 2016.

Aviso de Homologação - O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 
8.666/93 e 10.520/02, tornar Público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 026/2016, Processo nº 045/2016, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA, GENERICOS OU SIMILARES, PARA ATENDIMENTO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E/OU DEMANDAS 
JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM., às licitantes: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, itens: 04, 05, 19, 48, 49, 50, 63 e 65 no 
valor total estimado de R$ 20.880,00;   BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP, itens:03, 14, 15, 16, 18, 28, 33, 38, 42, 47, 51, 52, 58, 59, 60, 66, 72, 75, 76, 
81 e 83  no valor total estimado de  R$ 148.800,48;  BH FARMA COMERCIO LTDA, itens: 25, 34, 43, 44 e 53 no valor total estimado de  R$ 18.381,60; COSTA CAMARGO 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, itens: 11, 13, 24, 27, 29, 30, 54, 55, 56, 57, 69, 71, 77, 78, 80, 84, 85  e 86  no valor total estimado de R$ 60.118,56  
totalizando estimadamente em R$ 248.180,64–  Elemento da Despesa 339030 09. Secretaria Municipal de Saúde, Silvana Leite Pereira. Em 18 de julho de 2016.

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

Relação nominal de contratos assinados, em decorrência do Processo Seletivo Simplificado - PSS 02/2015, para atendimento ao Convênio 789496/2013 Programa 
Vida Saudável, celebrado entre o Ministério do Esporte e a Prefeitura Municipal de Contagem, sediada à Praça Presidente Tancredo Neves, n°200, Bairro: Camilo Alves 
Contagem/MG por meio da Secretaria Municipal de Administração, representada neste ato pelo seu titular, Sr. AMARILDO DE OLIVEIRA, com a participação da Secretaria 
Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso, neste Ato representada pelo seu titular, Sr. HAMILTON LARA MOREIRA sendo este último 
Gestor do convênio. 

PROFISSIONAIS CONTRATADOS

NOME CPF FUNÇÃO ADMISSÃO

FLAVIA FERNANDES DOS SANTOS 063.790.886-44 COORDENADOR DE NÚCLEO 01/07/2016

DENIS DA ROCHA FERREIRA 096.455.386-45 COORDENADOR DE NÚCLEO 01/07/2016

EVA DE LOURDES DOS SANTOS 812.291.436-53 COORDENADOR DE NÚCLEO 01/07/2016
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ROSANA MAGALHAES BARCALA 032.436.156-40 COORDENADORDE NÚCLEO 01/07/2016

VANESSA SILVA MELO 016.006.116-48 COORDENADOR DE NÚCLEO 01/07/2016

SOLANGE DRUMOND SOARES LOPES 031.797.586-27 AGENTE SOCIAL 01/07/2016

POLIANA VIDAL MARTINS 066.135.596-95 AGENTE SOCIAL 01/07/2016

MARIA GORETE AMBROSIO ALVIM 
ASSIS 932.997.706-59 AGENTE SOCIAL 01/07/2016

CAROLINA SERELLI MACEDO BER-
NARDES 014.561.746-73 AGENTE SOCIAL 01/07/2016

ANGELA MARIA SILVA CARVALHO 014.687.716-04 AGENTE SOCIAL 01/07/2016

RENATA DAS GRAÇAS MIGUEL 
SEPTIMIO 039.136.816-80 AGENTE SOCIAL 01/07/2016

MARIA LUCIA TEIXEIRA 676.194.366-34 AGENTE SOCIAL 01/07/2016

LUCIETE APARECIDA SILVA SANTOS 531.620.646-00 AGENTE SOCIAL 01/07/2016

SIMONE CLEIDE SALOME 908.078.986-00 AGENTE SOCIAL 01/07/2016

AMANDA RUFINO DE MORAIS 077.479.316-38 AGENTE SOCIAL
01/07/2016

BRUNO CARLOS BATISTA 074.021.616-33 AGENTE SOCIAL 01/07/2016

LEONARDO TADEU DOS SANTOS 082.082.296-52 AGENTE SOCIAL 01/07/2016

JESSICA LORRANE DA SILVA 107.859.836-35 AGENTE SOCIAL 01/07/2016

MIRIAM CLAUDIA ELIZA DOS SANTOS 026.678.226-41 AGENTE SOCIAL 01/07/2016

MIRCEA NUNES DA SILVA 081.195.186-32 COORDENADOR DE NÚCLEO 01/07/2016

LEOPOLDINA NUNES BARBOSA 
SOARES 045.930.046-67 COORDENADOR DE NÚCLEO 01/07/2016

FRANCILENE GUALBERTO BORGES 013.259.096-45 COORDENADOR DE NÚCLEO 01/07/2016

KEILA JANICE PEREIRA 040.170.416-55 COORDENADOR DE NÚCLEO 01/07/2016

ALEXANDRE RODRIGUES NETO 060.069.436-46 AGENTE SOCIAL 01/07/2016

CRISTINA PEREIRA MASCARENHAS 
DE SOUZA 051.681.306-40 AGENTE SOCIAL 01/07/2016

JAIR MOURA MARCOS 062.405.246-03 AGENTE SOCIAL 01/07/2016

ISABELA CRISTINA DUARTE CRUZ 078.607.606-22 AGENTE SOCIAL 01/07/2016

MARLI ANTONIETA TAMIOZZO 585.622.300-49 COORDENADOR DE NUCLEO 12/07/2016

VANUSA MARIA DA SILVA ALMEIDA 660.198.186-91 COORDENADOR DE NUCLEO 12/07/2016

DANIEL DA SILVA ROSA 073.036.336-85 AGENTE SOCIAL 20/07/2016

SONIA MARIA DE SOUZA MOURAO 232.167.196-34 AGENTE SOCIAL 20/07/2016

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 06/2016
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DOS TRABALHADORES DO PROJETO
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

COORDENADOR DE NÚCLEO 09
A partir de 1º - “PSS”/Edital nº 02/2015 que não compareceram à cha-
mada anterior

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
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01) COORDENADOR DE NUCLEO 28/07/2016

09:00

(MANHÃ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Camilo 
Alves, Contagem

(AUDITORIO)

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 28/07/2016
(QUINTA - FEIRA)
Contagem, 22 de Julho de 2016.

Atos do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Extrato de ratificação de termo de rescisão unilateral – Fica rescindido unilateralmente o contrato firmado com a empresa Utopia 
Consultoria e Assessoria Ltda, a partir da data de 01 de agosto de 2016, cujo objeto é a prestação de serviços de terceirização de mão de obra, proveniente do Processo 
de Licitação nº 022/2014 - Tipo Pregão Presencial de Menor Preço, nº 003/2014 , com amparo nos artigos 79 do inciso I, e 78 inciso XII da lei 8.666/93 . Tendo em vista 
a redução do limite do duodécimo repassado ao Poder Legislativo Municipal, nos termos da consulta nº 932.439 do Tribunal de Contas de Minas Gerais, que entendeu 
que os recursos decorrentes das contribuições para o custeio do regime próprio de previdência municipal e das contribuições do serviço de iluminação pública não 
devem compor a base de cálculo do referido limite, bem como ante a recomendação expedida pelo Diretor Financeiro da Câmara Municipal de Contagem. Fica desde já 
a Empresa intimada da referida decisão, caso queira, apresentar recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, conforme disposto no art. 109, I, 
‘e’ da Lei 8.666/93. Contagem/MG, 22/07/2016 - Vereador Gil Antônio Diniz – Presidente.
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