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Controladoria 
Municipal

Portaria COR/CGM - Nº 143, de 17 de Agosto de 2016.
O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais; nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990; art. 20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013; e art. 1º do Decreto nº 350, de 25 de junho de 2014;
CONSIDERANDO:
I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar 02/042/2016, através da Portaria Nº 088 de 03 de Junho de 2016, para apuração de irregularidades suposta-
mente cometidas pelo servidor LUÍS CLAUDIO DA CUNHA PEREIRA, matrícula n° 1333379, Auxiliar de Biblioteca Escolar;
II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;
RESOLVE:
Art. 1º – Determinar no PAD 02/042/2016 a penalidade Administrativa de SUSPENSÃO de 60 (sessenta) dias, do servidor LUÍS CLAUDIO DA CUNHA PEREIRA, matrícula n° 
1333379, Auxiliar de Biblioteca Escolar, com fundamento legal no art. 123, II c/c Art. 126, todos da Lei Municipal 2.160/90.
Art. 2° - Fica determinado o término do afastamento preventivo do referido servidor.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de Agosto de 2016.
VANDERLEI DANIEL DA SILVA 
Controlador Geral do Município

Portaria Nº 148, de 17 de Agosto de 2016.
A Corregedora-Geral do Município, no uso de suas atribuições legais; nos termos dos artigos 138 e seguintes da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 1990; 
art. 20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013; e art. 1º  do Decreto nº 350, de 25 de junho de 2014;
CONSIDERANDO:
I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 02/015/2015, através da Portaria Nº 177 de 21 de dezembro de 2015, para apuração de irregularidades 
supostamente cometidas pela servidora TATIANE CÁSSIA DE CARVALHO MARQUES, matrícula 125096, Auxiliar de Enfermagem;
II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;
RESOLVE:
Art. 1º – Determinar no PAD 02/015/2015 a penalidade Administrativa de DEMISSÃO da servidora TATIANE CÁSSIA DE CARVALHO MARQUES, matrícula 125096, Auxiliar 
de Enfermagem, com fundamento legal no art. 127, III c/c art. 134 e 123, todos da Lei Municipal 2.160/90.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de Agosto de 2016.
VANDERLEI DANIEL DA SILVA 
Controlador Geral do Município

Portaria COR/CGM - Nº 149, de 23 de Agosto de 2016.
O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais; nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990; art. 20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013; e art. 1º do Decreto nº 350, de 25 de junho de 2014;
CONSIDERANDO:
I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar 02/019/2016, através da Portaria Nº 030 de 04 de Abril de 2016, para apuração de irregularidades supostamen-
te cometidas pela servidora  KELLI CRISTINA DIAS CUNHA, matrícula 01282677, Professora de Educação Básica – PEB II;
II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;
RESOLVE:
Art. 1º – Determinar no PAD 02/019/2016 a penalidade Administrativa de SUSPENSÃO de 50 (cinquenta) dias, da servidora KELLI CRISTINA DIAS CUNHA, matrícula 
01282677, Professora de Educação Básica – PEB II , com fundamento legal no art. 123, II c/c Art. 126, todos da Lei Municipal 2.160/90.
Art. 2º - Determinar que a suspensão aplicada, seja convertida em multa na base de 50% (cinquenta por cento) do dia de vencimento ou remuneração, ficando a servi-
dora obrigada a permanecer no serviço, nos termos do art. 126, parágrafo segundo, da Lei 2160/90.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de Agosto de 2016.
VANDERLEI DANIEL DA SILVA 
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Controlador Geral do Município

Portaria COR/CGM - Nº 151, de 02 de Setembro de 2016.
O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais; nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990; art. 20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013; e art. 1º do Decreto nº 350, de 25 de junho de 2014;
CONSIDERANDO:
I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar 02/071/2015, através da Portaria Nº 169 de 02 de Dezembro de 2015, para apuração de irregularidades supos-
tamente cometidas pelo servidor ADEMIR VAZ DE OLIVEIRA, matrícula n° 1161136, Motorista;
II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;
RESOLVE:
Art. 1º – Determinar no PAD 02/071/2015 a penalidade Administrativa de SUSPENSÃO de 30 (trinta) dias, do servidor ADEMIR VAZ DE OLIVEIRA, matrícula n° 1161136, 
Motorista, com fundamento legal no art. 112, incisos I e VII, todos da Lei Municipal 2.160/90.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de Setembro de 2016.
VANDERLEI DANIEL DA SILVA 
Controlador Geral do Município

Portaria COR/CGM - Nº 154, de 06 de Setembro de 2016
O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais; nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 
1990; e artigo 20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013:
CONSIDERANDO:
I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 02/042/2014, através da Portaria Nº 132 de 03 de Julho de 2014, publicada na edição nº 3.413 do Diário 
Oficial de Contagem, do dia 04/07/2014, para apuração de irregularidades supostamente cometidas pelo servidor ANÉSIO ROSARIO SILVA, matrícula nº. 0110027-7, 
Motorista;
II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;
RESOLVE:
Art. 1º – Determinar a penalidade Administrativa de ADVERTÊNCIA ao servidor ANÉSIO ROSARIO SILVA, matrícula nº. 0110027-7, Motorista, com fundamento legal no 
art. 123, I c/c Art. 125, todos da Lei Municipal 2.160/90.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Palácio do Registro, em Contagem, aos 06 de Setembro de 2016.
VANDERLEI DANIEL DA SILVA 
Controlador Geral do Município

Portaria COR/CGM - Nº 155, de 06 de Setembro de 2016
O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais; nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 
1990; e artigo 20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013:
CONSIDERANDO:
I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 02/040/2016, através da Portaria Nº 081 de 25 de Maio de 2016, publicada na edição nº 3.874 do Diário Ofi-
cial de Contagem, do dia 30/05/2016, para apuração de irregularidades supostamente cometidas pela servidora FLAVIA MARIANA DE CARVALHO, matrícula nº. 199321, 
Assistente;
II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;
RESOLVE:
Art. 1º – Determinar a penalidade Administrativa de ADVERTÊNCIA a servidora FLAVIA MARIANA DE CARVALHO, matrícula nº. 199321, Assistente, com fundamento 
legal no art. 123, I c/c Art. 125, todos da Lei Municipal 2.160/90.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Palácio do Registro, em Contagem, aos 06 de Setembro de 2016.
VANDERLEI DANIEL DA SILVA 
Controlador Geral do Município
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Secretaria Municipal 
de Administração

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N°. 024/2016 – PA Nº. 103/2016
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS DE CONTAGEM/MG.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1151.15.122.0001.2019 – 3390.3965 – 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 resul-
tado do julgamento que reconhece como vencedora do certame a empresa licitante EMPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA., CNPJ número 05.784.828/0001-00, com o 
valor total de R$ 45.070,00 (quarenta e cinco mil e setenta reais)
Luiz Adolfo Belém
Pregoeiro
DESPACHO:
Declarada vencedora a LICITANTE acima, na modalidade Pregão Presencial número 024/2016, PA número 103/2016, adjudico o objeto à licitante vencedora e homologo 
a presente licitação para a respectiva contratação. Contagem, 06 de setembro de 2016. Amarildo de Oliveira - Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA DE CONTAGEM/MG – AVISO DE LICITAÇÕES
1) PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2016 – PROCESSO Nº. 085/2016 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO VISANDO A REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE GEOINFORMÁTICA DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 
MUNICIPAIS - SIGM, marcado para às 09h00min do dia 23/09/2016;
2) PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2016 – PROCESSO Nº. 030/2016 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: AR CONDICIONADOS, CONJUNTOS ESCOLARES, CADEI-
RAS DE ALIMENTAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS, FOGÕES, FORNOS, BALANÇAS, marcado para às 09h00min do dia 20/09/2016.
A Prefeitura de Contagem/MG torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, conforme acima. Os editais poderão ser obtidos através 
dos sites www.contagem.mg.gov.br, www.licitacoes-e.com.br e/ou na sala da Comissão de Licitações, à Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Bairro Camilo Alves, Con-
tagem/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, 08/09/2016 - Equipe de Pregões.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 09/09/2016

1. EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 047/2014/SRP PA. 295/2013 PP. 115/2013 ATA N° 005/2014
FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A COOPERATIVA DOS CARRETEIROS E CONTAGEM 
LTDA - COOPCAR
OBJETO: RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO FUNDAMENTA NO ARTIGO 79, INCISO I, C/C ARTIGO 78, INCISOS I E II, DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO AR-
TIGO 66, COM APLICAÇÃO DO ARTIGO 77, TODOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERAÇÕES, QUE OFERTAM EMBASAMENTOS SUFICIENTES 
PARA QUE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM RESCINDA O REFERIDO AJUSTE
ASSINADO: 01/09/2016

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.530
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; EXONERA do cardo de provimento em comissão de Assistente I, 
Nível I, CPC-117, o servidor RICARDO GONÇALVES, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 31 de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de setembro de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.556
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 do cargo de provimento em comissão de Assessor IV, Nível VII, CPC-655, a servidora FABIANA GOMES ALVES DE OLIVEIRA, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Defesa Social, a partir de 1º(primeiro) de agosto de 2016.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Diretor Geral do Departamento do Sistema Municipal de Defesa Social e Prevenção à Violência, Nível VIII, 
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CPC-760, a servidora FABIANA GOMES ALVES DE OLIVEIRA, lotada na Secretaria Municipal de Defesa Social, a partir de 1º(primeiro) de agosto de 2016.
Art.3º RATIFICAR a designação da servidora nomeada no Artigo 2º deste Ato Administrativo, realizada por meio do Ato Administrativo nº 18.522, datado de 31 de 
agosto de 2016, para responder cumulativamente e interinamente pela Secretaria Municipal de Defesa Social.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de setembro de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.557
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 
comissão; e considerando ainda, a necessidade de remanejamento em vista das exigências do setor próprio; TORNA SEM EFEITO no Ato Administrativo nº 17.978, 
datado de 16 de junho de 2016, a nomeação do servidor FERNANDO LUIZ DE ASSIS, para o cargo de provimento em comissão de Gerente de Avaliação, Nível III, lotado 
na Secretaria Municipal de Fazenda.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de setembro de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.558
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 NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assessor II, Nível V, CPC-373, o Servidor FERNANDO LUIZ DE ASSIS, lotado na Secretaria Municipal de 
Administração, a partir de 1º(primeiro) de setembro de 2016.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assessor II, Nível V, CPC-372, a Servidora NIVEA ALVES FERREIRA VIEIRA, lotada na Secretaria Municipal de 
Administração, a partir de 1º(primeiro) de setembro de 2016.
Art.3º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assessor II, Nível V, CPC-386, a Servidora ALEXANDRA DOS SANTOS DIAS, lotada na Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano, a partir de 1º(primeiro) de setembro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de setembro de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.559
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 Assessor II, Nível V, CPC-360, a Servidora GABRIELA DE MATOS MOREIRA BARBOSA BRANDAO, lotada na 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a partir de 22 de agosto de 2016.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assessor II, Nível V, CPC-360, o Servidor IGOR MARTINS DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal Desenvol-
vimento Urbano, a partir de 22 de agosto de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de setembro de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.563
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; NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Gerente 
de Programas de Assistência e Inclusão Social e Cidadania, Nível III, CPC-337, o servidor LUCAS BELLINE PEREIRA BARCELOS, lotado na Secretaria Municipal de Governo 
– Administração Regional Eldorado, a partir de 1º(primeiro) de setembro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de setembro de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.566
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-
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rando o disposto na Lei Complementar nº 151, 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 Secretário de Gabinete, Nível IV, CPC-29, o Servidor NATAN DE ANDRADE ASSIS, lotado na lotado na Fundação 
Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq, a partir de 12 de setembro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de setembro de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.567
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; RETIFICA o 
Ato Administrativo nº 18.548, datado de 05 de setembro de 2016, no tocante à data de nomeação da servidora AIRA SILVA RIBEIRO, para o cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Unidade de Saúde – Sapucaias I e II, Nível V, CPC-62, lotada na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, conforme 
abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] 01/08/2016 [...]”.
Leia-se: “[...] 05/09/2016 [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de setembro de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.571
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 Gestor III, Nível X, CPC-815, a Servidora NICOLE FERREIRA BLEME, lotada na Controladoria Geral do Municí-
pio, a partir de 1º(primeiro) de setembro de 2016.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Secretária Adjunta da Controladoria, Nível XII, CPC-827, a Servidora NICOLE FERREIRA BLEME, lotada na 
Controladoria Geral do Município, a partir de 1º(primeiro) de setembro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de setembro de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº  18.572
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; REVOGA a partir de 1º(primeiro) de setembro de 2016, o Ato Administrativo nº 18.295, datado de 25 de 
julho de 2016, que designa o Servidor JOSE RAMONIELLE RAIMUNDO DOS SANTOS, para responder, cumulativamente e interinamente, pela Presidência da Fundação de 
Ensino de Contagem – FUNEC.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de setembro de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES 
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº  18.573
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; DESIGNA o Servidor ALEXANDRE GUTEMBERG BERTOLINO, titular do cargo de provimento em comissão 
de Diretor Geral do Departamento de Gestão de Pessoas, Nível VIII, CPC-39, para responder, cumulativamente e interinamente, pela Presidência da Fundação de Ensino 
de Contagem - FUNEC, a partir de 1º(primeiro) de setembro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de setembro de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES 
Prefeito de Contagem

Secretaria Municipal 
de Educação

Ofício Nº076 /2016/ Diretoria de Formação Continuada
Contagem, 08 de setembro de 2016. 
Assunto: Prova Escrita de 10-09-16
A/C: Candidatos à Direção
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Prezados(as),
Considerando a continuidade do processo seletivo para eleição de Dirigentes Escolares, iniciado em 2015, o Edital 01/16, publicado no Diário Oficial do Município em 
15-07-16, em atenção às escolas que ainda não realizaram processo de consulta à comunidade escolar, e/ou que ainda não elegeram dirigente para o período 2016-
2018 por falta de candidatos em 2015, ou de quórum no dia da eleição e, em consonância com a gestão democrática comunicamos: 
1. A prova escrita para os novos dirigentes acontecerá no próximo dia 10 de setembro, na Escola Municipal Pedro Pacheco, localizada na Avenida Lisboa, 201, Bairro 
Santa Cruz Industrial, no período de 9 h às 12h30. Os candidatos deverão chegar à escola com 30 minutos de antecedência. 
2. Os candidatos à direção que já fizeram a prova escrita em 2015 estão dispensados de realizar essa etapa do processo eleitoral novamente.
3. Anexado a esse ofício encaminhamos a lista dos processos DEFERIDOS com o número da sala onde o candidato fará a prova; a lista dos processos INDEFERIDOS e a 
relação dos candidatos que estão DISPENSADOS da prova escrita.
Para maiores informações, solicitamos que entrem em contato com a Diretoria de Formação Continuada, telefone 3352-5786 ou seducformacao@gmail.com.
Contando com a valiosa colaboração de todos(as).
Atenciosamente,
Tereza Cristina de Oliveira
Diretora Geral do Programa de Formação Continuada
Sônia Regina de Oliveira
Secretária Adjunta

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONTAGEM
DIRETORIA GERAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA
EDITAL Nº 01/2016
CERTIFICAÇÃO PARA DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL E DIRETOR DE
UNIDADE ESCOLAR DA FUNEC

RELAÇÃO DE CANDIDATOS DISPENSADOS PARA A PROVA OBJETIVA DO DIA 10/09/2016 - RETIFICADO

NOME

ANA MARIA FERREIRA GOVEIA PAIXÃO

ANDREA GUIMARÃES SANTOS

APARECIDA MARIA DOS SANTOS SOUZA

GLAUCIA ROSA DA SILVA

INES COELHO RESENDE

JULIANA LOTT

KATIA DA CRUZ FERREIRA

KELLI CRISTINA DIAS CUNHA

LUCIANA MATHEUS M Q AZEVEDO 

MARCIA ESPINDOLA ROCHA

MARIA BERNADETH FERREIRA GOMES

MARIZA ALTAMIRA OLIVLET ARAUJO

MERCIA APARECIDA GONÇALVES CARNEIRO

NEIDE DE OLIVEIRA GONÇALVES

NIAMARA SILVA TEIXEIRA GUIMARÃES

ODILON BRANT DA SILVA

PAULA ZUMPANO TASSARA

PEDRO PAULO BRANDI PEREIRA NETO

PRICILLA ROBERTA DE MOURA PEIXOTO

RICHARD COELHO

ROGERIO GONÇALVES B VASCONCELOS

SIRLENE MONICA DE MOURA

SIRLENE SOLANGE CUNHA SILVA

SORAYA APARECIDA FERREIRA SILVA

SUELI LAGIOTO HESPANHOL FERRAZ

THAIS LUCIENE MESQUITA

VANIA ADELITA DE MOURA SILVA

VERA FERREIRA PINTO

Contagem, aos 09 de setembro de 2016
José Ramoniele Raimundo dos Santos
Secretário Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONTAGEM
DIRETORIA GERAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA
EDITAL Nº 01/2016
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CERTIFICAÇÃO PARA DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL E DIRETOR DE
UNIDADE ESCOLAR DA FUNEC
INSCRIÇÕES DEFERIDAS E LOCAL DA  PROVA OBJETIVA - RETIFICADO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONTAGEM

NOME LOCAL DA PROVA ENDEREÇO SALA DATA/ HORÁRIO

ADRIANA ALBERTO FRAGA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

ADRIANA GUIMARÃES DE M OLIVEIRA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

ADRIANI APARECIDA SILVA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

AILTON ROCHA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

ALESSANDRA FREIRE C MESQUITA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

ANDRE FELIPE DE ALMEIDA XAVIER E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

ANDREIA DA SILVA GUERRA OLIVEIRA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

ANDREIA MAIA SILVA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

ANGELA MARIA MARQUES E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

ANNE CRISTIE DA A SILVA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

ANTONIO CARLOS MESQUITA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

ARCI GOMES COELHO E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

CELSO EDUARDO DE SOUZA FREIRE E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

CIDEIR DE SOUSA E SILVA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

CLAUDIA CARDOSO DE OLIVEIRA BITTENCOURT E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

CLAUDIA CLEA TEIXEIRA DA COSTA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

CLEUZA DE FATIMA AP LOURENÇO E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

DANIELA CUNHA NUNES E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

DONALDO ANTONIO DE C PEDROSO E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

EDILENE ALVES MARTINS E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

EDNEA GONÇALVES DINIZ PEREIRA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

ELIANE CANDIDA COSTA TORRES E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

ELIANS MACHADO PEREIRA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

FRINEIA PEDROSA AZEVEDO LOPES E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

GESIELA LACERDA DOS S GONÇALVES E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

GILSON CARLOS DE ANDRADE E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

GILSON VALTER LUCIO DE OLIVEIRA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

GISSELE CARVALHO COELHO E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS
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ILMA LEMOS SILVA LIMA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

JANETE ROMAO DA SILVA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

JOEL LUCAS DE SOUZA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

JULIANA BATISTA DINIZ VALERIO E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

LOUANE DE MACEDO MORAIS E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 01 10/09/2016 às 09:00HS

LUCIA HELENA DE PAULA SILVA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

MAGDA ANTUNES MARTINS E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

MARGARETH PEREIRA GANDA VILELA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

MARIA APARECIDA DA SILVA BATISTA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

MARIA CRISTIANA PEREIRA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

MARIA HELENA DE PAULA M CAMPOS E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

MARISTELA GERALDA CRUZ BRAGANÇA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

MARY DA SILVA MILAGRE E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

MAURICIO CARLOS MENDES MARIANI E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

NELMA MARIA CHAVES CORREA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

NEUSA RODRIGUES DOS SANTOS E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

NORMA NONATA DE AQUINO E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

OTTO ADRIANO GOMES E RAMOS E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

PAOLA TATIANE SILVA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

PAULO CACIANO DA SILVA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

REGINA LUCIANA M COSTA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

RICARDO MARTINS DE ASSIS SANTOS E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

RITA DE CASSIA NETO E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

RONALDO MARTINS SANTOS E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

ROSANE MARIA BIFANO DOS SANTOS GOULART E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

SANDRA ARAUJO DA SILVA GAROFALO E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

SANDRA MARIS FULGENCIO BARROSO SILVA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

SANDRA MARY MELO OLIVEIRA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

SHIRLEI CRISTIAN CORREA FERREIRA TORRES E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

SILVANA FAUSTA GODOI PINTO E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS
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SIMONE DE CHANTAL DUARTE E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

TELMA SANTOS SILVA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

THIAGO ANTONIO DA S CAMINI E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

VALERIA CRISTINA DE SOUZA MARTINS E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

VANESSA DUARTE DE PAULA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

VERUSCHKA ALBANO DOLABELLA E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

VIOLETA NORBERTO LAGARES E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

XENIA CRUZ BERNARDO E. M. PEDRO PACHECO DE SOUZA
AV. LISBOA, 201 - SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG 02 10/09/2016 às 09:00HS

Contagem, aos 09 de setembro de 2016
José Ramoniele Raimundo dos Santos
Secretário Municipal de Educação

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano 

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 000859/2016
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA o Condomínio Residencial Cidade Jardim Eldorado, localizado na Rua Noberto Mayer nº 964, Cidade 
Jardim Eldorado, por execução de obra sem Alvará de Construção com base no artigo 8º da Lei Complementar nº 055/2008 e no artigo 1º da Lei Complementar nº 
082/2010. Pelo presente, fica o notificado obrigado a providenciar a regularização da obra. O não-atendimento, aos termos desta notificação, sujeitará o notificado a 
multa e embargo da obra.
Gerência de Fiscalização de Obras Particulares
Fiscal: Alyane Rodrigues Baraky – Matricula 447021
Av. João César de Oliveira , nº1410, Bairro Eldorado, Contagem/MG.

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL- 1ª INSTÂNCIA
A  Junta de Julgamento Fiscal – 1ª Instância, faz publicar a decisão  abaixo indicada:

Processo Data Assunto Nome / Razão Social Data Decisão Decisão Nº da Decisão

01771/2016-02A 28/01/16 ISENÇÃO DE IPTU IGREJA BATISTA PARA TODAS AS NAÇÕES 17/08/2016 IMPROCEDENTE 12.325

Fica este Contribuinte cientificado do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de Recurso Voluntário conforme parágrafo único do artigo 282 do CTMC 

Secretaria Municipal 
de Saúde

Aviso de Suspensão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, - informa a quem interessar possa, que o Pregão 
Presencial 062/2016 - cujo objeto é a Contratação empresas especializadas na limpeza em Estabelecimentos Prestadores de Serviços de Saúde - EPSS, com o fornecimen-
to de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, objetivando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, consoantes especi-
ficações constantes neste termo de referência, está SUSPENSO. Nova data será divulgada. Contagem, 06, de setembro de 2016. Bárbara Gomes Pereira – Pregoeiro(a).



Contagem, 9 de setembro de 2016 Página 10 de 55 Diário Oficial de Contagem - Edição 3946

"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.

Aviso de Sessão – O Município de Contagem, através da FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM-FAMUC/Secretaria Municipal de Saúde, 
Fundo Municipal de Saúde, informa que houve alteração no Edital e será alterado a data para a realização do Pregão Presencial 055/2016 – PAC 020/16 - cujo objeto 
é REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS PARA OBESOS, ACIMA DE 90 KG 
E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS PARA ADULTO E INFANTIL CONFORME TABELA SUS, e as especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência do 
CONTRATANTE, consoante às condições gerais de fornecimento e execução contidas no EDITAL e seus anexos – Data: 23 de Setembro de 2016 às 09h00min – Local: Av. 
Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. RETIRADA DE EDITAL: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes ou informações através do e-mail: 
famuc.licitacao@contagem.mg.gov.br – Equipe de Pregão. Élio de Siqueira Valério Pinto - Pregoeiro. Em 08 de Setembro de 2016.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO DO TERMO DECISÓRIO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO 
 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INCIDÊNCIA PROCESSUAL Nº 312/2014 INSTAURADO PELA PORTARIA SMS/FAMUC Nº 7.526, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2016.
TERMO DECISÓRIO
Processo Administrativo de Incidência Processual Nº 312/2014, cujo objeto é o pagamento a título de indenização de despesas com aluguel e reforma do imóvel onde 
funcionava CAPS II, sem a devida cobertura contratual, Processo Administrativo Nº 389/2007, Dispensa de Licitação Nº 122/2007, Contrato de Locação Nº 0215/2007. 
Ressalta-se que o Termo Decisório é parte constante do Relatório Conclusivo, referente a análise dos fatos conhecidos nos autos do mencionado Processo Administrativo 
de Incidência Processual Nº 312/2014 .

LOCADORA Maria Lúcia Milagres Pinheiro

CPF: 241.846.676-00

ENDEREÇO: Rua Domingos Diniz, Nº 12, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG

CEP: 32.017.110

Em razão de todo o exposto, quanto às inconformidades e os vícios apontados, não obstante a participação de outros na execução do feito, os servidores envolvidos 
são os relacionados no supracitado  Relatório Conclusivo, especificamente no item 4.1.
Importante mencionar que o valor de R$ 168.103,44 (cento e sessenta e oito mil, cento e três reais e quarenta e quatro centavos), referente ao pagamento em regime 
de indenização de alugueis sem cobertura no período de 08/10/2013 a 08/10/2015, JÁ FOI DEVIDAMENTE QUITADO, conforme comprovante de transferência bancária 
constante às fls. 54 dos presentes autos.
Desta feita, a Comissão Especial Sindicante RECOMENDA ao Secretario Municipal de Saúde:
- o pagamento, a título de indenização, pelos danos causados ao imóvel durante todo o período de locação, acrescido da reparação decorrente do uso inadequado ou 
mau uso do imóvel e por ter modificado a forma interna e externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador, o valor de R$ 380.000,00 (trezentos 
e  oitenta mil reais), conforme valor arbitrado e devidamente  homologado constante no item 5. Conclusão, do laudo de Vistoria de Imóvel. 
COMISSÃO ESPECIAL SINDICANTE

Processo: 267/2015 – Credenciamento: 022/2015
OBJETO: Credenciamento de empresas para realização de procedimentos oftalmológicos especializados para diagnósticos, cirurgias, consultas correlacionadas e as-
sistência ao paciente portador de glaucoma com fornecimento de terapêutica, destinado a atender aos usuários do SUS/CONTAGEM, de acordo com a organização da 
tabela de procedimentos editado pelo ministério da saúde e plano operativo.
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
Exmo. Sr. Secretário de Saúde,
O presente Credenciamento foi processado e julgado com observância das exigências constantes da legislação aplicável, sendo assim, nos termo do art. 25, da Lei 
8.666/93 e suas alterações, submetemos o presente procedimento à consideração de V. Exa., para RATIFICAÇÃO visando cumprimento das exigências legais, vinculando-
se à presente ratificação, todos os documentos aqui arrolados e apensados ao processo em tela, conforme documentação  anexa aos autos do processo:

3ª Credenciada Eldorado Clinica Oftalmológica Ltda

Vigência: 12 Meses
Valor Estimado do Credenciamento: R$ 6.352.381,44 ( Seis milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos ).
As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da (s) seguintes (s) dotação (ões) orçamentária (s):

Unidade Orçamentária Projeto/Atividade Elemento da Despesa Item Fonte Código Reduzido

1113.1 10.302.0019.2258 339039-36 - 214.901 1092

Em Contagem, 05 de Setembro de 2016.
Fabrício Henrique Martins
Diretor Geral do Departamento de Gestão de
 Recursos Logísticos da Saúde
A T O  D E  RATIFICAÇÃO
Nos termos do julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação e demais elementos constantes dos autos, RATIFICO o Credenciamento, para a respectiva 
contratação do objeto, para que seja lavrado o documento vinculativo obrigacional com força de compromisso para prestação de serviço, denominado CREDENCIA-
MENTO, nos termos do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
Em Contagem, 05 de Setembro de 2016.
Silvana Leite Pereira
Secretária Municipal de Saúde

MÊS DE SETEMBRO
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 144/2016 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2016
PROCESSO N.º 030/2016 
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 08/08/2016 á 07/08/2017
 Objeto: O OBJETO DO PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTAVÉIS EM ATENDI-
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MENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG
Empresa detentora do Registro: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICACMENTOS LTDA

ITENS CODIGO ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANT MARCA VALOR UNIT R$ VALOR TOTAL R$

1 6.2.844

Abaixador de língua de madeira, 14(+/-1) cm de comprimen-
to e 1.4(+/-0.10) cm de largura, formato convencional com 
extremidades arredondadas e superfície lisa. descartável. 
Apresentação pacote com 100 unidades. PACOTE 3.800 THEOTO 2,85 10.830,00

2 9.2.26

Aparelho de tricotomia, com no mínimo duas lâminas inox, 
com cabo plástico reforçado, com proteção individual para 
lâmina. descartável. UNIDADE 6.000 MAXICOR 0,61 3.660,00

27 6.2.24

Escova ginecológica para exame papanicolau, com cerdas 
curtas e macias,estéril, embaladas individualmente. Registro 
no Ministério da saúde. UNIDADE 120.000 KOLPLAST 0,28 33.600,00

30 6.2.27
Espátula de ayres (ginecológica), pacote com 100 unidades. 
Apresentar registro no Ministério da Saúde. PACOTE 3.000 THEOTO 4,79 14.370,00

43 6.2.37

Mascara cirúrgica descartável  com 3 camadas, filtro bac-
teriológico, confeccionado em material não tecido sendo 2 
camadas de não tecido, uma camada de filtro bacteriano, 
modelo retangular,  com gramatura mínima de 40g/m2, 4 
tiras laterais, pregas horizontais com clip nasal hipoalérgica, 
atóxica inodora, maleável, resistente. Embalagem com dados 
de identificação, procedência; data de fabricação, validade e 
número de lote, Registro no Ministério da Saúde – Apresenta-
ção: caixa com 50 unidades. Prazo de validade de no mínimo 
80% de vida útil a partir da data de entrega. CAIXA 285.000 EMBRAMAC 5,19 1.479.150,00

56 6.2.432

Sapatilha cirúrgica simples formato anatômico solda por 
ultrassom, descartável, baixo desprendimento partículas em 
polipropileno, gramatura 20, pacote com 100 unidades. Prazo 
de validade de no mínimo 80% de vida útil a partir da data 
de entrega. PACOTE 900 ANADONA 7,15 6.435,00

65 6.2.165

Tubo de látex, natural, resistente a tração, referencia 200 (gar-
roteamento de vasos). Metro. Embalagem com lote e data de 
fabricação, validade, registro no MS/ANVISA. METRO 3.500 LEMGRUBER 1,35 4.725,00

69 10.1.398

Cobertura para óbito / cadáver, adulto, tamanho “GG” nas 
medidas aproximadas 90X220 cm, constituído de polietileno, 
de baixa densidade, com selamento eletrônico nas extremi-
dades superior e inferior, zíper frontal, iniciando costura a 
partir de 5,5 cm das extremidades superior e inferior para 
evitar vazamento, sem costuras laterais, com etiqueta de 
identificação atrelada ao cursor de zíper, com espaço para 
inscrição de nome do hospital / órgão, nome do cadáver, data 
e hora do falecimento e observações.  UNIDADE 240 RAVA 12,70 3.048,00

84 6.3.1

Especulo vaginal estéril (descartável), para exames ginecológi-
cos, embalados individualmente, tamanho pequeno. Registro 
no Ministério da Saúde. UNIDADE 2.500 CRALPLAST 0,88 2.200,00

85 6.3.2

Especulo vaginal estéril (descartável), para exames ginecológi-
cos, embalados individualmente, tamanho médio. Registro 
Ministério da Saúde. UNIDADE 2.500 CRALPLAST 0,88 2.200,00
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94 6.2.37

Mascara cirúrgica descartável  com 3 camadas, filtro bac-
teriológico, confeccionado em material não tecido sendo 2 
camadas de não tecido, uma camada de filtro bacteriano, 
modelo retangular,  com gramatura mínima de 40g/m2, 4 
tiras laterais, pregas horizontais com clip nasal hipoalérgica, 
atóxica inodora, maleável, resistente. Embalagem com dados 
de identificação, procedência; data de fabricação, validade e 
número de lote, Registro no Ministério da Saúde – Apresenta-
ção: caixa com 50 unidades. Prazo de validade de no mínimo 
80% de vida útil a partir da data de entrega. CAIXA 15.000 EMBRAMAC 5,19 77.850,00

VALOR TOTAL( Um milhão, seiscentos e trinta e oito mil e sessenta e oito reais) 1.638.068,00

Extrato da Ata de Registro de Preço nº 145/2016 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2016
PROCESSO N.º 030/2016 
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 08/08/2016 á 07/08/2017
 Objeto: O OBJETO DO PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTAVÉIS EM ATENDI-
MENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG
Empresa detentora do Registro: – MED CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA – ME

ITENS CODIGO ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANT MARCA VALOR UNIT R$
VALOR TOTAL 
R$

15 6.2.1795

Dispositivo para higiene oral descartável composto de haste 
plástica flexível de 15 cm aproximadamente e uma extremidade 
com esponja impregnada de 1,3 g de dentifrício. Embalagem 
individual, em saco plástico transparente. As hastes são manu-
faturadas em plástico estireno. As esponjas são feitas de uretano 
poliéster. Destinado a higienização oral de pacientes em suporte 
ventilatório ou internados em unidades de terapia intensiva. UNIDADE 3.000

KIMBERLY 
CLARK/HAL-
YARD 1,90 5.700,00

VALOR TOTAL( Cinco mil e setecentos reais) 5.700,00
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 146/2016 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2016
PROCESSO N.º 030/2016 
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 08/08/2016 á 07/08/2017
 Objeto: O OBJETO DO PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTAVÉIS EM ATENDI-
MENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG
Empresa detentora do Registro: – VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA

ITENS CODIGO ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANT MARCA VALOR UNIT R$
VALOR TOTAL 
R$

14 6.2.339

Coletor de material perfuro cortante, em papelão resistente, tampa 
com trava de Segurança e alça transporte, com fundo e cinta 
interna rígida, bandeja para coleta de resíduos líquidos e saco 
plástico contra vazamentos de líquido, caixa com capacidade de 
13 litros. O recipiente deve possuir o símbolo internacionalmente 
normatizado para material infectante e a linha demarcatória de 
enchimento assim como as demais identificações e advertências da 
ABNT NBR 13853. UNIDADE 33.250 GRANDESC 3,16 105.070,00

48 6.2.1228
Papel para eletrocardiógrafo bionet 215mm x 30m, a4 milimetrada, 
compatível com eletrocardiógrafo cardiocare 2000. BOBINA 2.850 FOURSTAR 11,90 33.915,00

53 6.2.433 Pinça de cheron descartável estéril. UNIDADE 114.000 KOLPLAST 0,89 101.460,00

VALOR TOTAL ( Duzentos e quarenta mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais) 240.445,00
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 147/2016 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2016
PROCESSO N.º 030/2016 
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 08/08/2016 á 07/08/2017
 Objeto: O OBJETO DO PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTAVÉIS EM ATENDI-
MENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG
Empresa detentora do Registro: – AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ITENS CODIGO ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANT MARCA VALOR UNIT R$
VALOR TOTAL 
R$
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18 6.2.1181

Eletrodo para monitorização cardíaca neonatal, específico para uso 
em prematuros, dorso transparente, recoberto por adesivo condutivo 
reposicionável, dispensando o uso de gel, pré-adaptado a cabo de 
carbono; eletrodo e cabo radiotransparentes, acondicionados em 
embalagem aluminizada com 3 unidades. tempo médio de permanên-
cia de 15 dias. UNIDADE 2.850 KITTY CAT 22,80 64.980,00

35 6.2.1251

Fita cardíaca: algodão branco trançado; medindo 0,3mm x 80 cm. 
Estéril; acondicionado em papel grau Cirúrgico e filme plástico 
laminado. Embalagem apropriada ao método de esterilização que 
permite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade 
do produto e sua esterilização até o momento do uso. A embalagem 
externa deve trazer os dados de identificação, procedência, numero 
de lote, data de validade e numero de registro do Ministério da 
Saúde/ANVISA. Apresentar amostra. UNIDADE 1.800 POLYSUTURE 2,35 4.230,00

73 6.2.1181

Eletrodo para monitorização cardíaca neonatal, específico para uso 
em prematuros, dorso transparente, recoberto por adesivo condutivo 
reposicionável, dispensando o uso de gel, pré-adaptado a cabo de 
carbono; eletrodo e cabo radiotransparentes, acondicionados em 
embalagem aluminizada com 3 unidades. tempo médio de permanên-
cia de 15 dias. UNIDADE 150 KITTY CAT 22,80 3.420,00

VALOR TOTAL ( Setenta e dois mil, seiscentos e trinta reais) 72.630,00
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 148/2016 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2016
PROCESSO N.º 030/2016 
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 08/08/2016 á 07/08/2017
 Objeto: O OBJETO DO PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTAVÉIS EM ATENDI-
MENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG
Empresa detentora do Registro:  BEM MED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA – ME

ITENS CODIGO ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANT MARCA VALOR UNIT R$
VALOR TOTAL 
R$

42 6.2.398
Lençol descartável de papel, na cor branca, 100% fibras naturais - rolo 
de 70 cm de largura x 50 m de comprimento. UNIDADE 50.000 FLEXPELL 6,15 307.500,00

93 6.2.398
Lençol descartável de papel, na cor branca, 100% fibras naturais - rolo 
de 70 cm de largura x 50 m de comprimento. UNIDADE 2.500 FLEXPELL 6,15 15.375,00

VALOR TOTAL( Trezentos e vinte e dois mil, oitocentos e setenta e cinco mil reais) 322.875,00
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 149/2016 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2016
PROCESSO N.º 030/2016 
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 08/08/2016 á 07/08/2017
 Objeto: O OBJETO DO PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTAVÉIS EM ATENDI-
MENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG
Empresa detentora do Registro:  – BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  

ITENS CODIGO ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANT MARCA VALOR UNIT R$
VALOR TOTAL 
R$

39 6.2.1151

Frasco de polietileno para administração de dieta 
enteral com capacidade para 100 ml: frasco 
fracionador para administração de solução enteral; 
com capacidade de 100 ml de dieta líquida. Permite 
tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de 
soluções; graduado com escala de 10 em 10 ml 
crescente e decrescente. Produto unitario 
embalado individualmente em plástico para garantia da higiene. Com 
dispositivo para fixação em suporte; Tampa rosqueável com lacre e 
adaptador de equipo. O prazo de validade deve ser de, no mínimo, 
de 12 
meses a partir da data da entrega. UNIDADE 142.500

BIOFRASCO 
NUTRI 0,61 86.925,00
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40 6.2.93

Frasco de polietileno para administração de dieta 
enteral com capacidade para 300 ml: frasco 
fracionador para administração de solução enteral; 
com capacidade de 300 ml de dieta líquida. Permite 
tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de 
soluções; graduado com escala crescente e 
decrescente. Produto unitarizado embalado em 
plástico para garantia da higiene. Com dispositivo 
para fixação em suporte; Tampa rosqueável com 
lacre e adaptador de equipo . O prazo de validade 
deve ser de, no mínimo, de 12 meses a partir da 
data da entrega. UNIDADE 85.500

BIOFRASCO 
NUTRI 0,60 51.300,00

VALOR TOTAL( Cento e trinta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais) 138.225,00

Extrato da Ata de Registro de Preço nº 150/2016 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2016
PROCESSO N.º 030/2016 
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 08/08/2016 á 07/08/2017
 Objeto: O OBJETO DO PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTAVÉIS EM ATENDI-
MENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG
Empresa detentora do Registro:  – CREMER S/A  

ITENS CODIGO ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANT MARCA VALOR UNIT R$
VALOR TOTAL 
R$

38 6.2.31

Fita termo-sensível para autoclave - adesiva com boa fixacao, medindo 
19 mm x 30 m, confeccionada em duas faces, sendo o dorso de papel 
crepado tratado com sinalizador visual da passagem do vapor, e na 
outra face adesivo especial, resistente a altas temperaturas, apresenta-
ção em rolos acondicionados individualmente em embalagem plastica 
com dados de identificacao, procedencia, data de fabricação, validade 
e numero de lote registro do Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar 
amostra. UNIDADE 17.575 PROCITEX 2,65 46.573,75

VALOR TOTAL( Quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos) 46.573,75

Extrato da Ata de Registro de Preço nº 151/2016 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2016
PROCESSO N.º 030/2016 
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 08/08/2016 á 07/08/2017
 Objeto: O OBJETO DO PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTAVÉIS EM ATENDI-
MENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG
Empresa detentora do Registro:  DCB DISTRIBUIDORA CIRÚRGICA BRASILEIRA LTDA

ITENS CODIGO ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANT MARCA VALOR UNIT R$
VALOR TOTAL 
R$
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6 6.2.264

Cal sodada, galão com 4,3 kg CAL SODADA, 4,3 KG 
Produto químico utilizado em aparelhos de anestesia com alta capacidade de absor-
ção de CO2. Desprendimento mínimo de pó. Nítida viragem da coloração 
através de indicador químico. Grau de unidade entre 14 e 16% de água.O material 
deve ser apresentado em grânulos porosos, duros e arredondados. Deverá ser 
embalado em balde ou galão pesando 4,3 quilos. Trazer externamente os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, validade, lote e registro no Ministé-
rio da Saúde/ANVISA. Apresentar amostra. GALÃO 150 ATRASORB 113,48 17.022,00

VALOR TOTAL( Dezessete mil e vinte e dois reais) 17.022,00
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 152/2016 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2016
PROCESSO N.º 030/2016 
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 08/08/2016 á 07/08/2017
 Objeto: O OBJETO DO PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTAVÉIS EM ATENDI-
MENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG
Empresa detentora do Registro:  DIFARMIG LTDA

ITENS CODIGO ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANT MARCA VALOR UNIT R$
VALOR TOTAL 
R$

26 6.2.358

Embalagem do tipo invólucro para esterilização, tamanho 
120x120, folha sequencial para esterilizar Caixas e Pacotes, 
confeccionados em não-tecido composto por três camadas 
de polipropileno (tecnologia S-M-S). Deve ser utilizado para 
embalar pacotes de até 4,5 kg, incluindo os seguintes artigos: 
Caixas de instrumentos, pacotes grandes diversos, kits de cuba 
rim e bacia e bandejas de procedimento. Compatível com os 
seguintes métodos de esterilização: Processos de Vapor, Óxido 
de Etileno e Peróxido de Hidrogênio. Resistente à tração (360º). 
Possui BFE de aproximadamente 98%. Folha gramatura acima 
60 g/m2. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde/
ANVISA. Laudo BFE deverá conter especificação do produto 
apresentado em proposta comercial. FOLHA 171.000 VENKURI 2,85 487.350,00

81 6.2.358

Embalagem do tipo invólucro para esterilização, tamanho 
120x120, folha sequencial para esterilizar Caixas e Pacotes, 
confeccionados em não-tecido composto por três camadas 
de polipropileno (tecnologia S-M-S). Deve ser utilizado para 
embalar pacotes de até 4,5 kg, incluindo os seguintes artigos: 
Caixas de instrumentos, pacotes grandes diversos, kits de cuba 
rim e bacia e bandejas de procedimento. Compatível com os 
seguintes métodos de esterilização: Processos de Vapor, Óxido 
de Etileno e Peróxido de Hidrogênio. Resistente à tração (360º). 
Possui BFE de aproximadamente 98%. Folha gramatura acima 
60 g/m2. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde/
ANVISA. Laudo BFE deverá conter especificação do produto 
apresentado em proposta comercial. FOLHA 9.000 VENKURI 2,85 25.650,00

VALOR TOTAL (Quinhentos e treze mil reais) 513.000,00
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 153/2016 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2016
PROCESSO N.º 030/2016 
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 08/08/2016 á 07/08/2017
 Objeto: O OBJETO DO PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTAVÉIS EM ATENDI-
MENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG
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Empresa detentora do Registro:  DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS  LTDA EPP

ITENS CODIGO ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANT MARCA VALOR UNIT R$
VALOR TOTAL 
R$

19 6.2.1418

Eletrodo, USO ADULTO, descartável auto adesivo para desfibrila-
ção externa, compatível com o Desfibrilador Externo Automáti-
co, modelo Lifepak 12 ou 20. UNIDADE 285

PHYSIO CON-
TROL 201,00 57.285,00

20 6.2.1419

Eletrodo, USO INFANTIL, descartável auto adesivo para des-
fibrilação externa, compatível com o Desfibrilador Externo 
Automático, modelo Lifepak 12 ou 20. UNIDADE 142

PHYSIO CON-
TROL 198,00 28.116,00

74 6.2.1418

Eletrodo, USO ADULTO, descartável auto adesivo para desfibrila-
ção externa, compatível com o Desfibrilador Externo Automáti-
co, modelo Lifepak 12 ou 20. UNIDADE 15

PHYSIO CON-
TROL 201,00 3.015,00

75 6.2.1419

Eletrodo, USO INFANTIL, descartável auto adesivo para des-
fibrilação externa, compatível com o Desfibrilador Externo 
Automático, modelo Lifepak 12 ou 20. UNIDADE 08

PHYSIO CON-
TROL 198,00 1.584,00

VALOR TOTAL( Noventa mil reais) 90.000,00

Extrato da Ata de Registro de Preço nº 154/2016 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2016
PROCESSO N.º 030/2016 
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 08/08/2016 á 07/08/2017
 Objeto: O OBJETO DO PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTAVÉIS EM ATENDI-
MENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG
Empresa detentora do Registro:  DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ITENS CODIGO ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANT MARCA VALOR UNIT R$
VALOR TOTAL 
R$

90 6.2.1151

Frasco de polietileno para administração de dieta 
enteral com capacidade para 100 ml: frasco 
fracionador para administração de solução enteral; 
com capacidade de 100 ml de dieta líquida. Permite 
tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de 
soluções; graduado com escala de 10 em 10 ml 
crescente e decrescente. Produto unitario 
embalado individualmente em plástico para garantia da higiene. 
Com dispositivo para fixação em suporte; Tampa rosqueável com 
lacre e adaptador de equipo. O prazo de validade deve ser de, no 
mínimo, de 12 
meses a partir da data da entrega. UNIDADE 7.500 BIOBASE 0,62 4.650,00

VALOR TOTAL (Quatro mil, seiscentos e cinqüenta reais) 4.650,00
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 155/2016 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2016
PROCESSO N.º 030/2016 
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 08/08/2016 á 07/08/2017
 Objeto: O OBJETO DO PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTAVÉIS EM ATENDI-
MENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG
Empresa detentora do Registro:  GILMED SUL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO  LTDA  

ITENS CODIGO ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANT MARCA VALOR UNIT R$
VALOR TOTAL 
R$

21 6.2.312

Embalagem do tipo Invólucro para esterilização, tamanho 30x30, 
folha sequencial para esterilizar Caixas e Pacotes, confeccionados em 
não-tecido composto por três camadas de polipropileno (tecnologia 
S-M-S). Deve ser utilizado para embalar pacotes de até 2,7 kg, inclu-
indo os seguintes artigos: caixas de instrumentos, pacotes grandes 
diversos, kits de cuba rim e bacia e bandejas de procedimento.
Compatível com os seguintes métodos de esterilização: Processos de 
Vapor, Óxido de Etileno e Peróxido de Hidrogênio. Resistente à tração 
(360º). Possui BFE de aproximadamente 98%. Folha gramatura acima 
45 g/m2. O produto deverá ter registro  no Ministério da Saúde/AN-
VISA. Laudo BFE deverá conter especificação do produto apresen-
tado em proposta comercial. FOLHA 332.500 MAXIPACK 0,13 43.225,00



Contagem, 9 de setembro de 2016 Página 17 de 55 Diário Oficial de Contagem - Edição 3946

"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.

22 6.2.305

Embalagem do tipo Invólucro para esterilização, tamanho 45x45, 
folha sequencial para esterilizar Caixas e Pacotes, confeccionados em 
não-tecido composto por três camadas de polipropileno (tecnologia 
S-M-S). Deve ser utilizado para embalar pacotes de até 2,7 kg, inclu-
indo os seguintes artigos: caixas de instrumentos, pacotes grandes 
diversos, kits de cuba rim e bacia e bandejas de procedimento.
Compatível com os seguintes métodos de esterilização: Processos de 
Vapor, Óxido de Etileno e Peróxido de Hidrogênio. Resistente à tração 
(360º). Possui BFE de aproximadamente 98%. Folha gramatura acima 
45 g/m2. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde/ANVI-
SA. Laudo BFE deverá conter especificação do produto apresentado 
em proposta comercial. FOLHA 237.500 MAXIPACK 0,32 76.000,00

23 6.2.479

Embalagem do tipo invólucro para esterilização, tamanho 60x60, 
folha sequencial para esterilizar Caixas e Pacotes, confeccionados em 
não-tecido composto por três camadas de polipropileno (tecnologia 
S-M-S). Deve ser utilizado para embalar pacotes de até 2,7 kg, inclu-
indo os seguintes artigos: caixas de instrumentos, pacotes grandes 
diversos, kits de cuba rim e bacia e bandejas de procedimento. 
Compatível com os seguintes métodos de esterilização: Processos de 
Vapor, Óxido de Etileno e Peróxido de Hidrogênio. Resistente à tração 
(360º). Possui BFE de aproximadamente 98%. Folha gramatura acima 
45 g/m2. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde/ANVI-
SA. Laudo BFE deverá conter especificação do produto apresentado 
em proposta comercial. FOLHA 228.000 MAXIPACK 0,52 118.560,00

24 6.2.359

Embalagem do tipo Invólucro para esterilização, tamanho 76x76, 
folha sequencial para esterilizar Caixas e Pacotes, confeccionados em 
não-tecido composto por três camadas de polipropileno (tecnologia 
S-M-S). Deve ser utilizado para embalar pacotes de até 4,5 kg, inclu-
indo os seguintes artigos: caixas de instrumentos, pacotes grandes 
diversos, kits de cuba rim e bacia e bandejas de procedimento. 
Compatível com os seguintes métodos de esterilização: Processos de 
Vapor, Óxido de Etileno e Peróxido de Hidrogênio. Resistente à tração 
(360º). Possui BFE de aproximadamente 98%. Folha gramatura acima 
60 g/m2. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde/ANVI-
SA. Laudo BFE deverá conter especificação do produto apresentado 
em proposta comercial. FOLHA 85.500 MAXIPACK 0,90 76.950,00

25 6.2.336

Embalagem do tipo Invólucro para esterilização, tamanho 90x90, 
folha sequencial para esterilizar Caixas e Pacotes, confeccionados em 
não-tecido composto por três camadas de polipropileno (tecnologia 
S-M-S). Deve ser utilizado para embalar pacotes de até 4,5 kg, inclu-
indo os seguintes artigos: caixas de instrumentos, pacotes grandes 
diversos, kits de cuba rim e bacia e bandejas de procedimento. 
Compatível com os seguintes métodos de esterilização: Processos de 
Vapor, Óxido de Etileno e Peróxido de Hidrogênio. Resistente à tração 
(360º). Possui BFE de aproximadamente 98%. Folha gramatura acima 
60 g/m2. O produto deverá ter registro na Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Laudo BFE deverá conter especificação do produto 
apresentado em proposta comercial. FOLHA 237.500 MAXIPACK 1,19 282.625,00

77 6.2.305

Embalagem do tipo Invólucro para esterilização, tamanho 45x45, 
folha sequencial para esterilizar Caixas e Pacotes, confeccionados em 
não-tecido composto por três camadas de polipropileno (tecnologia 
S-M-S). Deve ser utilizado para embalar pacotes de até 2,7 kg, inclu-
indo os seguintes artigos: caixas de instrumentos, pacotes grandes 
diversos, kits de cuba rim e bacia e bandejas de procedimento.
Compatível com os seguintes métodos de esterilização: Processos de 
Vapor, Óxido de Etileno e Peróxido de Hidrogênio. Resistente à tração 
(360º). Possui BFE de aproximadamente 98%. Folha gramatura acima 
45 g/m2. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde/ANVI-
SA. Laudo BFE deverá conter especificação do produto apresentado 
em proposta comercial. FOLHA 12.500 MAXIPACK 0,32 4.000,00
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78 6.2.479

Embalagem do tipo invólucro para esterilização, tamanho 60x60, 
folha sequencial para esterilizar Caixas e Pacotes, confeccionados em 
não-tecido composto por três camadas de polipropileno (tecnologia 
S-M-S). Deve ser utilizado para embalar pacotes de até 2,7 kg, inclu-
indo os seguintes artigos: caixas de instrumentos, pacotes grandes 
diversos, kits de cuba rim e bacia e bandejas de procedimento. 
Compatível com os seguintes métodos de esterilização: Processos de 
Vapor, Óxido de Etileno e Peróxido de Hidrogênio. Resistente à tração 
(360º). Possui BFE de aproximadamente 98%. Folha gramatura acima 
45 g/m2. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde/ANVI-
SA. Laudo BFE deverá conter especificação do produto apresentado 
em proposta comercial. FOLHA 12.000 MAXIPACK 0,52 6.240,00

79 6.2.359

Embalagem do tipo Invólucro para esterilização, tamanho 76x76, 
folha sequencial para esterilizar Caixas e Pacotes, confeccionados em 
não-tecido composto por três camadas de polipropileno (tecnologia 
S-M-S). Deve ser utilizado para embalar pacotes de até 4,5 kg, inclu-
indo os seguintes artigos: caixas de instrumentos, pacotes grandes 
diversos, kits de cuba rim e bacia e bandejas de procedimento. 
Compatível com os seguintes métodos de esterilização: Processos de 
Vapor, Óxido de Etileno e Peróxido de Hidrogênio. Resistente à tração 
(360º). Possui BFE de aproximadamente 98%. Folha gramatura acima 
60 g/m2. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde/ANVI-
SA. Laudo BFE deverá conter especificação do produto apresentado 
em proposta comercial. FOLHA 4.500 MAXIPACK 0,90 4.050,00

80 6.2.336

Embalagem do tipo Invólucro para esterilização, tamanho 90x90, 
folha sequencial para esterilizar Caixas e Pacotes, confeccionados em 
não-tecido composto por três camadas de polipropileno (tecnologia 
S-M-S). Deve ser utilizado para embalar pacotes de até 4,5 kg, inclu-
indo os seguintes artigos: caixas de instrumentos, pacotes grandes 
diversos, kits de cuba rim e bacia e bandejas de procedimento. 
Compatível com os seguintes métodos de esterilização: Processos de 
Vapor, Óxido de Etileno e Peróxido de Hidrogênio. Resistente à tração 
(360º). Possui BFE de aproximadamente 98%. Folha gramatura acima 
60 g/m2. O produto deverá ter registro na Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Laudo BFE deverá conter especificação do produto 
apresentado em proposta comercial. FOLHA 12.500 MAXIPACK 1,19 14.875,00

VALOR TOTAL ( Seiscentos e vinte e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais) 626.525,00
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 156/2016 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2016
PROCESSO N.º 030/2016 
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 08/08/2016 á 07/08/2017
 Objeto: O OBJETO DO PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTAVÉIS EM ATENDI-
MENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG
Empresa detentora do Registro:  JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP

ITENS CODIGO ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANT MARCA VALOR UNIT R$
VALOR TOTAL 
R$

36 4.1.27

Fita adesiva hospitalar - Finalidade: fechamento de pacotes para ester-
ilizacao; cor: branca, suporta temperatura ate 134ºc; medida: 25mm x 
50m;confeccionada em duas faces, sendo o dorso em papel crepado tratado 
e a outra face com adesivo acrilico, resistente ao calor umido. formato de rolo 
acondicionado individualmente em embalagem plastica, com dados de identi-
ficação procedência, numero de lote, data de validade e numero de registro do 
Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar amostra. UNIDADE 33.250 MASTERFIX 2,40 79.800,00

46 6.2.137
Papel para aparelho de ecg não termosensivel milimetrado couche A-4 medidas 
22cm x30cm compativel com ecg dixtal ep3 pacote 100 folhas. PACOTE 8.000 LIBEMA 19,00 152.000,00

88 4.1.27

Fita adesiva hospitalar - Finalidade: fechamento de pacotes para ester-
ilizacao; cor: branca, suporta temperatura ate 134ºc; medida: 25mm x 
50m;confeccionada em duas faces, sendo o dorso em papel crepado tratado 
e a outra face com adesivo acrilico, resistente ao calor umido. formato de rolo 
acondicionado individualmente em embalagem plastica, com dados de identi-
ficação procedência, numero de lote, data de validade e numero de registro do 
Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar amostra. UNIDADE 1.750 MASTERFIX 2,40 4.200,00
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89 6.2.31

Fita termo-sensível para autoclave - adesiva com boa fixacao, medindo 19 mm 
x 30 m, confeccionada em duas faces, sendo o dorso de papel crepado tratado 
com sinalizador visual da passagem do vapor, e na outra face adesivo especial, 
resistente a altas temperaturas, apresentação em rolos acondicionados indi-
vidualmente em embalagem plastica com dados de identificacao, procedencia, 
data de fabricação, validade e numero de lote registro do Ministério da Saúde/
ANVISA. Apresentar amostra. UNIDADE 925 MASTERFIX 2,80 2.590,00

96 6.2.385 Papel termo sensível para vídeo printer p.p s 110 mmx20 m – rolo. ROLO 60 DORICO 43,80 2.628,00

VALOR TOTAL( Duzentos e quarenta e um mil, duzentos e dezoito reais) 241.218,00
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 157/2016 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2016
PROCESSO N.º 030/2016 
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 08/08/2016 á 07/08/2017
 Objeto: O OBJETO DO PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTAVÉIS EM ATENDI-
MENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG
Empresa detentora do Registro:  MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA  

ITENS CODIGO ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANT MARCA
VALOR UNIT 
R$ VALOR TOTAL R$

16 6.2.370

Eletrodo cardiológico adulto, aproximadamente 4,5cm - 0,5cm. Fita micro-
porosa adesiva, descartável, hipoalergênico, superfície de espuma com gel 
eletrolítico. UNIDADE 760.000 VITALCOR 0,25 190.000,00

31 6.3.1
Especulo vaginal estéril (descartável), para exames ginecológicos, embalados 
individualmente, tamanho pequeno. Registro no Ministério da Saúde. UNIDADE 47.500 CRALL 0,80 38.000,00

32 6.3.2
Especulo vaginal estéril (descartável), para exames ginecológicos, embalados 
individualmente, tamanho médio. Registro Ministério da Saúde. UNIDADE 47.500 CRALL 0,85 40.375,00

33 6.2.904

Filme transparente para fixação de cateter - curativo filme transparente de 
poliuretano, estéril, adesivo, hipoalergenico, com alta permeabilidade ao 
oxigênio e vapores úmidos, impermeável a líquido e bactérias, indicado para 
fixaçao e proteçao de cateteres centrais e periféricos medindo 7 x 8,5cm 
aproximadamente.Embalagem individual, com selagem eficiente que garanta 
a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita a 
abertura e transferência com técnica asséptica. Deverá conter na embala-
gem, informações importantes, como: lote, fabricação, validade, registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. Prazo de validade deve ser de, no mínimo, de 12 
meses a partir da data da entrega. Apresentar amostra. UNIDADE 9.500 VITAL DERME 0,56 5.320,00

44 6.2.109

Mascara facial de proteção N95, descartável, dobrável, com 04 camadas, 
sendo 02 de polipropileno e celulose. Um filtro bacteriano, que impede a 
passagem de líquidos permitindo respiração normal (filtragem acima de 99% 
para partículas de 0,1 microns), inodora, hipoalérgica, formato anatômico 
evitando saídas de ar pelas bordas duplo sistema de tiras elásticas para ajuste 
perfeito, cor diferenciada com alerta de risco. Embalagem individual, com 
data de fabricação, prazo de validade, lote e registro do Ministério da Saúde/
ANVISA. Prazo de validade de no mínimo 80% de vida útil a partir da data de 
entrega. UNIDADE 38.000 KSN 1,70 64.600,00

45 6.2.385 Papel termo sensível para vídeo printer p.p s 110 mmx20 m – rolo. ROLO 1.140 ULSTAR 39,90 45.486,00

57 6.2.384

Touca descartável em tela não tecido, micro perfurada a base de fibra de 
viscose (polipropileno), com borda elástica, gramatura de 25gr/m2, pacote 
com 100 unidades. Prazo de validade de no mínimo 80% de vida útil a partir 
da data de entrega. PACOTE 190.000 INNOVA 5,96 1.132.400,00
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62 6.2.68

Tala ortopédica para imobilização de dedos em alumínio moldável com 
espuma. Tamanho médio ( 20 X 2cm) embalagem com validade de fabricação. 
Só será aceito material fornecido com vida útil superior a 70% - unidade. UNIDADE 1.425 MSO 0,605 862,12

VALOR TOTAL ( Um milhão, quinhentos e dezessete mil, quarenta e três reais e doze centavos) 1.517.043,12
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 158/2016 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2016
PROCESSO N.º 030/2016 
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 08/08/2016 á 07/08/2017
 Objeto: O OBJETO DO PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTAVÉIS EM ATENDI-
MENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG
Empresa detentora do Registro:  MASTERMED COMERCIAL LTDA - ME   

ITENS CODIGO ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANT MARCA VALOR UNIT R$
VALOR TOTAL 
R$

3 6.2.684

Bolsa para Costomia uso em estoma intestinal, peça, infantil, a qual 
poderá ser utilizada em crianças e neonatos; drenavel; transparente; 
diâmetro do precorte 10mm (aproximadamente) e diâmetro recorte 
maximo 35mm (aproximadamente); com revestimento em poliéster 
não tecido nas faces anterior e posterior, com bolsa de segurança, 
sistema de fechamento por conectores plásticos integrado, (ou clamp  
individual integrado a bolsa), com orifício inicial placa de resina 
sintética plana, em formato oval ou circular, com protetor de resina 
que apresenta guia de recorte impresso e lingüeta. A licitante deverá 
fornecer 02 (duas) amostra para teste conforme explicitado no item 8 
deste termo (qualificação técnica). Embalagem individual, contendo 
dados importantes, como identificação, procedência, fabricação, 
validade, lote, registro na ANVISA/MS. Validade mínima de 12 meses, 
contada a partir da data de entrega. Apresentar amostra. UNIDADE 1.500 COLOPLAST 11,17 16.755,00

4 6.2.273

Bolsa para costomia - uso em estoma intestinal, adulto, drenável, 
transparente, com filtro de carvão ativado integrado. Diâmetro do 
pré-corte: 10 a 20 mm (aproximadamente) e diâmetro de recorte 
de 70 mm (+/- 6mm),  com revestimento em poliéster não tecido 
nas faces anterior e posterior, com bolsa de segurança; sistema de 
fechamento por conectores plásticos integrado, ou (Clamp individual 
integrado a bolsa. Placa de resina sintética plana, em formato oval 
ou circular, com protetor de resina que apresenta guia de recorte 
impresso e lingüeta, sem adesivo microporoso integrado nas bordas. 
Embalagem individual (unidade) contendo dados de identificação, 
procedência, fabricação, validade, lote, registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. validade mínima de 12 meses a partir da data de 
entrega. Apresentar amostra. UNIDADE 3.500 COLOPLAST 12,40 43.400,00

7 6.2.788

Camisa de proteção para micro câmera, de polietileno de 0,4mm de 
espessura, 2,5 metros de comprimento e 13 cm de largura, embala-
das individualmente em papel grau cirúrgico com validade de 02 
anos para esterilidade. Processo de esterilização realizado em raio 
gama.  Embalagem individual, com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua utilização e permita 
a abertura e transferência com técnica asséptica. Deverá conter na 
embalagem, informações importantes, como: nome do produto, 
fabricante, lote, data de fabricação e validade, registro no Ministério 
da Saúde/ANVISA. UNIDADE 1.800

AMERICA INSTRU-
MENTS 4,95 8.910,00

8 11.5.358

Capa plástica para colchão hospitalar  piramidal tipo caixa de ovo- 
100% PVC, com elástico, medindo aproximadamente 190x88x10 
cm. Deverá ser impermeável, não produzir ruídos e não aquecer em 
contato com o paciente. UNIDADE 2.660 TAYLOR 21,85 58.121,00

13 11.5.348

Colchão de uso hospitalar piramidal tipo caixa de ovo - confeccionado 
em espuma de poliuretano com superfície em relevo piramidal leve-
mente arredondada e anatômica, sistema de arejamento, densidade 
33 e tamanho aproximado 190 x 88 x 06 cm. UNIDADE 2.660 SO ESPUMA 49,60 131.936,00

47 6.2.362
Papel rolo para impressão de ecg medidas 50 x 30 para uso no cardio-
versor  lifepack 12 (bobina para desfibrilador). ROLO 1000 CARBOGEL 5,00 5.000,00
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50 6.2.44

Pera de borracha para aspiração de secreção para recém-nascidos nº2, 
confeccionada em borracha, com a ponta e bulbo de borracha, não 
desmontável e autoclavável a 134ºC. Possui um fino e delicado bocal 
para ser utilizado em recém-nascidos prematuros de peso de 400gr a 
1250gr.  Apresentar design apropriado para facilitar o manuseio, em 
forma de pera. UNIDADE 200 SANITY 7,13 1.426,00

51 6.2.1738

Pera de borracha para aspiração de secreção para recém-nascidos nº4, 
confeccionada em borracha, com a ponta e bulbo de borracha, não 
desmontável e autoclavável a 134ºC. Possui um fino e delicado bocal 
para ser utilizado em recém-nascidos prematuros de peso de 400gr a 
1250gr.  Apresentar design apropriado para facilitar o manuseio, em 
forma de pera. UNIDADE 200 SANITY 7,72 1.544,00

52 6.2.381

Pera de borracha para aspiração de secreção para recém-nascidos nº8, 
confeccionada de borracha, com a ponta e bulbo de borracha, não-
desmontável e autoclavável a 134ºc. possui um fino e delicado bocal 
para ser utilizado em recém-nascidos. apresentar design apropriado 
para facilitar o manuseio, em forma de pêra. UNIDADE 250 SANITY 11,01 2.752,50

60 6.2.197
Tala ortopédica tamanho pequeno para imobilização dos membros 
(53x06x03 cm). UNIDADE 350 SANITY 6,60 2.310,00

63 6.2.69

Tala ortopédica para imobilização de dedos em alumínio moldável 
com espuma. Tamanho grande ( 25 x 2cm), embalagem com validade 
de fabricação. Só será aceito material fornecido com vida útil superior 
a 70% - unidade. UNIDADE 2.000 MSO 1,49 2.980,00

67 11.5.358

Capa plástica para colchão hospitalar  piramidal tipo caixa de ovo- 
100% PVC, com elástico, medindo aproximadamente 190x88x10 
cm. Deverá ser impermeável, não produzir ruídos e não aquecer em 
contato com o paciente. UNIDADE 140 TAYLOR 21,85 3.059,00

70 11.5.348

Colchão de uso hospitalar piramidal tipo caixa de ovo - confeccionado 
em espuma de poliuretano com superfície em relevo piramidal leve-
mente arredondada e anatômica, sistema de arejamento, densidade 
33 e tamanho aproximado 190 x 88 x 06 cm. UNIDADE 140 SO ESPUMA 49,60 6.944,00

VALOR TOTAL ( Duzentos e oitenta e cinco mil, cento e trinta e sete reais e cinqüenta centavos) 285.137,50
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 159/2016 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2016
PROCESSO N.º 030/2016 
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 08/08/2016 á 07/08/2017
 Objeto: O OBJETO DO PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTAVÉIS EM ATENDI-
MENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG
Empresa detentora do Registro:  MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRES.DE PROD.HOSPITALARES LTDA

ITENS CODIGO ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANT MARCA VALOR UNIT R$
VALOR TOTAL 
R$

17 6.2.236

Eletrodo cardiológico infantil, aproximadamente 3.0cm - 0,5cm. Fita 
microporosa adesiva, descartável, hipoalérgênico, superfície de espuma 
com gel eletrolítico. UNIDADE 40.000 MEDLEVENSOHN 0,28 11.200,00

VALOR TOTAL ( Onze mil e duzentos reais) 11.200,00
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 160/2016 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2016
PROCESSO N.º 030/2016 
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 08/08/2016 á 07/08/2017
 Objeto: O OBJETO DO PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTAVÉIS EM ATENDI-
MENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG
Empresa detentora do Registro:  SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-
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ITENS CODIGO ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANT MARCA VALOR UNIT R$
VALOR TOTAL 
R$

12 10.1.398

Cobertura para óbito / cadáver, adulto, tamanho “GG” nas medidas 
aproximadas 90X220 cm, constituído de polietileno, de baixa densidade, 
com selamento eletrônico nas extremidades superior e inferior, zíper 
frontal, iniciando costura a partir de 5,5 cm das extremidades superior 
e inferior para evitar vazamento, sem costuras laterais, com etiqueta de 
identificação atrelada ao cursor de zíper, com espaço para inscrição de 
nome do hospital / órgão, nome do cadáver, data e hora do falecimento 
e observações.  UNIDADE 4.560

RAVA EMBALA-
GENS 12,19 55.586,40

VALOR TOTAL ( Cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) 55.586,40

Extrato da Ata de Registro de Preço nº 161/2016 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2016
PROCESSO N.º 030/2016 
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 08/08/2016 á 07/08/2017
 Objeto: O OBJETO DO PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTAVÉIS EM ATENDI-
MENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG
Empresa detentora do Registro:  TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 

ITENS CODIGO ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANT MARCA VALOR UNIT R$
VALOR TOTAL 
R$

10 10.1.447

Cobertura para óbito/cadáver, tamanho neonato, medindo 30 
(+/-5) cm x 60 (+/-5) cm, constituído de polietileno de baixa 
densidade, com selamento eletrônico nas extremidades superior 
e inferior, zíper frontal, iniciando costura a partir de 5,5 cm das 
extremidades superior e inferior para evitar vazamento, sem 
costuras laterais, com etiqueta de identificação atrelada ao cursor 
de zíper,não transparente, com espaço para inscrição de nome do 
hospital/órgão, nome do cadáver, data e hora do falecimento e 
observações. Apresentar amostra. UNIDADE 300 ARAKEN 5,68 1.704,00

11 10.1.412

Cobertura para óbito / cadáver, tamanho “p” nas medidas 
aproximadas de 60x100 cm, constituído de polietileno de baixa 
densidade, com selamento eletrônico nas extremidades superior 
e inferior, zíper frontal, iniciando costura a partir de 5,5 cm das 
extremidades superior e inferior para evitar vazamento, sem 
costuras laterais, com etiqueta de identificação atrelada ao cursor 
de zíper, não transparente, com espaço para inscrição de nome 
do hospital/órgão, nome do cadáver, data e hora do falecimento 
e observações. UNIDADE 600 ARAKEN 10,12 6.072,00

VALOR TOTAL (Sete mil setecentos e setenta e seis reais) 7.776,00
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 162/2016 – PAC Nº 078/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                  
PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2016
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 02/08/2016 á 01/08/2017
Objeto: - O objeto do presente ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, LIXEIRAS, CONTÊINERES E BOMBONAS EM 
ATENDENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG.
Empresa detentora do Registro:  DISTRIBUIDORA JHF LTDA

ITEM
CÓD. 
PRODUTO DESCRIÇÃO OBJETO, COM MARCA E MODELO UNID. QUANT VLR UNT. VLR. TOTAL
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14 9.2.220

Carrinho contentor de lixo:
a) Cor branca;
b) Capacidade de 660 litros;
c) Corpo em polietileno de alta densidade;
d) Proteção contra raios UV;
e) Cantos arredondados;
f) Tampa e alça para empurrar;
g) Duas rodas em borracha maciça com núcleo em polietileno de alta densidade e 
eixo em aço com tratamento anticorrosivo (galvanização à fogo);
g) Gravação do símbolo de infectante na cor preta com tinta resistente a água em 
sua face frontal, conforme NBR 7500;
h) Não serão permitidos adesivos ou etiquetas autocolantes. Marca: ECOCON-
TEINER Unid. 25 R$ 1400,00 R$ 35.000,00

21 9.2.225

Contêiner – Contenedor para armazenagem externa de resíduo comum:
a) Cor Cinza;
b) Capacidade de 660 litros;
c) Polietileno de alta densidade com proteção contra os raios UV e reações alcali-
nas e ácidas;
d) Tampa no mesmo material do item ‘c’;
e) Válvula de escoamento para facilitar a higienização;
f) Cantos arredondados;
g) Rodas em borracha maciça com tratamento anti-corrosão (galvanização a 
fogo);
h) Freio em duas rodas. Marca: ECOCONTEINER Unid. 20 R$ 1400,00 R$ 28.000,00

Valor total; R$ 63.000,00 (Sessenta e três mil reais) R$ 63.000,00
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 163/2016 – PAC Nº 078/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                  
PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2016
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 02/08/2016 á 01/08/2017
 Objeto: - O objeto do presente ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, LIXEIRAS, CONTÊINERES E BOMBONAS EM 
ATENDENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG.
Empresa detentora do Registro:  EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

ITEM CÓD DESCRIÇÃO OBJETO, COM MARCA UNID QUANT VLR UNT. VLR. TOTAL

3 9.2.207

Saco plástico para acondicionamento de resíduo domiciliar:

a) Tipo: Classe I;
b) capacidade nominal: 50 litros/10 Kg;
c) cor preta e/ou azul;
d) largura 63 cm, altura 80 cm;
e) Confeccionado com resina termoplástica, virgem ou reciclada. Os pigmentos utilizados 
devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas caracter-
ísticas de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação.
e) Selo de Certificação do INMETRO;
f) Produto em conformidade com a NBR 9191 de 2008 e NBR 7500;
g) Apresentação: Pacote com 100 unidades. Marca: INTERPLACK PCT 3.800 R$ 12,00 R$ 45.600,00

4 9.2.35

Saco plástico para acondicionamento de resíduo domiciliar:

a) Tipo: Classe I;
b) capacidade nominal: 100 litros/20 kg;
c) cor preta e/ou azul;
d) largura 75 cm, altura 105 cm;
e) Confeccionado com resina termoplástica, virgem ou reciclada. Os pigmentos utilizados 
devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas caracter-
ísticas de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação.
e) Selo de Certificação do INMETRO;
f) Produto em conformidade com a NBR 9191 de 2008 e NBR 7500;
g) Apresentação: Pacote com 100 unidades. Marca: LUGI PLAST PCT 3.800 R$ 26,40 R$ 100.320,00
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5 9.2.217

Saco plástico para acondicionamento de resíduo infectante:

a) Tipo: classe II
b) Capacidade nominal: 15 litros/4,5 Kg;
c) Cor: branco leitoso;
d) Dimensões: 39 cm largura x 58 cm de altura mínima
e) Confeccionado com resina termoplástica, virgem ou reciclada. Os pigmentos utilizados 
devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas caracter-
ísticas de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação;
f) Deverá constar em cada saco individualmente a identificação do fabricante por seu 
CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas e o símbolo de substância infectante 
impresso conforme ABNT NBR 7500, com a inscrição: RESÍDUO INFECTANTE, atender aos 
requisitos indicados na tabela 2 (NBR 9191);
g) Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008 – Requisitos e métodos de 
ensaio;
h) Prazo de validade: no mínimo 12 (doze) meses a contar da data do recebimento defini-
tivo;
i) o produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, informando número de 
unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo ‘infectante’ e os dados 
de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e nº 
de registro na ANVISA;
j) Produto certificado pelo INMETRO;
k) Produto Registrado na ANVISA;
l) Apresentação: pacote com 100 unidades. Marca: LUGI PLAST PCT 3.800 R$ 14,90 R$ 56.620,00

6 9.2.22

Saco plástico para acondicionamento de resíduo infectante:

a) Tipo: classe II
b) Capacidade nominal: 30 litros/9 Kg;
c) Cor: branco leitoso;
d) Dimensões: 59 cm largura x 62 cm de altura mínima
e) Confeccionado com resina termoplástica, virgem ou reciclada. Os pigmentos utilizados 
devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas caracter-
ísticas de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação;
f) Deverá constar em cada saco individualmente a identificação do fabricante por seu 
CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas e o símbolo de substância infectante 
impresso conforme ABNT NBR 7500, com a inscrição: RESÍDUO INFECTANTE, atender aos 
requisitos indicados na tabela 2 (NBR 9191);
g) Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008 – Requisitos e métodos de 
ensaio;
h) Prazo de validade: no mínimo 12 (doze) meses a contar da data do recebimento defini-
tivo;
i) o produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, informando número de 
unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo ‘infectante’ e os dados 
de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e nº 
de registro na ANVISA;
j) Produto certificado pelo INMETRO;
k) Produto registrado na ANVISA
l) Apresentação: pacote com 100 unidades. Marca: LUGI PLAST PCT 3.800 R$ 17,90 R$ 68.020,00
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7 9.2.10

Saco plástico para acondicionamento de resíduo infectante:

a) Tipo: classe II
b) Capacidade nominal: 50 litros/15 Kg;
c) Cor: branco leitoso;
d) Dimensões: 63 cm largura x 80 cm de altura mínima
e) Confeccionado com resina termoplástica, virgem ou reciclada. Os pigmentos utilizados 
devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas caracter-
ísticas de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação;
f) Deverá constar em cada saco individualmente a identificação do fabricante por seu 
CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas e o símbolo de substância infectante 
impresso conforme ABNT NBR 7500, com a inscrição: RESÍDUO INFECTANTE, atender aos 
requisitos indicados na tabela 2 (NBR 9191);
g) Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008 – Requisitos e métodos de 
ensaio;
h) Prazo de validade: no mínimo 12 (doze) meses a contar da data do recebimento defini-
tivo;
i) o produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, informando número de 
unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo ‘infectante’ e os dados 
de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e nº 
de registro na ANVISA;
j) Produto certificado pelo INMETRO;
k) Produto registrado na ANVISA
l) Apresentação: pacote com 100 unidades. Marca: LUIS ANDRE FOREST PCT 3.800 R$ 25,00 R$ 95.000,00

8 9.2.11

Saco plástico para acondicionamento de resíduo infectante:
a) Tipo: classe II
b) Capacidade nominal: 100 litros/30 Kg;
c) Cor: branco leitoso;
d) Dimensões: 75 cm largura x 105 cm de altura mínima
e) Confeccionado com resina termoplástica, virgem ou reciclada. Os pigmentos utilizados 
devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas caracter-
ísticas de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação;
f) Deverá constar em cada saco individualmente a identificação do fabricante por seu 
CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas e o símbolo de substância infectante 
impresso conforme ABNT NBR 7500, com a inscrição: RESÍDUO INFECTANTE, atender aos 
requisitos indicados na tabela 2 (NBR 9191);
g) Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008 – Requisitos e métodos de 
ensaio;
h) Prazo de validade: no mínimo 12 (doze) meses a contar da data do recebimento defini-
tivo;
i) o produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, informando número de 
unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo ‘infectante’ e os dados 
de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e nº 
de registro na ANVISA;
j) Produto certificado pelo INMETRO;
k) Produto registrado na ANVISA
l) Apresentação: pacote com 100 unidades. Marca: LUIS ANDRE FOREST PCT 3.800 R$ 44,00 R$ 167.200,00

27 9.2.207

Saco plástico para acondicionamento de resíduo domiciliar:

a) Tipo: Classe I;
b) capacidade nominal: 50 litros/10 Kg;
c) cor preta e/ou azul;
d) largura 63 cm, altura 80 cm;
e) Confeccionado com resina termoplástica, virgem ou reciclada. Os pigmentos utilizados 
devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas caracter-
ísticas de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação.
e) Selo de Certificação do INMETRO;
f) Produto em conformidade com a NBR 9191 de 2008 e NBR 7500;
g) Apresentação: Pacote com 100 unidades. Marca: INTERPLACK PCT 200 R$ 12,00 R$ 2.400,00
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28 9.2.35

Saco plástico para acondicionamento de resíduo domiciliar:

a) Tipo: Classe I;
b) capacidade nominal: 100 litros/20 kg;
c) cor preta e/ou azul;
d) largura 75 cm, altura 105 cm;
e) Confeccionado com resina termoplástica, virgem ou reciclada. Os pigmentos utilizados 
devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas caracter-
ísticas de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação.
e) Selo de Certificação do INMETRO;
f) Produto em conformidade com a NBR 9191 de 2008 e NBR 7500;
g) Apresentação: Pacote com 100 unidades. Marca: LUGI PLAST PCT 200 R$ 26,40 R$ 5.280,00

29 9.2.217

Saco plástico para acondicionamento de resíduo infectante:

a) Tipo: classe II
b) Capacidade nominal: 15 litros/4,5 Kg;
c) Cor: branco leitoso;
d) Dimensões: 39 cm largura x 58 cm de altura mínima
e) Confeccionado com resina termoplástica, virgem ou reciclada. Os pigmentos utilizados 
devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas caracter-
ísticas de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação;
f) Deverá constar em cada saco individualmente a identificação do fabricante por seu 
CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas e o símbolo de substância infectante 
impresso conforme ABNT NBR 7500, com a inscrição: RESÍDUO INFECTANTE, atender aos 
requisitos indicados na tabela 2 (NBR 9191);
g) Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008 – Requisitos e métodos de 
ensaio;
h) Prazo de validade: no mínimo 12 (doze) meses a contar da data do recebimento defini-
tivo;
i) o produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, informando número de 
unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo ‘infectante’ e os dados 
de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e nº 
de registro na ANVISA;
j) Produto certificado pelo INMETRO;
k) Produto Registrado na ANVISA;
l) Apresentação: pacote com 100 unidades. Marca: LUGI PLAST PCT 200 R$ 14,90 R$ 2.980,00

30 9.2.22

Saco plástico para acondicionamento de resíduo infectante:

a) Tipo: classe II
b) Capacidade nominal: 30 litros/9 Kg;
c) Cor: branco leitoso;
d) Dimensões: 59 cm largura x 62 cm de altura mínima
e) Confeccionado com resina termoplástica, virgem ou reciclada. Os pigmentos utilizados 
devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas caracter-
ísticas de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação;
f) Deverá constar em cada saco individualmente a identificação do fabricante por seu 
CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas e o símbolo de substância infectante 
impresso conforme ABNT NBR 7500, com a inscrição: RESÍDUO INFECTANTE, atender aos 
requisitos indicados na tabela 2 (NBR 9191);
g) Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008 – Requisitos e métodos de 
ensaio;
h) Prazo de validade: no mínimo 12 (doze) meses a contar da data do recebimento defini-
tivo;
i) o produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, informando número de 
unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo ‘infectante’ e os dados 
de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e nº 
de registro na ANVISA;
j) Produto certificado pelo INMETRO;
k) Produto registrado na ANVISA
l) Apresentação: pacote com 100 unidades. Marca: LUGI PLAST PCT 200 R$ 17,90 R$ 3.580,00
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31 9.2.10

Saco plástico para acondicionamento de resíduo infectante:

a) Tipo: classe II
b) Capacidade nominal: 50 litros/15 Kg;
c) Cor: branco leitoso;
d) Dimensões: 63 cm largura x 80 cm de altura mínima
e) Confeccionado com resina termoplástica, virgem ou reciclada. Os pigmentos utilizados 
devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas caracter-
ísticas de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação;
f) Deverá constar em cada saco individualmente a identificação do fabricante por seu 
CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas e o símbolo de substância infectante 
impresso conforme ABNT NBR 7500, com a inscrição: RESÍDUO INFECTANTE, atender aos 
requisitos indicados na tabela 2 (NBR 9191);
g) Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008 – Requisitos e métodos de 
ensaio;
h) Prazo de validade: no mínimo 12 (doze) meses a contar da data do recebimento defini-
tivo;
i) o produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, informando número de 
unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo ‘infectante’ e os dados 
de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e nº 
de registro na ANVISA;
j) Produto certificado pelo INMETRO;
k) Produto registrado na ANVISA
l) Apresentação: pacote com 100 unidades. Marca: LUGI PLAST PCT 200 R$ 25,00 R$ 5.000,00

32 9.2.11

Saco plástico para acondicionamento de resíduo infectante:
a) Tipo: classe II
b) Capacidade nominal: 100 litros/30 Kg;
c) Cor: branco leitoso;
d) Dimensões: 75 cm largura x 105 cm de altura mínima
e) Confeccionado com resina termoplástica, virgem ou reciclada. Os pigmentos utilizados 
devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas caracter-
ísticas de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação;
f) Deverá constar em cada saco individualmente a identificação do fabricante por seu 
CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas e o símbolo de substância infectante 
impresso conforme ABNT NBR 7500, com a inscrição: RESÍDUO INFECTANTE, atender aos 
requisitos indicados na tabela 2 (NBR 9191);
g) Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008 – Requisitos e métodos de 
ensaio;
h) Prazo de validade: no mínimo 12 (doze) meses a contar da data do recebimento defini-
tivo;
i) o produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, informando número de 
unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo ‘infectante’ e os dados 
de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e nº 
de registro na ANVISA;
j) Produto certificado pelo INMETRO;
k) Produto registrado na ANVISA
l) Apresentação: pacote com 100 unidades. Marca: LUGI PLAST PCT 200 R$ 44,00 R$ 8.800,00

Valor Total: 560.800,00 ( Quinhentos e sessenta mil e oitocentos reais) R$ 560.800,00
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 164/2016 – PAC Nº 078/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                  
PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2016
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 02/08/2016 á 01/08/2017
 Objeto: - O objeto do presente ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, LIXEIRAS, CONTÊINERES E BOMBONAS EM 
ATENDENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG.
Empresa detentora do Registro:  JERBRA COMERCIAL LTDA

ITEM CÓD DESCRIÇÃO OBJETO, COM MARCA UNID QUANT VLR UNT. VLR. TOTAL
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9 9.2.218

Lixeira tubular com pedal e tampa para coleta de resíduo infectante:

a) Cor Branca;
b) Corpo em polipropileno de média densidade;
c) Capacidade: 15 litros;
d) Pintura: eletroestática;
e) Pedal: fabricado em chapa xadrez galvanizada;
f) Haste de acionamento da tampa em aço galvanizado;
g) Parafusos galvanizados;
h) Proteção UV
i) Certificada pelo INMETRO; e
j) Produto Registrado na ANVISA. Marca: LIXOBOX UNID 125 R$ 72,30 R$ 9037,50

11 9.2.61

Coletor de Resíduos Retangular com tampa de abertura por pedal:

a) Cor branca;
b) Pedal em polipropileno de máxima resistência embutido no corpo do coletor 
para abertura da tampa;
c) Corpo em polietileno de média densidade
d) Capacidade de 50 litros;
e) Polietileno de média densidade;
f) Gravação de “Resíduos Infectantes”, conforme CONAMA 275/01, RDC ANVISA 
306 e NBR7500;
g) Não serão permitidos adesivos ou etiquetas autocolantes.Marca: NM PLASTICOS UNID 134 R$ 72,12 R$ 9664,08

12 9.2.98

Coletor de Resíduos Retangular com tampa de abertura por pedal:

a) Cor branca;
b) Pedal em polipropileno de máxima resistência embutido no corpo do coletor 
para abertura da tampa;
c) Fabricado em polietileno de média densidade
d) Capacidade de 100 litros;
e) Polietileno de média densidade;
f) Gravação de “Resíduos Infectantes”, conforme CONAMA 275/01, RDC ANVISA 
306 e NBR7500.
g) Não serão permitidos adesivos ou etiquetas autocolantes. Marca: NM PLASTICOS UNID 100 R$ 172,85 R$ 17285,00

13 9.2.219

Carrinho contentor de lixo interno:

a) Cor branca;
b) Capacidade de 120 litros;
c) Corpo em polietileno de alta densidade;
d) Proteção contra raios UV;
e) Cantos arredondados;
f) Com tampa e alça para empurrar;
g) Duas rodas em borracha maciça com núcleo em polietileno de alta densidade e 
eixo em aço com tratamento anticorrosivo (galvanização à fogo);
g) Gravação do símbolo de infectante na cor preta com tinta resistente a água em 
sua face frontal, conforme NBR 7500.
h) Não serão permitidos adesivos ou etiquetas autocolantes. Marca: NM PLASTICOS UNID 50 R$ 180,70 R$ 9035,00

15 9.2.221

Contêiner para armazenamento de resíduos hospitalar:

a) Cor Branca;
b) Corpo em polietileno de alta densidade moldado em PEAD pelo processo de 
injeção;
c) Proteção contra raios UV e agentes químicos;
d) Tampa com os mesmos materiais dos itens “b” e “c”;
e) Válvula de escoamento para facilitar a higienização;
f) Cantos arredondados;
g) Duas rodas em borracha maciça com núcleo em polietileno de alta densidade e 
eixo em aço com tratamento anticorrosivo (galvanização à fogo) com freios;
h) Capacidade de 1.000 litros;
i) 4 (quatro) rodas de aro externo 8” em borracha maciça, sendo duas fixas e duas 
giratórios com freio que permita um Trabalho robusto e silencioso;
j) Tampa inteiriça com dispositivo basculante;
k) Resistente a impactos;
l) Superfícies internas polidas;
m) Compatível com os sistemas de coleta mecanizada
n) Gravação de “Resíduos Infectantes”, conforme CONAMA 275/01, RDC ANVISA 
306 e NBR7500;
o) Não serão permitidos adesivos ou etiquetas autocolantes. Marca: TAURUSPLAST UNID 20 R$ 1472,85 R$ 29457,00
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16 9.2.222

Lixeira Tubular com Tampa de acionamento por pedal para coleta de resíduo 
comum:

a) Cor cinza;
b) Capacidade de 15 litros;
c) Corpo em polietileno de média densidade;
d) Pintura eletroestática;
e) Proteção contra raios UV;
f) Tampa com dispositivo basculante acionado por pedal fabricado em chapa galva-
nizada xadrez;
g)Parafusos galvanizados;
h) Gravação da frase “Resíduos Comuns”, conforme resolução CONMA nº 275/01, 
RDC ANVISA nº 306 e NBR 7500;
i) Não serão permitidos adesivos ou etiquetas autocolantes.
j) Registro na ANVISA;
k) Certificada pelo INMETRO. Marca: LIXOBOX UNID 360 R$ 75,57 R$ 27205,20

17 36.25.50

Lixeira Tubular com Tampa de tampa com dispositivo basculante acionado por pedal 
para coleta de resíduo comum:

a) Cor cinza;
b) Capacidade de 30 litros;
c) Corpo em polietileno de média densidade;
d) Pintura eletroestática;
e) Proteção contra raios UV;
f) Tampa com dispositivo basculante acionado por pedal fabricado em chapa galva-
nizada xadrez;
g)Parafusos galvanizados;
h) Gravação da frase “Resíduos Comuns”, conforme resolução CONMA nº 275/01, 
RDC ANVISA nº 306 e NBR 7500.
i) Não serão permitidos adesivos ou etiquetas autocolantes.
j) Registro na ANVISA;
k) Certificada pelo INMETRO. Marca: LIXOBOX UNID 200 R$ 109,95 R$ 21990,00

18 9.2.223

Lixeira Retangular com tampa com dispositivo basculante acionado por pedal para 
coleta de resíduo comum:

a) Cor Cinza;
b) Capacidade de 50 litros;
c) Plástico polipropileno de máxima resistência embutido no corpo do coletor;
d) Corpo em polietileno de média densidade;
e) Gravação da frase “Resíduos Comuns”, conforme resolução CONMA nº 275/01, 
RDC ANVISA nº 306 e NBR 7500;
f) Não serão permitidos adesivos ou etiquetas autocolantes.Marca: NM PLASTICOS UNID 120 R$ 72,12 R$ 8654,40

19 36.25.52

Lixeira Retangular com tampa com dispositivo basculante acionado por pedal para 
coleta de resíduo comum:

a) Cor Cinza;
b) Capacidade de 100 litros;
c) Plástico polipropileno de máxima resistência embutido no corpo do coletor para 
abertura da tampa;
d) Corpo em polietileno de média densidade;
e) Gravação da frase “Resíduos Comuns”, conforme resolução CONMA nº 275/01, 
RDC ANVISA nº 306 e NBR 7500;
f) Não serão permitidos adesivos ou etiquetas autocolantes. Marca: NM PLASTICOS UNID 100 R$ 172,85 R$ 17285,00

20 9.2.224

Contêiner – Carrinho de lixo para coleta de resíduo comum:

a) Cor cinza;
b) Capacidade de 120 litros;
c) Corpo em polietileno de alta densidade;
d) Proteção contra raios UV;
e) Com tampa e alça para empurrar;
f) 2 (duas) rodas em borracha maciça com núcleo em polietileno de alta densidade 
e eixo em aço anticorrosivo (galvanização a fogo);- Marca: ZTPC UNID 30 R$ 180,70 R$ 5421,00
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22 9.2.226

Contêiner para armazenamento de resíduos hospitalar comum não reciclável:

a) Cor preta;
b) Corpo em polietileno de alta densidade moldado em PEAD pelo processo de 
injeção;
c) Proteção contra raios UV e agentes químicos;
d) Tampa com os mesmos materiais dos itens “b” e “c”;
e) Válvula de escoamento para facilitar a higienização;
f) Cantos arredondados;
g) Duas rodas em borracha maciça com núcleo em polietileno de alta densidade e 
eixo em aço com tratamento anticorrosivo (galvanização à fogo) com freios;
h) Capacidade de 1.000 litros;
i) 4 (quatro) rodas de aro externo 8” em borracha maciça, sendo duas fixas e duas 
giratórios com freio que permita um trabalho robusto e silencioso;
j) Tampa inteiriça com dispositivo basculante;
l) Resistente a impactos;
m) Superfícies internas polidas;
n) Compatível com os sistemas de coleta mecanizada
i) Gravação de “Resíduos Comum não Reciclável”, conforme CONAMA 275/01, RDC 
ANVISA 306 e NBR7500;
j) Não serão permitidos adesivos ou etiquetas autocolantes. Marca: TAURUSPLAST UNID 20 R$ 1472,85 R$ 29457,00 

24 9.2.227

Kit de Lixeiras para Coleta Seletiva com 6 cestos e suporte móvel:

a) Corpo em polipropileno de alto impacto com proteção UV;
b) Resistente a impactos e a ação do tempo;
c) 6 cores: Amarelo (metal), Azul (Papel e papelão), Cinza (Materiais não recicláveis), 
Marrom, Verde (Vidro) e Vermelho (Plástico);
d) Cestos com capacidade individual de 50 litros;
e) Suporte preto, com estrutura em tubo de metalon, com proteção a corrosão. 
Marca: JB KIT 10 R$ 355,70 R$ 3557,00

Valor Total: 188.048,18 (Cento e oitenta e oito mil quarenta e oito reais e dezoito centavos) R$ 188.048,18
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 165/2016 – PAC Nº 078/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                  
PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2016
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 02/08/2016 á 01/08/2017
 Objeto: - O objeto do presente ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, LIXEIRAS, CONTÊINERES E BOMBONAS EM 
ATENDENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG.
Empresa detentora do Registro: LIVIA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP

ITEM CÓD DESCRIÇÃO OBJETO, COM MARCA UNID QUANT VLR UNT. VLR. TOTAL

10 36.25.49

Lixeira tubular com tampa e abertura por pedal para coleta de resíduo infectante: 
a) Cor: branca;
b) Capacidade: 30 litros;
c) Símbolo de infectante conforme NBR 7500;
d) Corpo em polipropileno de média densidade;
e) Pintura Eletroestática;
f) Pedal em chapa de aço galvanizado xadrez;
g) Hastes de acionamento de abertura da tampa em aço galvanizado;
h) Parafusos em aço galvanizados;
i) Proteção UV
j) Sistema de trava para evitar que os parafusos se soltem;
l) Produto registrado na ANVISA. Marca: SMILE 30L INFECTANTE UNID 100 R$ 98,00 R$ 9800,00

23 6.2.1849

Coletor de Lixo Circular:

a) Cor branca;
b) Capacidade de 50 litros;
c) Sem tampa;
d) Gravação da frase “Resíduo Infectante”, conforme resolução CONMA nº 275/01, 
RDC ANVISA nº 306 e NBR 7500;
e) Não serão permitidos adesivos ou etiquetas autocolantes.   Marca: SMILE 30L 
INFECTANTE KIT 20 R$ 54,00 R$ 1080,00

Valor Total: R$ 10.880,00 ( Dez mil e oitocentos e oitenta reais) R$ 10.880,00
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 166/2016 – PAC Nº 078/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                  
PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2016
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
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Vigência: 08/08/2016 á 07/08/2017
 Objeto: - O objeto do presente ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, LIXEIRAS, CONTÊINERES E BOMBONAS EM 
ATENDENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG.
Empresa detentora do Registro: QUALITY MAX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME  

ITEM CÓD DESCRIÇÃO OBJETO, COM MARCA UNID QUANT VLR UNT. VLR. TOTAL

2 9.2.83

Saco plástico para acondicionamento de resíduo domiciliar:

a) Tipo: Classe I;
b) capacidade nominal: 30 litros/6 Kg;
c) cor preta e/ou azul;
d) largura 59 cm, altura 62 cm;
e) Confeccionado com resina termoplástica, virgem ou reciclada. Os pigmentos uti-
lizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram 
nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à 
aplicação.
e) Selo de Certificação do INMETRO;
f) Produto em conformidade com a NBR 9191 de 2008 e NBR 7500;
g) Apresentação: Pacote com 100 unidades. Marca: OFFICIAL PLASTIC PCT 3800 R$ 9,50 R$ 36.100,00

26 9.2.83

Saco plástico para acondicionamento de resíduo domiciliar:

a) Tipo: Classe I;
b) capacidade nominal: 30 litros/6 Kg;
c) cor preta e/ou azul;
d) largura 59 cm, altura 62 cm;
e) Confeccionado com resina termoplástica, virgem ou reciclada. Os pigmentos uti-
lizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram 
nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à 
aplicação.
e) Selo de Certificação do INMETRO;
f) Produto em conformidade com a NBR 9191 de 2008 e NBR 7500;
g) Apresentação: Pacote com 100 unidades. Marca: OFFICIAL PLASTIC PCT 200 R$ 9,50 R$ 1900,00

Valor total: R$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais) R$ 38.000,00
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 167/2016 – PAC Nº 078/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                  
PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2016
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 02/08/2016 á 01/08/2017
 Objeto: - O objeto do presente ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, LIXEIRAS, CONTÊINERES E BOMBONAS EM 
ATENDENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG.
Empresa detentora do Registro: SANTEC FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – EPP

ITEM CÓD DESCRIÇÃO OBJETO, COM MARCA UNID QUANT VLR UNT. VLR. TOTAL

1 9.2.216

Saco plástico para acondicionamento de resíduo domiciliar:

a) Tipo: Classe I;
b) capacidade nominal: 15 litros/3 Kg;
c) cor preta e/ou azul;
d) largura 39 cm, altura 58 cm;
e) Confeccionado com resina termoplástica, virgem ou reciclada. Os pigmentos utilizados 
devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas caracter-
ísticas de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação.
e) Selo de Certificação do INMETRO
f) Produto em conformidade com a NBR 9191 de 2008 e NBR 7500;
g) Apresentação: Pacote com 100 unidades. Marca: SANTEC PCT 3800 R$ 10,60 R$ 40.280,00



Contagem, 9 de setembro de 2016 Página 32 de 55 Diário Oficial de Contagem - Edição 3946

"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.

25 9.2.216

Saco plástico para acondicionamento de resíduo domiciliar:

a) Tipo: Classe I;
b) capacidade nominal: 15 litros/3 Kg;
c) cor preta e/ou azul;
d) largura 39 cm, altura 58 cm;
e) Confeccionado com resina termoplástica, virgem ou reciclada. Os pigmentos utilizados 
devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas caracter-
ísticas de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação.
e) Selo de Certificação do INMETRO
f) Produto em conformidade com a NBR 9191 de 2008 e NBR 7500;
g) Apresentação: Pacote com 100 unidades. Marca: SANTEC PCT 200 R$ 10,60 R$ 2.160,00

VALOR TOTAL: R$ 42.400,00 (Quarenta e dois mil e quatrocentos reais) R$ 42.400,00
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 168/2016 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2016 PROCESSO N.º 050/2016
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 02/08/2016 á 01/08/2017
 Objeto:  O OBJETO DA PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIGACLIP – CLIP DE LIGADURA EM TITÂNIO EM COMODATO 
COM CLIPADORES ENDOSCÓPIO PARA LIGACLIP AUTOCLAVÁVEL – KIT TRANSDUTOR DESCARTÁVEL PARA MONITORAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA – EQUIPOS PARA 
BOMBA DE INFUSÃO COMO FORNECIMENTO DE BOMBAS DE INFUSÃO COMPATIVEIS COM O EQUIPO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA 
DO COMPLEXO HOSPITALAR, UPAS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.
        Empresa detentora do Registro: BHIOSUPPLY INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

ITEM CODIGO ESPECIFICAÇÃO UNID
QTDE

MARCA
VALOR UNIT 
R$

VALOR 
TOTAL R$

01 6.2.976

Clipes de laqueação tipo ligaclip - confeccionados em titânio. Tamanho: médio-
grande, eterilizados, descartáveis, não absorvíveis, radiopaco. Largura do Clip 
Aberto: 3,0mm. Comprimento do Clip Fechado: 5,0mm. Finalidade: Cirurgia por 
vídeo e cirurgia cardíaca de recém nascido. Cartucho com 06 clips. Rotulagem de 
acordo com Legislação vigente. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA, Certifi-
cado de Boas Práticas de Fabricação.  Apresentar amostra. CARTUCHO 800

AEROMEDI-
CAL 29,40 23.520,00

VALOR TOTAL (Vinte e três mil quinhentos e vinte reais) 23.520,00
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 169/2016 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2016 PROCESSO N.º 050/2016
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 18/08/2016 á 17/08/2017
 Objeto:  O OBJETO DA PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIGACLIP – CLIP DE LIGADURA EM TITÂNIO EM COMODATO 
COM CLIPADORES ENDOSCÓPIO PARA LIGACLIP AUTOCLAVÁVEL – KIT TRANSDUTOR DESCARTÁVEL PARA MONITORAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA – EQUIPOS PARA 
BOMBA DE INFUSÃO COMO FORNECIMENTO DE BOMBAS DE INFUSÃO COMPATIVEIS COM O EQUIPO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA 
DO COMPLEXO HOSPITALAR, UPAS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.
        Empresa detentora do Registro: CLALMEDI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME

ITEM CODIGO ESPECIFICAÇÃO UNID
QTDE

MARCA
VALOR UNIT 
R$

VALOR 
TOTAL R$

13 6.2.1507

Basket descartável com 4 fios - 600 mm. 3,5 FR - compatível com o ureteroscopio: 
extrator de cálculos de vias renais ou biliares. O cateter deve ser radiopaco, macio, 
extremamente flexível e resistente a dobras. O Cesto deve ter: 04 fios em nitinol, 
sem bordas afiadas; radiopaco, extremamente resistente e com grande estabilidade 
de pressão na apreensão do cálculo UNID 06 BIOSAT 1.045,00 6.270,00

VALOR TOTAL (Seis mil duzentos e setenta reais) 6.270,00
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 170/2016 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2016 PROCESSO N.º 050/2016
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 18/08/2016 á 17/08/2017
 Objeto:  O OBJETO DA PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIGACLIP – CLIP DE LIGADURA EM TITÂNIO EM COMODATO 
COM CLIPADORES ENDOSCÓPIO PARA LIGACLIP AUTOCLAVÁVEL – KIT TRANSDUTOR DESCARTÁVEL PARA MONITORAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA – EQUIPOS PARA 
BOMBA DE INFUSÃO COMO FORNECIMENTO DE BOMBAS DE INFUSÃO COMPATIVEIS COM O EQUIPO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA 
DO COMPLEXO HOSPITALAR, UPAS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.
        Empresa detentora do Registro: EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA

ITEM CODIGO ESPECIFICAÇÃO UNID
QTDE

MARCA
VALOR UNIT 
R$

VALOR 
TOTAL R$
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13 6.2.763

Kit transdutor descartável para monitoração de pressão invasiva composto de um 
transdutor de pressão, torneira de zeragem com indicação de fluxo, dispositivo de 
flush em pinça ergométrica ou silicone, 1 via para PAM / PVC, dispositivo de fluxo 
contínuo de 3 ml/h sob pressão, um equipo de soro micro gotas, tubo extensor 
de aproximadamente 120 cm (48”) e um tubo extensor de pressão de aproxima-
damente 30 cm (12”). Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de 
esterilização (ETO), selagem  eficiente, e resistente garantindo a esterilidade do 
produto e permitindo abertura asséptica em pétala, Todo o sistema de moni-
torização do kit deverá estar conectados, obedecendo aos critérios de sistema 
Fechado, contendo dados de identificação do produto como: marca fabricante, 
lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro do Ministério da 
Saúde/ANVISA. KIT 900

EDWARDS LIFE-
SCIENCES LLC 79,00 71.100,00

VALOR TOTAL (Setenta e um mil e cem reais) 71.100,00
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 171/2016 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2016 PROCESSO N.º 050/2016
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 18/08/2016 á 17/08/2017
 Objeto:  O OBJETO DA PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIGACLIP – CLIP DE LIGADURA EM TITÂNIO EM COMODATO 
COM CLIPADORES ENDOSCÓPIO PARA LIGACLIP AUTOCLAVÁVEL – KIT TRANSDUTOR DESCARTÁVEL PARA MONITORAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA – EQUIPOS PARA 
BOMBA DE INFUSÃO COMO FORNECIMENTO DE BOMBAS DE INFUSÃO COMPATIVEIS COM O EQUIPO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA 
DO COMPLEXO HOSPITALAR, UPAS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.
        Empresa detentora do Registro:  LIFEMED INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A

ITEM CODIGO ESPECIFICAÇÃO UNID
QTDE

MARCA
VALOR UNIT 
R$ VALOR TOTAL R$

02 6.2.763

Equipo para bomba de infusão para administração de solução parenteral equipo 
para bomba de infusão para administração de solução parenteral com entrada de 
ar, com bico bifacetado, filtro universal bacteriológico e hidrófobo, injetor lateral 
autovedante para adição de medicamento. Os equipos devem ser fabricados em 
conformidade com as Normas: RDC 04/2011 e a ABNT ISSO 8536. Tubo de pvc com 
no mínimo 1.80 metros, com segmento de silicone para o sítio de infusão (ou tubo 
de pvc free e/ou dehp free, com ou sem segmento de silicone), pinça rolete, câ-
mara de gotejamento flexível com filtro antibacteriano para retenção de partículas 
sólidas (15 a 22 micras), bico perfurante bifacetado (ISO), com tampa protetora, 
ajustado a bomba oferecida com precisão de gotejamento em mililitros (ML) por 
hora, estéril, atóxico apirogênico. Embalagens individuais com abertura em pétala. 
Lote e data de fabricação na embalagem. Registro no MS/ANVISA. UNID 55.100 LIFEMED 14,00 771.400,00

03 6.2.356

Equipo para bomba de infusão, com câmara graduada de 100 a 150, para 
administração solução parenteral, com bico bifacetado, entrada de ar com filtro 
universal bacteriológico e hidrófobo, injetor lateral autovedante para adição de 
medicamento. Os equipos devem ser fabricados em conformidade com as Normas: 
RDC 04/2011 e a ABNT ISO 8536. Tubo pvc, com aproximadamente 1.80 metros, 
com segmento de silicone para o sítio de infusão (ou tubo de pvc free e/ou dehp 
free, com ou sem segmento de silicone), preferencialmente com priming reduzido, 
pinças rolete, câmara de gotejamento flexível, com filtro de 15 a 22 micra, bico 
perfurante bifacetado (ISO) com tampa protetora ajustada a bomba oferecida, 
com precisão em mililitros (ML) por hora, estéril, atóxico, apirogênico, embalagem 
individual em papel grau cirúrgico e/ou filme, apirogênico, embalado individual-
mente em papel grau cirúrgico e/ou termoplástico. Embalagens individuais com 
abertura em pétala. Lote e data de fabricação na embalagem. Registro no MS/
ANVISA UNID 7.600 LIFEMED 18,00 136.800,00

04 6.2.306

Equipo para bomba de infusão, fotossensível com filtro universal bacteriológico e 
hidrófobo equipo para bomba de infusão, fotossensível com filtro universal bacte-
riológico e hidrófoco, com bico bifacetado, tubo de PVC e/ou similar de no mínimo 
1.80 metro, com segmento de silicone para o sítio de infusão (ou tubo de PVC free 
e/ou dehp free, com ou sem segmento de silicone), pinça rolete, câmara de gote-
jamento flexível com filtro antibact. Para retenção de partículas sólidas (15 a 22 
micras) bico perfurante e bifacetado (iso) com tampa protetora, ajustada a bomba 
oferecida, precisão em milímetro (ML) por hora, estéril, atóxica, apirogênico. Os 
equipos devem ser fabricados em conformidade com as Normas: RDC 04/2011 e a 
ABNT ISSO 8536. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou filme termo-
plast. Seguridade de esterilização. As embalagens devem ter abertura em pétala. 
Lote e data de fabricação na embalagem. Registro no MS/ANVISA UNID 6.650 LIFEMED 16,00 106.400,00
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05 6.2.333

Equipo para bomba de infusão para administração de dietas enterais, com cor 
diferenciada conforme normas ABNT, com bico bifacetado, com entrada de ar, com 
filtro universal bacteriológico e hidrofobo, conector terminal escalonada adaptável 
em qualquer tipo de sonda, tubo de pvc de o mínimo 1.80m, com segmento de 
silicone para o sítio de infusão (ou tubo de pvc free e/ou dehp free, com ou sem 
segmento de silicone), pinça rolete, câmara de gotejamento flexível, ajustável a 
bomba oferecida com precisão em milímetro (ML) por hora, estéril, atóxico, apir-
ogênico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou termoplástico. 
Os equipos devem ser fabricados em conformidade com as Normas: RDC 04/2011 
e a ABNT ISSO 8536. Embalagens individuais com abertura em pétala. Lote e data 
de fabricação na embalagem. Registro no MS/ANVISA UNID 34.960 LIFEMED 13,00 454.480,00

VALOR TOTAL (Um milhão, quatrocentos e sessenta e nove mil e oitenta reais) 1.469.080,00
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 172/2016 – PAC Nº039/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 18/08/2016 á 17/08/2017
 Objeto: O objeto do presente ata é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RESPIRÁTÓRIOS E FISIOTERÁPICOS, EM ATENDI-
MENTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG
  Empresa detentora do Registro:  MED CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA – ME

ITEM CÓD. PRODUTO DESCRIÇÃO OBJETO, COM MARCA E MODELO (SE FOR O CASO) UNID.
QUAN
TIDADE VLR UNT. VLR. TOTAL

42 6.2.1156

Mascara laríngea descartável n°. 4 - dispositivo orofaríngeo tubular para manuseio 
supra glótico das vias aéreas, totalmente isento de látex, descartável, capaz de auxiliar 
nas intubações difíceis e capaz de reverter o procedimento para tubos endotraqueais. 
conector removível com alça de fixação proximal, em cores distintas compatível 
com cada calibre, com diâmetro externo macho padrão de 15mm;tubo condutor da 
via aérea, flexível, transparente que permita a visualização. Manguito pneumático, 
adaptável, anatomia, promovendo um selamento com as estruturas supra glóticas da 
laringe com elevações que evitem a obstrução da glote e saída de oxigênio. Manguito 
do dispositivo é auto-insuflado pela pressão das vias aéreas sendo mantida entre 20-30 
cmh2o durante os ciclos respiratórios. linha longitudinal contínua de cor azul na face 
convexa do tubo condutor, que indique o correto posicionamento da sonda laríngea 
em relação ao paciente. Esta linha deve estar sempre voltada no sentido do nariz do 
paciente. Estéril e embalado individualmente. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. 
Apresentar amostra. MARCA: COOKGASLLC UNID. 100 R$ 53,48 R$ 5348,00

56 6.2.1811

Sonda para aspiração com sistema fechado Adulto - Sonda produzida em PVC livre 
de latex, siliconada; em tamanho adulto, compatível com tubo orotraqueal/ cânula 
traqueal de nº 6,5 (12 Fr); composta por: conector para respirador; conector para o 
tubo do paciente; conexão em “T” (para conexão do tubo e da extensão do respirador); 
entrada para injeção de solução salina com tampa e válvula; sonda graduada a cada 
1 cm; bainha plástica protetora transparente; reservatório de controle de válvula de 
aspiração; válvula de controle de aspiração codificada por cores e tampa protetora da 
válvula.  Registro no Ministério Saúde/ ANVISA. Apresentar amostra. MARCA: KIMBERLY-
CLARK UNID. 400 R$ 38,00 R$ 15200,00

57 6.2.1812

Sonda para aspiração com sistema fechado Adulto - Sonda produzida em PVC livre 
de latex, siliconada; em tamanho adulto, compatível com tubo orotraqueal/ cânula 
traqueal de nº 7,0 e 7,5  (14 Fr); composta por: conector para respirador; conector para 
o tubo do paciente; conexão em “T” (para conexão do tubo e da extensão do respira-
dor); entrada para injeção de solução salina com tampa e válvula; sonda graduada a 
cada 1 cm; bainha plástica protetora transparente; reservatório de controle de válvula 
de aspiração; válvula de controle de aspiração codificada por cores e tampa prote-
tora da válvula.  Registro no Ministério Saúde/ ANVISA. Apresentar amostra.. MARCA: 
KIMBERLY-CLARK UNID. 400 R$ 38,00 R$ 15200,00

58 6.2.1813

Sonda para aspiração com sistema fechado Adulto - Sonda produzida em PVC livre 
de latex, siliconada; em tamanho adulto, compatível com tubo orotraqueal/ cânula 
traqueal de nº 8,0; 8,5; 9,0; 9,5 e 10  (16 Fr); composta por: conector para respirador; 
conector para o tubo do paciente; conexão em “T” (para conexão do tubo e da exten-
são do respirador); entrada para injeção de solução salina com tampa e válvula; sonda 
graduada a cada 1 cm; bainha plástica protetora transparente; reservatório de controle 
de válvula de aspiração; válvula de controle de aspiração codificada por cores e tampa 
protetora da válvula.  Registro no Ministério Saúde/ ANVISA. Apresentar amostra. 
MARCA: KIMBERLY-CLARK UNID. 400 R$ 38,00 R$ 15200,00

VALOR TOTAL : R$ 50.948,00 (Cinqüenta mil novecentos e quarenta e oito reais) R$ 50.948,00
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 173/2016 – PAC Nº039/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 26/08/2016 á 25/08/2017
 Objeto: O objeto do presente ata é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RESPIRÁTÓRIOS E FISIOTERÁPICOS, EM ATENDI-
MENTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG
  Empresa detentora do Registro:  AAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP  

ITEM CÓD. PRODUTO DESCRIÇÃO OBJETO, COM MARCA E MODELO (SE FOR O CASO) UNID.
QUAN
TIDADE VLR UNT. VLR. TOTAL

63 6.3.30

Ventilômetro - Aparelho analógico destinado à mensuração do volume corrente e minuto 
e outros parâmetros respiratórios. Corpo em latão com acabamento cromado; dimensões: 
70 mm x 60 mm x 45 mm; peso de130g; apresenta controle de liga, desliga e reset; o 
visor tem duas escalas separadas: uma maior externa e uma menor interna em escala 
de volume. O volume é graduado entre 0 – 100L. A escala maior externa cobre 100L , 
subdividido em 1L e marcado a cada 10L. A mini escala cobre 1L subdividido em 0.05L e 
marcado a cada 0.1 L. Conexões: Taper 22 mm BS/ISO, entrada e saída.
Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. MARCA: NISPIRE HEALTH KIT 9 R$ 26-000,00 R$ 234.000,00

VALOR TOTAL: R$ 234.000,00 ( Duzentos e trinta e quatro mil reais) R$ 234.000,00
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 174/2016 – PAC Nº039/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 26/08/2016 á 25/08/2017
 Objeto: O objeto do presente ata é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RESPIRÁTÓRIOS E FISIOTERÁPICOS, EM ATENDI-
MENTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG
  Empresa detentora do Registro:  DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ITEM CÓD. PRODUTO DESCRIÇÃO OBJETO, COM MARCA E MODELO (SE FOR O CASO) UNID.
QUAN
TIDADE VLR UNT. VLR. TOTAL

61 6.2.164

Tubo em silicone número 204 para aspiração. tubo de silicone 204 6x12mm em rolo - não estéril. 
embalagem de 15 metros com lote, data de fabricação e validade. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. MARCA: MEDICONE METRO 38.000 R$ 12,90 R$ 490.200,00

VALOR TOTAL: R$ 490.200,00 (Quatrocentos e noventa mil e duzentos reais) R$ 490.200,00
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 175/2016 – PAC Nº039/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 26/08/2016 á 25/08/2017
 Objeto: O objeto do presente ata é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RESPIRÁTÓRIOS E FISIOTERÁPICOS, EM ATENDI-
MENTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG
  Empresa detentora do Registro:  HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP

ITEM CÓD. PRODUTO DESCRIÇÃO OBJETO, COM MARCA E MODELO (SE FOR O CASO) UNID. QUAT VLR UNT. VLR. TOTAL

3 6.2.424

Conjunto de anestesia infantil, duplo t, baraka, com balão de 1 litro. sistema de anestesia 
baraka, infantil, reesterelizável, com 01 (uma) traquéia corrugada de 30 cm em silicone trans-
parente, 02 (dois) intermediários t de ayres em pvc, policarbonato ou polipropileno, com 
01 (um) conector de sistema baraka, em policarbonato ou polipropileno, 01 (uma) máscara 
anatômica com corpo plástico atóxico flexível, transparente, coxim siliconizado, 01 (um) 
balão de um litro, em borracha atóxica, formando pregas longitudinais, flexível, resistente a 
esterilização. Apresentar registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Prazo de validade de, no 
mínimo, 12 meses, a partir da data de entrega. MARCA: UNITEC Conjunto 260 R$ 159,50 R$ 41.470,00

51 13.11.243

Oscilador Oral de Alta Frequência - Aparelho portátil em forma de cachimbo em polipro-
pileno; medindo 14 cm com os seguintes componentes: corpo, tampa e base da tampa. In-
ternamente possui uma esfera de aço maciça inoxidável de alta densidade localizada dentro 
de um cone circular. Produz vibração numa frequência  que varia de 7 a 19 Hz que propaga 
pela árvore traqueobrônquica e produz PEEP de até 18 cmH2O. Registro no Ministério Saúde/ 
ANVISA. MARCA: NCS UNID. 30 R$ 79,00 R$ 2.370,00

70 6.2.164

Tubo  em silicone número 204 para aspiração. tubo de silicone 204 6x12mm em rolo - não 
estéril. embalagem de 15 metros com lote, data de fabricação e validade. Registro no Minis-
tério da Saúde/ANVISA. MARCA: MEDICONE METRO 2.000 R$ 12,80 R$ 25.600,00
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71 6.3.30

Ventilômetro - Aparelho analógico destinado à mensuração do volume corrente e minuto 
e outros parâmetros respiratórios. Corpo em latão com acabamento cromado; dimensões: 
70 mm x 60 mm x 45 mm; peso de130g; apresenta controle de liga, desliga e reset; o visor 
tem duas escalas separadas: uma maior externa e uma menor interna em escala de volume. 
O volume é graduado entre 0 – 100L. A escala maior externa cobre 100L , subdividido em 1L 
e marcado a cada 10L. A mini escala cobre 1L subdividido em 0.05L e marcado a cada 0.1 
L. Conexões: Taper 22 mm BS/ISO, entrada e saída.Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. 
MARCA: NISPIRE HEALTH KIT 1

R$ 
25.900,00 R$ 25.900,00

VALOR TOTAL: R$ 95.340,00 (NOVENTA E CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS) R$ 95.340,00
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 176/2016 – PAC Nº039/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 26/08/2016 á 25/08/2017
 Objeto: O objeto do presente ata é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RESPIRÁTÓRIOS E FISIOTERÁPICOS, EM ATENDI-
MENTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG
  Empresa detentora do Registro:  PILARMED EIRELI - EPP

ITEM CÓD. PRODUTO DESCRIÇÃO OBJETO, COM MARCA E MODELO (SE FOR O CASO) UNID. QUAT VLR UNT. VLR. TOTAL

1 13.5.113

Aparelho de Eletroestimulação  - Aparelho Bivolt com corrente de TENS e FES; apresentando 
2 canais de saída independentes com quatro eletrodos; modos de operação: normal, VIF, VF, 
convencional, acupuntura, breve e intensa, sincronizado, recíproco e manual; frequência de 10 
a 200Hz; largura de pulso 50 a 400µseg; frequência de trens de pulsos de 1 a 15 Hz; tempo de 
subida e de descida do pulso de 1 a 10s; tempo de sustentação de pulso de 1 a 60s; temporiza-
dor de 1 a 60 min; intensidade máxima de 100mA com carga de 100 ohms; bateria de 9 Volts 
e fonte de alimentação com seleção automática; frequência da rede de alimentação 50/60 Hz; 
Máxima potência AC consumida de 15 VA na fonte e 3 VA na bateria; microcontrolado com 
controles de parâmetros digitais. Dimensões: Comprimento: 5 cm, Largura: 6.1 cm, altura: 4.2 
cm; peso de 0,4 Kg; Itens inclusos: 01 CD manual do equipamento,01 Cabo para aplicação, 04 
Eletrodos 3 cm x 5 cm. Registro no Ministerio da Saúde/ ANVISA. MARCA: IBRAMED UNIDADE 4 R$ 389,20 R$ 1.556,80

40 6.2.262
Máscara facial adulto, para micronebulização, em plástico ou silicone, conjunto com reservatório 
de tampa rosqueável, e extensão. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. MARCA: PROTEC CONJUNTO 2850 R$ 8,07 R$ 22.999,50

41 6.2.785
Máscara facial infantil, para micronebulização, em plástico ou silicone, com reservatório de tam-
pa rosqueável, e extensão. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. MARCA: PROTEC CONJUNTO 2500 R$ 8,07 R$ 20.175,00

68 6.2.262
Máscara facial adulto, para micronebulização, em plástico ou silicone, conjunto com reservatório 
de tampa rosqueável, e extensão. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. MARCA: PROTEC CONJUNTO 150 R$ 8,07 R$ 1.210,50

VALOR TOTAL: R$ 45.941,80 (Quarenta e cinco mil novecentos e quarenta e hum reais e oitenta centavos) R$ 45.941,80
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 177/2016 – PAC Nº039/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 26/08/2016 á 25/08/2017
 Objeto: O objeto do presente ata é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RESPIRÁTÓRIOS E FISIOTERÁPICOS, EM ATENDI-
MENTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG
  Empresa detentora do Registro:  SUPRI-MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS- EIRELI

ITEM CÓD. PRODUTO DESCRIÇÃO OBJETO, COM MARCA E MODELO (SE FOR O CASO) UNID. QUANT VLR UNT. VLR. TOTAL

5 13.11.191

Circuito de EPAP - Conjunto composto por: a) 01 máscara: produzida 
em PVC bio compatível, apresenta coxim inflável de silicone por meio 
de válvula e 4 guarras que junto ao fixador cefálico permite que a 
mesma seja ajustável ao rosto do paciente; b) 01 bucal; c) 01 tubo 
“T” com válvula unidirecional: é feito de polipropileno, possui válvula 
unidirecional com conector para válvula de PEEP; d) 01 válvula de PEEP 
ajustável: feita com silicone e polisulfona; e) 01 fixador cefálico em sili-
cone: apresenta perfurações para ajuste da máscara à face do paciente. 
Registro no Ministerio da Saúde/ ANVISA. MARCA: VENTCARE UNID 50 R$ 498,00 R$ 24.900,00

6 6.2.1375

Conector aerosol, reto, com direcionador de fluxo, produzido em 
polipropileno, 5,5 cm de comprimento; uma extremidade apresenta 
conexão com 22 mm de diâmetro interno; a outra extremidade de 
22 mm de diâmetro externo e 15 mm de diâmetro interno; conexão 
cônica para para encaixe do medicamento aerossol e tampa com alça. 
Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA. MARCA: VENTCARE CONJ 300 R$ 39,00 R$ 11.700,00
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7 6.2.1024

Cpap nasal com pronga nº 00 - conjunto cpap nasal com pronga em si-
licone tamanho-00 - Material atóxico, compatível com esterilização em 
óxido de etileno, estéril; 01 conector de 15mm, 01 conector de 22mm, 
02 traqueias corrugadas, 01 conector de entrada de linha de pressão, 
01 conector para cânula / traqueia, 01 touca em malha de algodão 
com fixador e fechamento em velcro,  02 cubos de espuma, protetor 
de septo nasal, 01 traqueia de umidificação, 01 linha de pressão. 
Composto de cânula nasal (pronga) 100% silicone, com pontas anato-
micamente curvadas. Acondicionado em embalagem estéril, individual, 
em material que garanta a integridade do produto e legislação vigente. 
Registro no Ministério da Saúde. MARCA: VENTCARE CONJ 50 R$ 100,00 R$ 5.000,00

8 6.2.1025

Cpap nasal com pronga nº 0 - conjunto cpap nasal com pronga em 
silicone tamanho-0 - Material atóxico, compatível com esterilização em 
óxido de etileno, estéril; 01 conector de 15mm, 01 conector de 22mm, 
02 traquéias corrugadas, 01 conector de entrada de linha de pressão, 
01 conector para cânula / traquéia, 01 touca em malha de algodão 
com fixador e fechamento em velcro,  02 cubos de espuma, protetor 
de septo nasal, 01 traquéia de umidificação, 01 linha de pressão. 
Composto de cânula nasal (pronga) 100% silicone, com pontas anato-
micamente curvadas. Acondicionado em embalagem estéril, individual, 
em material que garanta a integridade do produto e legislação vigente. 
Registro no Ministerio da Saúde. MARCA: VENTCARE CONJ 50 R$ 100,00 R$ 5.000,00

9 6.2.322

Cpap nasal com pronga nº 1 - conjunto cpap nasal nº 01 - Material 
atóxico, compatível com esterilização em óxido de etileno, estéril; 01 
conector de 15mm, 01 conector de 22mm, 02 traqueias corrugadas, 
01 conector de entrada de linha de pressão, 01 conector para cânula / 
traqueia, 01 touca em malha de algodão com fixador e fechamento em 
velcro,  02 cubos de espuma, protetor de septo nasal, 01 traqueia de 
umidificação, 01 linha de pressão. Composto de cânula nasal (pronga) 
100% silicone, com pontas anatomicamente curvadas. Acondicionado 
em embalagem estéril, individual, em material que garanta a integri-
dade do produto e legislação vigente. Registro no Ministério da Saúde. 
MARCA: VENTCARE CONJ 50 R$ 100,00 R$ 5.000,00

10 6.2.323

Cpap nasal com pronga nº 2 - conjunto cpap nasal nº 02 - Material 
atóxico, compatível com esterilização em óxido de etileno, estéril; 01 
conector de 15mm, 01 conector de 22mm, 02 traqueias corrugadas, 
01 conector de entrada de linha de pressão, 01 conector para cânula / 
traqueia, 01 touca em malha de algodão com fixador e fechamento em 
velcro,  02 cubos de espuma, protetor de septo nasal, 01 traqueia de 
umidificação, 01 linha de pressão. Composto de cânula nasal (pronga) 
100% silicone, com pontas anatomicamente curvadas. Acondicionado 
em embalagem estéril, individual, em material que garanta a integri-
dade do produto e legislação vigente. Registro no Ministerio da Saúde. 
MARCA: VENTCARE CONJ 50 R$ 100,00 R$ 5.000,00

11 6.2.487

Cpap nasal com pronga nº 3 - conjunto cpap nasal nº 03 - Material 
atóxico, compatível com esterilização em óxido de etileno, estéril; 01 
conector de 15mm, 01 conector de 22mm, 02 traquéias corrugadas, 
01 conector de entrada de linha de pressão, 01 conector para cânula / 
traqueia, 01 touca em malha de algodão com fixador e fechamento em 
velcro,  02 cubos de espuma, protetor de septo nasal, 01 traqueia de 
umidificação, 01 linha de pressão. Composto de cânula nasal (pronga) 
100% silicone, com pontas anatomicamente curvadas. Acondicionado 
em embalagem estéril, individual, em material que garanta a integri-
dade do produto e legislação vigente. Registro no Ministério da Saúde. 
MARCA: VENTCARE CONJ 50 R$ 100,00 R$ 5.000,00
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12 6.2.488

Cpap nasal com pronga nº 4 - conjunto cpap nasal nº 04 - Material 
atóxico, compatível com esterilização em óxido de etileno, estéril; 01 
conector de 15mm, 01 conector de 22mm, 02 traquéias corrugadas, 
01 conector de entrada de linha de pressão, 01 conector para cânula / 
traqueia, 01 touca em malha de algodão com fixador e fechamento em 
velcro,  02 cubos de espuma, protetor de septo nasal, 01 traqueia de 
umidificação, 01 linha de pressão. Composto de cânula nasal (pronga) 
100% silicone, com pontas anatomicamente curvadas. Acondicionado 
em embalagem estéril, individual, em material que garanta a integri-
dade do produto e legislação vigente. Registro no Ministério da Saúde. 
MARCA: VENTCARE CONJ 30 R$ 100,00 R$ 3.000,00

13 6.2.489

Cpap nasal com pronga nº 5 - conjunto cpap nasal nº 05 - Material 
atóxico, compatível com esterilização em óxido de etileno, estéril; 01 
conector de 15mm, 01 conector de 22mm, 02 traqueias corrugadas, 
01 conector de entrada de linha de pressão, 01 conector para cânula / 
traqueia, 01 touca em malha de algodão com fixador e fechamento em 
velcro,  02 cubos de espuma, protetor de septo nasal, 01 traqueia de 
umidificação, 01 linha de pressão. Composto de cânula nasal (pronga) 
100% silicone, com pontas anatomicamente curvadas. Acondicionado 
em embalagem estéril, individual, em material que garanta a integri-
dade do produto e legislação vigente. Registro no Ministério da Saúde. 
MARCA: VENTCARE CONJ 30 R$ 100,00 R$ 3.000,00

VALOR TOTAL: R$ 67.600,00 (Sessenta e sete mil e seiscentos reais ) R$ 67.600,00 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 178/2016 – PAC Nº039/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 26/08/2016 á 25/08/2017
 Objeto: O objeto do presente ata é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RESPIRÁTÓRIOS E FISIOTERÁPICOS, EM ATENDI-
MENTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG
  Empresa detentora do Registro:  TIDMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA – ME

ITEM CÓD. PRODUTO DESCRIÇÃO OBJETO, COM MARCA E MODELO (SE FOR O CASO) UNID. QUANT VLR UNT. VLR. TOTAL

33 6.2.373

Mascara facial para macro nebulização transparente com presilha elás-
tica, traqueia de silicone lisa por dentro com 1,5 m, copo de macrolon 
graduado de 1 a 500 ml – conjunto. Registro no Ministério da Saúde/
ANVISA. MARCA : VENTCARE CONJ 500 R$ 149,00 R$ 74.500,00

VALOR TOTAL: R$ 74.500,00 (Setenta e quatro  mil e quinhentos reais ) R$ 74.500,00 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 179/2016 – PAC Nº039/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 26/08/2016 á 25/08/2017
 Objeto: O objeto do presente ata é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RESPIRÁTÓRIOS E FISIOTERÁPICOS, EM ATENDI-
MENTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG
  Empresa detentora do Registro:  VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

ITEM CÓD. PRODUTO DESCRIÇÃO OBJETO, COM MARCA E MODELO (SE FOR O CASO) UNID. QUANT VLR UNT. VLR. TOTAL

32 6.2.1383

Máscara facial para oxigenoterapia tipo venturi para uso em adulto, conjunto 
composto por: máscara em material siliconizado transparente com elástico 
para ajuste facial e orifícios superiores, traqueia com conectores coloridos para 
determinação da fração de oxigênio regulável que permita diferentes concentra-
ções de gases e prolongamento de oxigênio de no mínimo 2 metros. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. MARCA: MD CONJUNTO 150 R$ 16,20 R$ 2.430,00

34 6.2.458

Máscara para oxigênio adulto de não reinalação, transparente, com reservatório 
tipo bag para alta concentração de oxigênio, reutilizável, com elástico ajustável 
para fixação, válvula unid.direcional, extensor para a rede de oxigênio com no 
mínimo 1,20 m de comprimento. unidade. Registro no Ministério da Saúde/AN-
VISA. MARCA: MD CONJUNTO 200 R$ 13,20 R$ 2.600,00
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35 6.2.1384

Máscara para traqueostomia em PVC - adulto: produzida com vinil macio e trans-
parente, com sistema de fixação no pescoço por meio de faixa elástica ajustável. 
Com cúpula em acrílico transparente para visualização, apresenta orifício central 
e conector em material plástico que permite ângulo giratório de até 360°. É 
adaptável ao tubo corrugado (traqueia) que permite administrar oxigênio com 
umidicação adequada. Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA. MARCA: MD UNID. 450 R$ 7,20 R$ 3.240,00

38 6.2.1380

Máscara facial para vni adulto, tamanho médio, formato anatômico, constituída 
de cúpula alta em acrílico transparente com coxim inflável que permite selagem 
hermética por baixa pressão e moldagem perfeita à face do paciente. deverá con-
ter válvula de insuflação do coxim . deverá vir acompanhado de anéis retentores 
para fixação removíveis e conexão padrão de 22 mm . para uso em ventilador 
pulmonar mecânico microprocessado. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. 
MARCA: MD UNID. 200 R$ 17,30 R$ 3.460,00

39 6.2.1381

Máscara facial para vni adulto, tamanho grande, formato anatômico, constituída 
de cúpula alta em acrílico transparente com coxim inflável que permite selagem 
hermética por baixa pressão e moldagem perfeita à face do paciente. deverá con-
ter válvula de insuflação do coxim . deverá vir acompanhado de anéis retentores 
para fixação removíveis e conexão padrão de 22 mm. para uso em ventilador 
pulmonar mecânico micoprocessado. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. 
MARCA: MD UNID. 200 R$ 17,30 R$ 3.460,00

43 6.2.1157

Mascara laríngea descartável n°. 5 - dispositivo orofaríngeo tubular para 
manuseio supra glótico das vias aéreas, totalmente isento de látex, descartável, 
capaz de auxiliar nas intubações difíceis e capaz de reverter o procedimento para 
tubos endotraqueais. conector removível com alça de fixação proximal, em cores 
distintas compatível com cada calibre, com diâmetro externo macho padrão de 
15mm (isso);tubo condutor da via aérea, flexível, transparente que permita a 
visualização. manguito pneumático – adaptável a anatomia, promovendo um 
selamento com as estruturas supra glóticas da laringe com elevações que evite 
ma obstrução da glote e saída de oxigênio. Manguito do dispositivo é auto-in-
suflado pela pressão das vias aéreas sendo mantida entre 20-30 cmh2o durante 
os ciclos respiratórios. Linha longitudinal contínua de cor azul na face convexa 
do tubo condutor, que indique o correto posicionamento da sonda laríngea em 
relação ao paciente. Esta linha deve estar sempre voltada no sentido do nariz do 
paciente. Estéril e embalado individualmente. Registro no Ministério da Saúde/
ANVISA. Apresentar amostra. MARCA: MD UNID. 100 R$ 53,40 R$ 5.340,00

44 6.2.798

Mascara p/ ambu em silicone, adulto - máscara transparente permite melhor 
visualização das secreções e verificação da respiração.  Anel de silicone permite 
uma conexão mais fácil, segura e evita desconexões acidentais. Almofada de 
silicone proporciona melhor vedação e conforto material autoclavável. Registro 
no Ministério da Saúde/ANVISA. MARCA: MD UNID. 350 R$ 47,00 R$ 16.450,00

45 6.2.814

Mascara p/ ambu  infantil - máscara transparente permite melhor visualização 
das secreções e verificação da respiração.  anel de silicone permite uma conexão 
mais fácil, segura e evita desconexões acidentais. almofada de silicone propor-
ciona melhor vedação e conforto material autoclavável. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. MARCA: MD UNID. 320 R$ 29,00 R$ 9.280,00

46 6.2.815

Mascara para ambú recém nascido nº 00 - máscara transparente permite melhor 
visualização das secreções e verificação da respiração.  anel de silicone permite 
uma conexão mais fácil, segura e evita desconexão acidentais. almofada de 
silicone proporciona melhor vedação e conforto material autoclavável. Registro 
no Ministério da Saúde/ANVISA. MARCA: MD UNID. 50 R$ 29,00 R$ 1.450,00

47 6.2.1796

Mascara para ambú recém-nascido nº 0 - máscara transparente permite melhor 
visualização das secreções e verificação da respiração.  anel de silicone permite 
uma conexão mais fácil, segura e evita desconexões acidentais. almofada de 
silicone proporciona melhor vedação e conforto material autoclavável.  Registro 
no Ministério da Saúde/ANVISA. MARCA: MD UNID. 50 R$ 29,00 R$ 1.450,00

48 6.2.1797

Mascara para ambú recém-nascido nº 1 - máscara transparente permite melhor 
visualização das secreções e verificação da respiração.  anel de silicone permite 
uma conexão mais fácil, segura e evita desconexões acidentais. almofada de 
silicone proporciona melhor vedação e conforto material autoclavável. Registro 
no Ministério da Saúde/ANVISA. MARCA: MD UNID. 50 R$ 29,00 R$ 1.450,00

49 6.2.1798

Mascara para ambú recém-nascido nº 2 - máscara transparente permite melhor 
visualização das secreções e verificação da respiração.  anel de silicone permite 
uma conexão mais fácil, segura e evita desconexões acidentais. almofada de 
silicone proporciona melhor vedação e conforto material autoclavável. Registro 
no Ministério da Saúde/ANVISA. MARCA: MD UNID. 50 R$ 29,00 R$ 1.450,00
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50 6.2.1799

Mascara para ambú recém-nascido nº 3 - máscara transparente permite melhor 
visualização das secreções e verificação da respiração.  anel de silicone permite 
uma conexão mais fácil, segura e evita desconexões acidentais. almofada de 
silicone proporciona melhor vedação e conforto material autoclavável. Registro 
no Ministério da Saúde/ANVISA. MARCA: MD UNID. 50 R$ 48,00 R$ 2.300,00

62 6.2.293

Umidificador de oxigênio - Umidificador de O2 (oxigênio), plástico, frasco 
com capacidade de 250 ml, com tampa e máscara. Tampa em nylon conforme 
especificação; tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas; copo 
translúcido graduado. Data de validade, nº do lote. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. MARCA IFAB UNID. 1.600 R$ 15,50 R$ 24.800,00

VALOR R$ 79.160,00 (Setenta e nove mil cento e sessenta reais) R$ 79.160,00
Extrato Do Contrato Nº 076/2016 PAC. 090/2016 - PP. 047/2016 - EDITAL 047/2016 
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 01/08/2016 á 31/08/2017
 Objeto: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 COMUM, ARLA 32, ETANOL, 
GASOLINA E ÓLEO LUBRIFICANTE – DESTINADO A ATENDER AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FORNECIMENTO 12 MESES, CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10, AGENTE LIQUIDO REDUTOR  DE EMISSÕES DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO NOx  
(ARLA 32) EM VEÍCULOS EQUIPADOS COM O SISTEMA SCR SELECTIVE CATALYST REDUCTION, GASOLINA COMUM, ETANOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), TODOS ESTES COM-
BUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AOS VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,  ALUGADOS OU DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, QUE 
ATENDEM A SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONATAGEM/FAMUC, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
  Empresa detentora do Registro :POSTO BAISA LTDA

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNI. QT. MARCA VALOR TOTAL

01 ARLA 32 LIT. 200 IPIRANGA R$ 4,300 R$ 860,00

02 COMBUSTIVEL ETANOL LIT. 7.000 IPIRANGA R$ 2,9200 R$ 20.440,00

03 COMBUSTIVEL DIESEL B S10 LIT. 140.000 IPIRANGA R$ 3,160 R$ 442.400,00

04 COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM LIT. 90.000 IPIRANGA R$ 3,800 R$ 342.000,00

05 ÓLEO LUBRIFICANTE LIT 500 IPIRANGA R$ 22,660 R$ 11.330,00

VALOR TOTAL(Oitocentos e dezessete mil e trinta reais) R$ 817.030,00
Extrato Do Contrato Nº 077/2016 PAC. 096/2016 INEX. 007/2016

Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 01/08/2016 á 31/08/2017
Empresa detentora do Registro : CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE – TRANS-
FÁCIL
Objeto : Este contrato tem por objeto a contratação do Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte, 
TRANSFÁCIL para fornecimento de bilhete de transporte social como forma de pagamento no serviço público coletivo por ônibus do Município de Belo Horizonte, nos 
programas sociais desenvolvidos por órgãos públicos e principalmente para a locomoção de pacientes em tratamento nessa Região.

ITEM PRODUTO
VALOR UNITÁRIO
(TARIFA)

QUANT. MENSAL DOS 
BILHETES

VALOR MENSAL DOS 
BILHETES

VALOR ANUAL DOS 
BILHETES

01 TARIFA “A” r$ 3,70 263 r$ 973,10 r$ 11.677,20

02 TARIFA “B” e “C” r$ 2,65 105 r$ 278,25 r$ 3.339,00

03 TARIFA “D” r$ 0,85 50 r$ 42,50 r$ 510,00

VALOR TOTAL ESTIMADO PELO PERÍODO DE 12 MESES ======= >>>>>> r$ 15.526,20

Extrato Do Contrato Nº 079/2016 PAC. 062/2016 PP. 034/2016 
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 08/08/2016 Á 07/08/2017
Empresa detentora do Registro : SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI – EPP
Objeto : O presente Contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em geladeiras, freezers e 
câmaras de conservação de imunobiológicos e medicamentos, incluindo o fornecimento de peças, em atendimento as demandas do CONTRATANTE, conforme se acha 
discriminado no Anexo I do EDITAL que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

Item Natureza da despesa Código Valor Estimado

01 Manutenção e Conservação de Maq. e Equipamentos 33903915 – CR 799/800/801 R$

02 Material para Manutenção de Bens Móveis 33903025 – CR 782/783/784 R$
Extrato Do Contrato Nº 081/2016 PAC. 067/2016 PP. 036/2016 – EDITAL 036 /2016 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2016
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 08/08/2016 Á 07/08/2017
Empresa detentora do Registro : AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA  
Objeto : O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO, PELA CONTRATADA, DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE 
IMÓVEIS URBANOS DESTINADOS À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, VISANDO À AVALIAÇÃO DO ALUGUEL, A PRORROGAÇÃO E ENCERRAMENTO DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO, 
NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS  NO ANEXO I E ANEXO II NO  EDITAL QUE, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRU-
MENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

1

Laudo de Vistoria de Entrada/Prorrogação: Levantamento de informações que norteiem o conjunto de 
técnicas e processos utilizados para aferir o valor venal do imóvel urbano, assim como avaliação do valor 
do aluguel, abrangendo minuciosa descrição do imóvel e seu mobiliário (armários, estantes, box, etc.), bem 
como a sua real e atual condição do imóvel. Aspectos de natureza social e econômica vinculados ao imóvel 
também devem ser abordados. O Laudo deverá conter fotografias digitalizadas coloridas do imóvel avaliando, 
interna e externas, impressas em tamanho mínimo de 8 cm x 10 cm, com legendas e observações julgadas 
pertinentes, dispostas no relatório fotográfico. 40 R$521,73 R$20.869,20

2

Laudo de Vistoria de Saída: Minuciosa descrição do imóvel e de seu mobiliário (armários, estantes, box, etc.), 
para melhor constatação e comparação dos registros feitos no laudo de Vistoria de Entrada/Prorrogação. 
O Laudo deverá conter planilha detalhada da reforma necessária com valores unitários e total e fotografias 
digitalizadas coloridas do imóvel avaliando, interna e externas, impressas em tamanho mínimo de 8 cm x 10 
cm, com legendas e observações julgadas pertinentes, dispostas no relatório fotográfico. 50 R$521,75 R$26.087,50

VALOR TOTAL (Quarenta e seis mil, novecentos e cinqüenta e seis reais e setenta centavos) 46.956,70
Extrato Do Contrato Nº 084/2016 PAC. 085/2016 PP. 045/2016 – EDITAL 045 /2016
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 17/08/2016 Á 16/08/2017
Empresa detentora do Registro : STRADA VEICULOS E PEÇAS LTDA  
Objeto : O presente Contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, é a aquisição de veículos automotores novos (zero quilometro), sendo veículos de pas-
seio, veículos furgão para passageiros e veículos pick-up, todos para transporte de serviços, a fim de atender às necessidades desta SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
conforme acha-se discriminado no Anexo I do EDITAL que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de 
transcrição.

ITENS ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QTDE. MARCA VLR UNIT R$ VLR TOTAL R$
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1

VEÍCULO TIPO HATCH -  
1. Configuração
a) Tipo Hatch;
b) Destinação: transporte de passageiros;
c) Ano de Fabricação e Modelo: 2016/2016 ou mais atual;
d) cor: branca;
e) Zero quilômetro;
f) fabricação: nacional ou estrangeira;
g) Capacidade: 5 (cinco) passageiros, incluindo motorista;
h) com 4 (portas) laterais e uma porta de acesso ao porta-malas.
2. MOTOR
a) Combustível: Gasolina e Álcool (Flex)
b) Alimentação: injeção eletrônica de combustível multpoint;
c) potência: mínima de 73 (CV)(ABNT).
3. FREIOS
a) Dianteiro: A disco com ABS;
b) Traseiro: A tambor com ABS.
4. DIREÇÃO
a) Direção Mecânica.

5. DIMENSÕES
a) Altura: mínima de 1.467 mm;
b) Largura: mínima de 1.636 mm;
c) Comprimento: 3.770 mm;
d) Entre-eixos: 2.376 mm;
e) Tanque de Combustível: capacidade mínima de 48 litros.
6. EQUIPAMENTOS
a) barra de proteção lateral contra impactos ou célula de sobrevivência;
b) Bancos Dianteiros individuais, com ajuste manual;
c) Cintos de segurança dianteiros, retráteis, de três pontos;
d) Três cintos de segurança traseiros sendo pelo menos dois laterais retráteis de 3 (três) pontos;
e) Dois air bags(motorista e passageiro), no mínimo;
f) revestimento dos bancos em courvin ou tecido de boa qualidade;
g) Encostos de cabeças com ajuste de altura para todos os ocupantes;
h) Espelhos retrovisores externos com ajustes manuais internos;
i) Protetor na lateral das portas;
j) Protetor de cárter;
k) jogo de tapetes de borracha;
l) Rodas de ferro, no mínimo, aro 13;
m) Vidros laminados;
n) Trava elétrica das portas e porta-malas sensível a velocidade;
o) Desembaçador elétrico do vidro traseiro;
p) Sistema de Alarme antifurto;
q) Computador de bordo com as seguintes informações mínimas: data e hora; velocidade média; 
consumo de combustível médio e instantâneo; alarme de velocidade;
r) demais itens de segurança e acessórios exigidos por lei.
7. CÂMBIO
a) Mínimo de 5 (cinco) marchas sincronizadas à frente e 1 (uma) a ré. 3 FIAT/PALIO FIRE 35.930,00 107.790,00
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2

VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES –
1. Configuração
a) Tipo Pick-Up caine simples;
b) Destinação: transporte de cargas;
c) Ano de Fabricação e Modelo: 2016/2016 ou mais atual;
d) cor: branca;
e) Zero quilômetro;
f) fabricação: nacional ou nacionalizada;
g) Capacidade: 2 (dois) passageiros, incluindo motorista;
h) com 2 (duas) portas laterais e uma porta de acesso a carroceria.

2. MOTOR
a) Combustível: Gasolina e Álcool (Bi-combustível)
b) Alimentação: injeção eletrônica de combustível multpoint;
c) potência: mínima de 85 (CV)(ABNT).
3. FREIOS
a) Dianteiro: A disco com ABS;
b) Traseiro: A tambor com ABS.

4. DIREÇÃO
a) Direção Mecânica com pinhão e cremalheira.
5. DIMENSÕES
a) Altura: mínima de 1.467 mm;
b) Largura: mínima de 1.636 mm;
c) Comprimento: 3.770 mm;
d) Entre eixos: 2.376 mm;
e) Tanque de Combustível: capacidade mínima de 48 litros.
6. EQUIPAMENTOS
a) barra de proteção lateral contra impactos ou célula de sobrevivência;
b) Bancos Dianteiros individuais, com ajuste manual;
c) Cintos de segurança dianteiros, retráteis, de três pontos;
d) Dois air bags (motorista e passageiro), no mínimo;
e) revestimento dos bancos em courvin ou tecido de boa qualidade;
g) Encostos de cabeças com ajuste de altura para todos os ocupantes;
h) Espelhos retrovisores externos com ajustes manuais internos;
i) Protetor na lateral das portas;
j) Protetor de cárter;
k) jogo de tapetes de borracha;
l) Rodas de ferro, no mínimo, aro 14;
m) Vidros laminados;
n) Trava elétrica das portas dianteiras sensível a velocidade;
o) Vidro traseiro fixo;
p) Sistema de Alarme antifurto;
q) Computador de bordo com as seguintes informações mínimas: data e hora; velocidade média; 
consumo de combustível médio e instantâneo; alarme de velocidade;
r) demais itens de segurança e acessórios exigidos por lei.
7. CÂMBIO
a) Mínimo de 5 (cinco) marchas sincronizadas à frente e 1 (uma) a ré. 3

FIAT/STRADA 
WORKING CABINE 
SIMPLES 44.740,00 134.220,00
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3

VEÍCULO TIPO MINIVAN - 1. Configuração
a) Tipo Minivan;
b) Destinação: transporte de passageiros;
c) Ano de Fabricação e Modelo: 2016/2016 ou mais atual;
d) cor: branca;
e) Zero quilômetro;
f) fabricação: nacional ou nacionalizada;
g) Capacidade mínima: 7 (sete) passageiros, incluindo motorista;
h) Com 4 (portas) laterais e uma porta de acesso ao porta-malas.
2. MOTOR
a) Combustível: Gasolina e Álcool (Flex)
b) Alimentação: injeção eletrônica de combustível multpoint;
c) potência: mínima de 85 (CV)(ABNT).
3. FREIOS
a) Dianteiro: A disco com ABS;
b) Traseiro: A tambor com ABS.
4. DIREÇÃO
a) Direção Mecânica com pinhão e cremalheira com assistência hidráulica.

5. DIMENSÕES
a) Altura: mínima de 1.834 mm;
b) Largura: mínima de 1.722 mm;
c) Comprimento: 4.252 mm;
d) Entre eixos: 2.566 mm;
e) Tanque de Combustível: capacidade mínima de 60 litros.
6. EQUIPAMENTOS
a) barra de proteção lateral contra impactos ou célula de sobrevivência;
b) Bancos Dianteiros individuais, com ajuste manual;
c) Cintos de segurança dianteiros, retráteis, de três pontos;
d) Cinco cintos de segurança traseiros sendo pelo menos dois laterais retráteis de 3 (três) pontos;
e) Dois air bags(motorista e passageiro), no mínimo;
f) revestimento dos bancos em courvin ou tecido de boa qualidade;
g) Encostos de cabeças com ajuste de altura para todos os ocupantes;
h) Espelhos retrovisores externos com ajustes manuais internos;
i) Protetor na lateral das portas;
j) Protetor de cárter;
k) jogo de tapetes de borracha;
l) Rodas de ferro, no mínimo, aro 14;
m) Vidros laminados;
n) Trava elétrica das portas e porta-malas sensível a velocidade;
o) Desembaçador elétrico do vidro traseiro;
p) Sistema de Alarme antifurto;
q) Computador de bordo com as seguintes informações mínimas: data e hora; velocidade média; 
consumo de combustível médio e instantâneo.
r) demais itens de segurança e acessórios exigidos por lei.
7. CÂMBIO
( A) Mínimo de 5 (cinco) marchas sincronizadas à frente e 1 (uma) a ré.

02

FIAT/DOBLÔ AT-
TRACTIVE 70.500,00 141.000,00

VALOR TOTAL ( Trezentos e oitenta e três mil e dez centavos) 383.010,00

VALOR TOTAL (Quarenta e seis mil, novecentos e cinqüenta e seis reais e setenta centavos) 46.956,70

Extrato Do Contrato Nº 085/2016 PAC. 112/2016 – DL. 038/2016
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 17/08/2016 Á 16/08/2017
Empresa detentora do Registro : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Objeto : . O presente Contrato tem por objeto a contratação de seguradora para a prestação de serviços de seguro de vida de acidentes pessoais em grupo para 135 
(cento e trinta e cinco) estudantes que executarão atividades de estágio no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem – SMS e da Fundação de Assistên-
cia Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, nos termos da solicitação da Superintendência de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, parte integrante e 
inseparável deste Contrato.

1.2. A CONTRATADA se obriga mediante o presente contrato, a oferecer: importâncias seguradas individualmente, para 135 (cento e trinta e cinco) estagiários:
1.2.1. Morte Acidental--------------------------------- R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
1.2.2. Invalidez Permanente parcial, total --------- R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

ITEM ESPECIFICAÇÃO PERIODO QUANTIDADE ESTIMADA

P R E Ç O S

UNITÁRIO MENSAL ESTIMADO

1 Apólice de seguro 12 (doze) meses 135 R$ 1,0950 R$ 147,83

PREÇO TOTAL ESTIMADO R$ 1.773,96

Extrato Do Contrato Nº 086/2016 PAC. 069/2016 - PP. 038/2016
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Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 24/08/2016 Á 23/08/2017
Empresa:Detentora do Registro : AIR LIQUIDE LTDA
Objeto : O presente Contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, de serviços de Locação de BIPAP com umidificador aquecido e cartão de memória, CPAP 
com umidificador aquecido e cartão de memória, CONCENTRADOR ELÉTRICO DE OXIGENIO, OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL para pacientes atendidos pelo Serviço de 
Oxigenoterapia Domiciliar do Município de Contagem, por um período de 12 meses, consoantes especificações e condições estabelecidas neste termo, nas condições 
e quantitativos estabelecidos no Anexo I e Anexo II do EDITAL que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independente-
mente de transcrição.

LOTE ÚNICO

ITENS
OBJETO, ESPECIFICAÇÃO
(marca e modelo se for o caso) UNID Qte. Vlr Unitário R$ Vlr mensal R$ Vlr total R$

01

13.5.351 - LOCAÇÃO DE BIPAP COM UMIDIFICADOR AQUECIDO E CARTÃO DE MEMORIA.
IPAP: mínimo de 4 a 30 cm H2O
EPAP: mínimo de 4 a 25 cm H2O
Modos: Controlado, Assistido Controlado, Espontâneo e Suporte de Pressão Assegurada de 
Volume Médio
Volume Corrente: mínimo de 200 a 1500 ml
Frequência respiratória: mínimo de 0 a 30 irpm
Tempo de subida (Rise time): mínimo de 100 a 600 ms
Tempo Inspiratório: mínimo de 0,5 - 3s
Monitoramento: pressão, volume corrente, ventilação por minuto, taxa respiratória, fuga. 
Alarmes: desconexão, apneia/Frequência Respiratória, Volume Corrente, Ventilação por 
minuto. 
Voltagem: bivolt automático
Circuito: máximo de 2 metros
Baixo nível de ruído.
Deve conter: adaptação automática de vazamento,bateria para funcionamento interna ou 
nobreak com autonomia mínima de 04 horas na ausência de energia elétrica, umidificador 
com controle de umidade, filtro, ajuste automático da altitude, interface de silicone nasal 
ou facial, registro na ANVISA. 
A empresa deve ser responsável pela manutenção do aparelho, bem como troca imediata 
caso haja algum defeito. O circuito e a interface devem estar incluídos e ser trocado de três 
em três meses ou sempre que se fizer necessário (mau funcionamento). UNID. 40 R$ 300,00 R$ 12000,00 R$ 144.000,00

2

13.5.352 - LOCAÇÃO DE CPAP COM UMIDIFICADOR AQUECIDO E CARTÃO DE MEMORIA.
Intervalo de Pressão: mínimo de 4 a 20 cm H2O
Tempo de Rampa: mínimo de 0 a 45 minutos com incremento mínimo de 5 em 5 min.
Voltagem: Bivolt automático
Circuito: máximo 2 metros
Nível de ruído: menor ou igual a 35db. 
Deve conter: umidificador com controle de umidade, ajuste automático da altitude, filtro, 
sistema de alívio durante a expiração, bateria externa para funcionamento na ausência de 
energia elétrica, mínimo de 4hs., interface de silicone nasal ou facial, registro na ANVISA. 
A empresa deve ser responsável pela manutenção do aparelho, bem como troca imediata 
caso haja algum defeito. O circuito e a interface devem estar incluídos e ser trocado de três 
em três meses ou sempre que se fizer necessário (mau funcionamento). UNID 50 R$ 70,00 R$ 3500,00 R$ 42000,00

03

90.32.25 - LOCAÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL
Deve fornecer medidas de alta precisão da SpO2 e FC para adultos e crianças. Disponibili-
zar sensores de oximetria adulto ou neonatal, de acordo com a demanda do contratante.
Especificações Técnicas:
1. SpO2:
     Faixa: 70% - 100%
     Resolução: 1%
     Precisão: 70% - 100% - +/- 3%
2. Fc:
     Faixa: 30 – 250 bpm
     Resolução: +/-1 bpm
     Precisão: 30 – 99 bpm: 2 bpm
     100 – 235bpm: +/- 2%
3. Alarme: Alarme Audível e visual para alta/baixa saturação e FC, Bateria baixa e sensor 
desligado.
4. Painel: Parâmetros: SpO2; Fc; Intensidade do Pulso; Deve incluir, bolsa para armaze-
namento e sensor ajustável a adultos, crianças e lactentes. REGISTRO NA ANVISA. UNID. 12 R$ 30,55 R$ 366,60 R$ 4399,20
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04

13.5.353 - CONCENTRADOR DE OXIGENIO ELÉTRICO
Locação do aparelho elétrico que permite reter o nitrogênio e outros gases contidos no 
ar ambiente, proporcionando ao paciente oxigenação a uma concentração variável entre 
93 a +ou- 3%, com capacidade de até 5 litros minuto, pressão de saída mínima de 5,5PSI 
com sistema indicador de pureza de oxigênio, com filtro de partícula na entrada, sistema 
de desligamento automático para sobrecarga, alta temperatura e alta tensão, gabinete em 
plástico resistente a fogo, sistema de alarme por falta de energia elétrica e baixa concent-
ração de oxigênio na saída. 
  O equipamento deve possuir rodinhas que facilitem o deslocamento do usuário e ser 
acompanhado dos acessórios para uso: umidificador, máscaras e cateter nasal, compatíveis 
à necessidade do usuário, trocados a cada 3 meses ou de acordo com a necessidade 
(casos de mau funcionamento), além de cilindro de oxigênio com capacidade de 1m3 para 
BACKUP, acompanhado de carrinho para transporte. Contempla até 02 recargas do cilindro 
de BACKUP por mês. 
 O registro dos procedimentos de manutenção deverá ser disponibilizado junto ao equipa-
mento e conter as informações referentes à manutenção realizada e previsão de procedi-
mentos futuros (como calibração, troca de filtros e manutenção preventiva). UNID. 180 R$ 72,50 R$ 13050,00 R$ 156600,00

TOTAL GERAL: R$ 346.999,20 (Trezentos e quarenta e seis mil novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos)
R$ 346.999,20

Extrato Do Contrato Nº 086/2016 PAC. 069/2016 - PP. 038/2016
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 24/08/2016 Á 23/08/2017
Empresa:Detentora do Registro : AIR LIQUIDE LTDA
Objeto : O presente Contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, de serviços de Locação de BIPAP com umidificador aquecido e cartão de memória, CPAP 
com umidificador aquecido e cartão de memória, CONCENTRADOR ELÉTRICO DE OXIGENIO, OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL para pacientes atendidos pelo Serviço de 
Oxigenoterapia Domiciliar do Município de Contagem, por um período de 12 meses, consoantes especificações e condições estabelecidas neste termo, nas condições 
e quantitativos estabelecidos no Anexo I e Anexo II do EDITAL que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independente-
mente de transcrição.

LOTE ÚNICO

ITENS
OBJETO, ESPECIFICAÇÃO
(marca e modelo se for o caso) UNID Qte. Vlr Unitário R$ Vlr mensal R$ Vlr total R$

01

13.5.351 - LOCAÇÃO DE BIPAP COM UMIDIFICADOR AQUECIDO E CARTÃO DE MEMO-
RIA.
IPAP: mínimo de 4 a 30 cm H2O
EPAP: mínimo de 4 a 25 cm H2O
Modos: Controlado, Assistido Controlado, Espontâneo e Suporte de Pressão Assegurada 
de Volume Médio
Volume Corrente: mínimo de 200 a 1500 ml
Frequência respiratória: mínimo de 0 a 30 irpm
Tempo de subida (Rise time): mínimo de 100 a 600 ms
Tempo Inspiratório: mínimo de 0,5 - 3s
Monitoramento: pressão, volume corrente, ventilação por minuto, taxa respiratória, 
fuga. 
Alarmes: desconexão, apneia/Frequência Respiratória, Volume Corrente, Ventilação por 
minuto. 
Voltagem: bivolt automático
Circuito: máximo de 2 metros
Baixo nível de ruído.
Deve conter: adaptação automática de vazamento,bateria para funcionamento interna 
ou nobreak com autonomia mínima de 04 horas na ausência de energia elétrica, umidi-
ficador com controle de umidade, filtro, ajuste automático da altitude, interface de 
silicone nasal ou facial, registro na ANVISA. 
A empresa deve ser responsável pela manutenção do aparelho, bem como troca imedi-
ata caso haja algum defeito. O circuito e a interface devem estar incluídos e ser trocado 
de três em três meses ou sempre que se fizer necessário (mau funcionamento). UNID. 40 R$ 300,00 R$ 12000,00 R$ 144.000,00
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2

13.5.352 - LOCAÇÃO DE CPAP COM UMIDIFICADOR AQUECIDO E CARTÃO DE MEMO-
RIA.
Intervalo de Pressão: mínimo de 4 a 20 cm H2O
Tempo de Rampa: mínimo de 0 a 45 minutos com incremento mínimo de 5 em 5 min.
Voltagem: Bivolt automático
Circuito: máximo 2 metros
Nível de ruído: menor ou igual a 35db. 
Deve conter: umidificador com controle de umidade, ajuste automático da altitude, 
filtro, sistema de alívio durante a expiração, bateria externa para funcionamento na aus-
ência de energia elétrica, mínimo de 4hs., interface de silicone nasal ou facial, registro 
na ANVISA. 
A empresa deve ser responsável pela manutenção do aparelho, bem como troca imedi-
ata caso haja algum defeito. O circuito e a interface devem estar incluídos e ser trocado 
de três em três meses ou sempre que se fizer necessário (mau funcionamento). UNID 50 R$ 70,00 R$ 3500,00 R$ 42000,00

03

90.32.25 - LOCAÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL
Deve fornecer medidas de alta precisão da SpO2 e FC para adultos e crianças. Dis-
ponibilizar sensores de oximetria adulto ou neonatal, de acordo com a demanda do 
contratante.
Especificações Técnicas:
1. SpO2:
     Faixa: 70% - 100%
     Resolução: 1%
     Precisão: 70% - 100% - +/- 3%
2. Fc:
     Faixa: 30 – 250 bpm
     Resolução: +/-1 bpm
     Precisão: 30 – 99 bpm: 2 bpm
     100 – 235bpm: +/- 2%
3. Alarme: Alarme Audível e visual para alta/baixa saturação e FC, Bateria baixa e sen-
sor desligado.
4. Painel: Parâmetros: SpO2; Fc; Intensidade do Pulso; Deve incluir, bolsa para armaze-
namento e sensor ajustável a adultos, crianças e lactentes. REGISTRO NA ANVISA. UNID. 12 R$ 30,55 R$ 366,60 R$ 4399,20

04

13.5.353 - CONCENTRADOR DE OXIGENIO ELÉTRICO
Locação do aparelho elétrico que permite reter o nitrogênio e outros gases contidos 
no ar ambiente, proporcionando ao paciente oxigenação a uma concentração variável 
entre 93 a +ou- 3%, com capacidade de até 5 litros minuto, pressão de saída mínima 
de 5,5PSI com sistema indicador de pureza de oxigênio, com filtro de partícula na 
entrada, sistema de desligamento automático para sobrecarga, alta temperatura e alta 
tensão, gabinete em plástico resistente a fogo, sistema de alarme por falta de energia 
elétrica e baixa concentração de oxigênio na saída. 
  O equipamento deve possuir rodinhas que facilitem o deslocamento do usuário e 
ser acompanhado dos acessórios para uso: umidificador, máscaras e cateter nasal, 
compatíveis à necessidade do usuário, trocados a cada 3 meses ou de acordo com a 
necessidade (casos de mau funcionamento), além de cilindro de oxigênio com capaci-
dade de 1m3 para BACKUP, acompanhado de carrinho para transporte. Contempla até 
02 recargas do cilindro de BACKUP por mês. 
 O registro dos procedimentos de manutenção deverá ser disponibilizado junto ao 
equipamento e conter as informações referentes à manutenção realizada e previsão de 
procedimentos futuros (como calibração, troca de filtros e manutenção preventiva). UNID. 180 R$ 72,50 R$ 13050,00 R$ 156600,00

TOTAL GERAL: R$ 346.999,20 (Trezentos e quarenta e seis mil novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos)
R$ 346.999,20

Extrato Do Contrato Nº 087/2016 PAC. 080/2016 – PP. 042/2016
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 22/08/2016 Á 21/08/2017
Empresa:Detentora do Registro : BH LABORATORIOS LTDA – EPP
Objeto : O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de insumos e reagentes para viabilizar coleta e execução físico química e microbiológica de água de fontes 
alternativas no município de Contagem, conforme  discriminado no Anexo I do EDITAL que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este 
instrumento, independentemente de transcrição.

ITEM CODIGO ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO UNID. QTD MARCA
VL UNIT 
R$

VL TOTAL 
R$

01 6.1.247

Medidor de pH de bancada para soluções aquosas. Faixa de medição de pH: 0,00 a 14,00. Eletrodo 
de vidro, sensor de temperatura em aço inox, compensação automática de temperatura. Gabinete 
em plástico ABS, resistente a respingos. Suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura. 
Manual de instruções em português. Peça 01 INLAB 7.000,00 7.000,00

02 6.1.143

Bolsa plástica para coleta bacteriológica, esterilizada por óxido de etileno, não fluorescente à luz 
ultravioleta 366mm, sistema de vedação superior. Cada bolsa contém uma pastilha não tóxica de 
tiossulfato de sódio de 10 mg, capacidade para 120 ml, espaço para identificação da amostra. 
Caixa com 100 unidades. Caixa 03 NASCO 800,00 2.400,00
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03 66.95.3

Padrão de calibração 0,02; 10; 100 e 1000 NTU com certificação de análise que atenda as especifi-
cações de medida de Turbidez no método 2130B do Standart Methods For Examination (compatív-
el com aparelho AP2000, Marca: Policontrol). Kit 02

POLICON-
TROL 747,00 1.494,00

04 6.2.1089
Solução tampão pH 4,0 e pH 7,0 para uso em medidor de pH de bancada (com data de validade 
impressa no rótulo). Kit 02 BST 250,00 500,00

05 6.1.200
Padrão fluoreto 1 ppm (para uso em analisador portátil Aqua Color Flúor (Policontrol), frasco de 
500mL. Frasco 02 BST 350,00 700,00

06 6.1.144

Sistema Substrato Cromogênico Definido, constituído por dois substratos específicos (ONPG e 
MUG), para detecção simultânea, via enzimática, de Coliformes e E.coli em água; com resultado em 
24 hs. Embalagem individual, suficiente para uma amostra de 100ml de água. Registro no M.S. – 
Caixa com 200 ampolas. Caixa 04 IDEXX 3.850,00 15.400,00

07 6.2.1215
Solução Spands p/ dosagem de fluoreto em solução (para uso em analisador portátil Aqua Color 
Flúor (Policontrol), frasco de 500mL. ENTREGA PROGRAMADA – 02 frs Frasco 02 BST 850,00 1.700,00

08 6.1.1251

Conjunto de reagentes para dosagem de cloro residual livre, compatível para uso em equipamento 
portátil Aqua Color (Policontrol), contendo um frasco CL-S1 e um frasco CL-S2, kit para realização 
de 250 testes. Kit 03 BST 800,00 2.400,00

09 6.1.252
Solução padrão de cloro de 1000 ppm, compatível para uso em equipamento portátil Aqua Color 
(Policontrol). Frasco de 100 ml. Frasco 01 BST 600,00 600,00

10 6.1.253
Comparador colorimétrico com indicador de menor tonalidade de amarelo positivo para coliformes 
totais. Frasco de 100 ml. Frasco 01 IDEXX 850,00 850,00

11 6.1.254 Lâmpada ultravioleta fluorescente 360 nm, para uso em capela de fluxo laminar. Un. 01 SOB 2.500,00 2.500,00

12 6.1.255
Lâmpada de 20 cm, ultravioleta fluorescente de 6 watts e 365nm, compatível para ser embutida 
em calha protetora de 25cm de comprimento, equipada com chave liga/desliga. Un. 01 SOV 6.900,00 6.900,00

VALOR TOTAL R$ 42.444,00 ( Quarenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais) 42.444,00
Extrato Do Contrato Nº 088/2016 PAC. 076/2016 – PP. 040/2016 
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 25/08/2016 Á 24/08/2017
Empresa:Detentora do Registro : INFO DIRECT COMERCIAL LTDA 
Objeto : O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO, PELA CONTRATADA, DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, NAS CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABE-
LECIDOS NO ANEXO I E ANEXO II DO EDITAL QUE, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE 
DE TRANSCRIÇÃO

ITEM

 
CÓDIGO

DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QTDE MARCA VL UNIT R$ VL TOTAL R$

01 30.25.89 Bateria CR2032 - Bateria para placa mãe. Líthium. 3V. Pç 50
DAVINCE CR 2032 LITHIUM 
BATTERY 1,47 73,50

02 30.25.90 Bateria Pilha 9v Bateria para testador de cabos. Alcalina. Pç 10 HI WATT 8,45 84,50

04 30.25.92 Conector para cabo de rede RJ-45 Categoria 5e Pç 1000 MULTITOC 0,23 230,00

06
30.25.94

Fonte de energia - Fonte de alimentação 24 pinos 500W REAL, 
mínimo, Universal 110/220 volts seleção automática de voltagem 
sem adaptações;

Pç 100 FONTE CASEMAL 500 W AUTO 
SWITCH 110/220V 335,00 33.500,00

07 30.25.95

Memória DDR2 de 2GB - Memória DDR2 para desktop Capacidade: 
2GB Velocidade: DDR2 533MHz PC2-4200) Padrão: DDR2-SDRAM 
(240 pinos)

Pç 10
KINGSTON KVR800D2N62G 97,00 970,00

08 30.25.96

Memória DDR3 de 2GB Memória DDR3 para desktop Capacidade: 
2GB Velocidade: DDR3 1.600MHz PC2-4200) Padrão: DDR3-SDRAM 
UDIMM (240 pinos)

Pç 10
SMART 2 GB DDR3 80,00 800,00

09 30.25.97

Mouse USB Tipo de Interface USB: óptica compatível com o equi-
pamento, sem utilizar adaptadores; Resolução óptica de 800 DPI, 
mínimo; Compatibilidade: padrão Microsoft - Mouse; Pç 50 HARDLINE FM 04 10,40 520,00

13 30.25.101 Adaptador para conectar equipamentos com plugue novo NBR
Pç 150

LLUMI 5,40 810,00

14 30.25.102 Fusível 1ª
Pç 100

ENC 0,80 80,00

15 30.25.103 Abraçadeira Nylon 20cm (Embalagem c/ 100 unidades) Pct 1 VONDER 12,70 12,70

VALOR TOTAL (Trinta e sete mil oitenta reais e setenta centavos) 37.080,70
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Extrato Do Contrato Nº 089/2016 PAC. 076/2016 – PP. 040/2016
Orgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde/FMS
Vigência: 25/08/2016 Á 24/08/2017
Empresa:Detentora do Registro : PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMÁRTICA EIRELI EPP
Objeto : O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO, PELA CONTRATADA, DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, NAS CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABE-
LECIDOS NO ANEXO I E ANEXO II DO EDITAL QUE, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE 
DE TRANSCRIÇÃO

ITEM

 
CÓDIGO

DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QTDE MARCA VL UNIT R$ VL TOTAL R$

03 30.25.91

Cabo para rede Categoria 5E CX. 305 metros de cabo para rede de com-
putadores - Construção FTP & S-FTP - Superam os requisitos das normas 
Cat 5e - Performance garantida até 100MHz - Certificação Internacional 
ISO/IEC 11801, Nacional TIA/EIA-568-B. 2 - Skew (ns/100m): 45 - Atenu-
ação de acoplamento a 30 MHz (dB): 45 Cx 3 mymax 250,00 750,00

05 30.25.93

Filtro de linha Protetor contra surtos de tensão Chave liga/desliga e led 
indicador Tomadas: 8 Corrente (máx.): 10ª Entrada: 127v Freqüência: 
60Hz

Pç 50
RCG 24,31 1.215,50

11
30.25.99

Teclado USB Interface USB, Compatibilidade com padrões: ATX - con-
forme normas ABNT 10.346 e 10.347, compatível com o equipamento, 
sem utilizar adaptadores; Teclas numéricas: em bloco separado; Teclas 
de função: em bloco separado, em número de 12 (F1à F12); Indicadores 
luminosos: bloco numérico acionado, Caps Lock e Scroll Lock Pç 50 HARDLINE 24,74 1.237,00

12 30.25.100

Unidade de disco rígido 320 Gb – HD – SATA Capacidade de armaze-
namento formatado: 320GB, mínimo; Interface: IDE SATA 3Gb/s 7.200 
RPM; Pç

35
SEAGETE 305,10 10.678,50

VALOR TOTAL (Treze mil oitocentos e oitenta e um reais) 13.881,00

Famuc

PORTARIA Nº 7738 de  21 de julho de 2016
A Presidente da Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna 
pública a retificação da portaria nº 4136 de exoneração de cargo público a pedido, publicado no Diário Oficial de Contagem nº 2627 de 04/04/2011.
RESOLVE:
Onde se lê:
Art. 1° – Nos termos dos pedidos protocolizados no Departamento de Recursos Humanos, EXONERAR da Estrutura Organizacional da Fundação de Assistência Médica e 
de Urgência de Contagem – FAMUC, os servidores abaixo relacionados:
(...)

NOME MATRICULA CATEGORIA DATA DA EXONERAÇÃO

LUIZ ALBERTO MACALLI 133068-1 MOTORISTA 27/01/2011

Leia-se:

Art. 1° – Nos termos dos pedidos protocolizados no Departamento de Recursos Humanos, EXONERAR da Estrutura Organizacional da Fundação de Assistência Médica e 
de Urgência de Contagem – FAMUC, os servidores abaixo relacionados:
(...)

NOME MATRICULA CATEGORIA DATA DA EXONERAÇÃO

LUIZ ALBERTO MARAZZI 133068-1 MOTORISTA 27/01/2011

Contagem, 21 de JULHO de 2016.
SILVANA LEITE PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM
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Fundac

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2016 DO COMPAC
Ao décimo oitavo dia do mês de maio de 2016, às 9:30 horas, reuniram-se na sala multiuso da Prefeitura Municipal de Contagem os membros do Conselho Municipal 
do Patrimônio Cultural (COMPAC), Roberto Duarte da Silva, titular, presidente da Fundação Cultural de Contagem (Fundac); Daniel Juvêncio Soares dos Santos, titular, 
representante da Cultura Popular; River Junior Bessa Soares, titular, representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem (ACIC); Felipe Gonçalves de Moura 
Bicalho, titular, representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Seção Contagem); Alexandra Roberta de Oliveira Maronda Ponsá, suplente, geógrafa e 
representante da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural – Fundação Cultural de Contagem (Fundac); Alex Levy Ferreira, representante titular da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU); Lorena Valadares Bahia Costa, titular, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabili-
dade (Semas); Liliam Daniela dos Anjos, suplente, representante da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplan); Marília Palhares Machado, titular, 
representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU-MG); Carmo Triginelli Neto, suplente, representante da Procuradoria Geral do Município; 
Paulo Roberto Nascimento Júnior, titular, representante da Fundação Cultural de Contagem (Fundac); Isa Maria Marques, titular, representando o Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG); Flávia Lara, suplente, representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Seção Contagem); Leandro 
Freitas, estagiário da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural; Geralda Mendes, representante da Log Properties; Tamara P. Galvão, representante 
da Log Comercial; Núbia R. Câmara, representante da Secretaria de Obras (Semob) e Renata Lima, assessora da FUNDAC. Totalizando 13 (treze) conselheiros, sendo 9 
(nove) titulares, 4 (quatro) suplentes e 4 (quatro) convidados, estando o quórum completo, convocados por comunicado via correio eletrônico, iniciou-se a reunião com 
a seguinte pauta: Informes: - Bebedouros da Igreja de Nossa Senhora do Rosário. 1- 1ª etapa do projeto de restauro do Cine Teatro Tony Vieira. 2 Apresentação e 
encaminhamento do projeto comercial na Avenida David Sarnoff, 5005, bairro Cidade Industrial. 3 Apresentação e encaminhamento do projeto do guarda-corpo do 
Centro Cultural. A conselheira Alexandra Ponsá cumprimentou a todos e perguntou se poderia iniciar a reunião com 30 minutos de atraso. Todos concordaram. A 
conselheira Alexandra Ponsá leu o primeiro informe que se refere aos bebedouros da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que foi notificada pelo Compac por ter feito 
uma construção irregular de bebedouros, e notificada também pelo IEPHA e mandado demolir a obra irregular e informou que os bebedouros foram demolidos e 
construídos os bebedouros padrão de praça. A conselheira Alexandra Ponsá mostrou as fotos onde foi constatado que não causa interferência no bem. A conselheira 
Alexandra Ponsá leu o primeiro ponto de pauta que se refere a apresentação do Projeto emergencial do Cine Teatro Tony Vieira. A conselheira Alexandra Ponsá explicou 
que o processo de degradação do Cine Teatro está acelerado e que a engenheira da Secretaria de Obras, Núbia veio até o conselho para apresentar uma proposta de 
reforma emergencial para o teatro, visando preservar a integridade da edificação até que fosse possível a realização do seu restauro. A Núbia R. Câmara, representante 
da Secretaria de obras, começou a apresentação pontuando os itens que estariam inclusos nessa etapa do projeto, explicando para os conselheiros que o objetivo do 
projeto era reduzir as áreas de utilização do teatro, pois a verba licitada para os reparos mais urgentes no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) não 
seria o suficiente para executar o projeto de restauro apresentado ao Compac e aprovado em 2015. A conselheira Marília Palhares questionou a Núbia se o projeto se 
trataria de uma reforma ou um restauro, e também se manifestou preocupada com o objetivo do projeto em questão, questionando se os itens que estão no projeto 
como a retirada do telhado e colocação de um novo telhado serão aproveitados futuramente, quando a verba total necessária para o restauro do teatro for liberada. A 
Núbia Câmara então explicou que inevitavelmente acontecerão perdas, quando o teatro passar pelo processo de restauro final, mas que o presente projeto tem como 
objetivo inicial resolver a demanda do corpo de bombeiros com relação à segurança e incêndio, além de preservar a integridade do prédio. Núbia Câmara também 
explicou aos conselheiros que grande parte dos reparos previstos no projeto em questão, será aproveitada no restauro final e que o telhado será refeito de acordo com 
o projeto de restauração. O conselheiro Alex Levy questionou a Núbia se realmente haveria a necessidade da troca da escada lateral para acesso ao apartamento. Núbia 
Câmara explicou então, que a intenção era de trocar a escada, pois a que está hoje no local não atende as normas de seguranças e que foi um dos pontos pontuados 
pelo bombeiro, e que como o apartamento também era utilizado para cursos, assim seria necessária a troca desta escada lateral. O conselheiro Alex Levy então fez à 
observação que, no caso da troca da escada seria pertinente a colocação de uma nova escada metálica, para que quando fosse feito o restauro a mesma pudesse ser 
retirada e reaproveitada em outro lugar. O conselheiro Alex Levy também levantou outro questionamento com relação às cadeiras do teatro, que em sua opinião não 
deveriam ser mexidas, pois o objetivo  quando for feito o restauro as mesmas também serão restauradas. Núbia Câmara falou para os conselheiros em colocar uma 
grade limitando o acesso ao mezanino do teatro para os visitantes, já que o local não será restaurado no momento. A conselheira Alexandra Ponsá propôs que fosse 
apenas mantidas fechadas as portas que dão acesso ao Foyer, para que não gerasse mais custos desnecessários além da descaracterização, já que futuramente também 
será executado o projetado de restauro. A conselheira Isa Maria fez a observação que, deveria deixar bem claro para a população que o projeto será apenas emergen-
cial, visando atender as solicitações do corpo de bombeiros e a preservação e integridade do cine teatro até que a Prefeitura consiga fazer a captação dos 
R$5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais) necessários para o restauro completo do teatro, para aí sim ser feita sua reabertura para a população. O 
conselheiro River Junior propôs a criação de uma força tarefa, a fim de fazer a captação de verba através de empresários interessados em ajudar na preservação do cine 
teatro, se prontificando também a participar da ação como um dos voluntários, que dessa forma o conselho poderia nomear representantes para tais funções e poderia 
aos poucos de acordo com a captação das verbas, sanar as demandas no teatro. A conselheira Alexandra Ponsá disse que essa é uma ótima proposta para manutenção 
dos bens. A conselheira Alexandra Ponsá explicou que deveria ser encaminhada a proposta apresentada pela Núbia. Ficou definida em comum acordo por todos os 
conselheiros, os seguintes itens: retirada do telhado atual, e colocação de um novo telhado desde que seja de acordo com o proposto no projeto de restauro; a 
colocação das duas escadas necessárias, desde que as mesmas sejam de estrutura metálica, a fim de serem reaproveitados futuramente em outra demanda do 
município; não ser feito fechamento ao acesso do mezanino, e sim apenas fechadas as portas de acesso ao foyer; avaliação e reparos pontuais da parte elétrica e 
hidráulica do prédio, a fim de atender as exigências feitas pelo corpo de bombeiros; manter todas as cadeiras nos seus devidos locais; não ser feita alterações nos 
corredores do teatro; além de outros pequenos reparos, como pisos, forros, entre outros que sejam necessários para atender as demandas do corpo de bombeiros, e 
necessários para preservação do prédio. Todos os conselheiros concordaram. A conselheira Alexandra Ponsá leu o segundo ponto de pauta que se refere à apresentação 
e encaminhamento do projeto comercial na Avenida David Sarnoff, 5005, bairro Cidade Industrial. A conselheira Alexandra Ponsá explicou que foi feita a visita pelos 
conselheiros ao local das caixas d’águas situadas no terreno onde será implantado o complexo de galpões da empresa Log. O conselheiro Alex Levy explicou aos demais 
conselheiros que as caixas d’água possuíam 20 (vinte) metros de diâmetro, média de 3 (três) metros de altura. A representante Geralda Mendes da Empresa Log se 
manifestou sobre a posição do empreendedor com relação a possibilidade de manter as caixas d’água. Geralda Mendes disse que a posição do empreendedor era que, 
caso o conselho fizesse questão que ambas as caixas d’água devessem ser mantidas no terreno, a empresa não teria condição de atender tal solicitação e que neste 
caso o procedimento seria o cancelamento do projeto, pois isso implicaria em um custo muito alto para o empreendedor, e que o mesmo já estava arcando com o 
custo da contra partida de R$3.000.000,00 (três milhões de reais) feito para SMDU, além do fato de que quando seu escritório consultou os órgãos competentes, não 
foi informado que havia qualquer tipo de bem inventariado ou tombado no terreno em questão, e que seu escritório já estava trabalhando nesse projeto há mais de 2 
(dois) anos, portanto não havia mais nenhuma possibilidade de alteração no projeto final apresentado para o conselho. A conselheira Isa Maria fez a observação de que 
na verdade, era de total responsabilidade da arquiteta atentar para todas as condicionantes e variantes preexistentes no terreno, e que isso deveria ter sido estudado 
antes da elaboração do projeto. O conselheiro River Junior expôs seu ponto de vista referente às caixas d’água, em sua opinião as caixas d’águas por estarem em um 
terreno privado, em uma área abaixo do nível da rua, não tinha tanta expressão e que a própria população inclusive o conselho não tinham conhecimento do mesmo, 
na sua opinião, uma alternativa seria a diminuição do diâmetro das caixas d’águas, a fim de manterem-nas  no local, sem impactar tanto no empreendimento. A 
conselheira Isa Maria concordou com a alternativa proposta pelo conselheiro Alex Levy de readequação da proposta dos galpões de arredar em 7 centímetros de 
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distância das caixas d’água e também considerou a proposta do River de readequação das caixas no local que estão. Geralda Mendes informou aos conselheiros que 
isso também não era possível devido a linha de transmissão que está muito próxima ao terreno. O conselheiro Roberto Duarte fez a observação de que o conselho deve 
buscar um consenso entre a importância das caixas d’água como patrimônio para o município e a importância de se ter um empreendimento como este previsto para o 
terreno, que traz uma grande contribuição para o município, e que o conselho deveria ponderar e avaliar cada caso como um caso específico, levando em consideração 
sua importância e sua peculiaridade dando como exemplo o caso do empreendimento que está sendo construído ao lado do centro cultural e foi aprovado pelo 
conselho. A conselheira Alexandra Ponsá explicou que o empreendimento ao lado do Centro cultural foi um caso totalmente atípico, pois o terreno era particular, o 
proprietário acatou as diretrizes solicitadas pelo conselho, o empreendimento não tinha uma altimetria, nem volumetria que confrontasse os bens tombados ao seu 
lado, além de manter o afastamento e respeitou todas as leis vigentes, ou seja, ele era legal. O conselheiro Roberto Duarte disse que um bem como a caixa d’água só 
tem sentido ser for visto, ou utilizado, do contrário nesse caso específico, não vê sentido de preservá-lo, ainda mais por se estar localizado em um terreno particular. A 
conselheira Marília Palhares disse que isso é um equívoco e citou o Palácio da Liberdade e de casas de Ouro Preto que continuam sendo moradia e não estão abertas ao 
público e nem por isso perde sua importância para a memória. O conselheiro Paulo Nascimento disse que em sua opinião o conselho deve atentar para o fato de que o 
objetivo não pode ser penalizar a empresa responsável pelo projeto, porque de fato as caixas d’águas só foram descobertas pelo conselho já em reunião, de acordo 
com o conselheiro as mesmas não apresentam tanta representatividade quanto às chaminés localizadas no mesmo terreno, já que as caixas d’água, estão muito abaixo 
do nível da rua, não dando nenhuma visibilidade para quem está do lado de fora do terreno, e que em sua opinião a transposição das caixas d’água para um outro 
local, atenderia ao interesse de ambas as partes. A conselheira Lorena Valadares observou que as caixas d’água tinham sim valor histórico para a cidade de Contagem, e 
eram de grande importância, pois fazia parte do conjunto como todo da antiga fábrica Santa Elizabeth. A conselheira Alexandra Ponsá informou aos conselheiros que o 
objetivo da reunião era aprovar ou não a demolição das caixas d’água existentes no terreno, ou manter uma caixa d’água e demolir a outra. O conselheiro Daniel 
Juvêncio explicou que o importante era que o município não saísse perdendo, nem no aspecto cultural, nem na questão do desenvolvimento social. A conselheira 
Alexandra Ponsá então iniciou a seguinte votação: Aqueles que aprovavam a demolição das caixas d’água; os conselheiros, Paulo Nascimento, Roberto Duarte, River 
Júnior, Daniel Juvêncio, Carmo Triginelli e Lilian dos Santos, votaram a favor da demolição. A conselheira Alexandra Ponsá então levantou a segunda opção de votação: 
Aqueles que eram contra a demolição das caixas d’água; Os conselheiros, Felipe Bicalho, Lorena Valadares, Isa Maria, Marília Palhares, votaram contra a demolição e o 
conselheiro Alex Levy se absteve. Ficando então aprovada a demolição das duas caixas d’águas. A convidada Renata Lima alertou o conselho que fosse enviado no 
parecer à indicação para a transferência das caixas d’água para outro local como uma opção, a fim de preservá-las. A conselheira Alexandra Ponsá perguntou aos 
conselheiros se haveria por parte deles alguma observação a ser feita, ou alguma diretriz. A conselheira Marília Palhares se manifestou dizendo que gostaria que 
constasse em ata que era totalmente contra a demolição, pois isso vai contra todos os seus princípios e representava uma ruptura com os cuidados com o patrimônio, 
sendo este o foco principal do COMPAC. A convidada Renata Lima se manifestou dizendo que já que foi aprovada a demolição das caixas d’água, seria importante que 
a empresa fizesse um levantamento sobre a antiga fábrica Santa Elizabeth, pontuando as chaminés e caixas d’água que existiram no local. Renata Lima disse que 
quanto ao inventário, que o empreendedor deveria ter essa informação no momento em que foi iniciado o projeto para o terreno, e aí sim conforme foi dito no início 
da reunião, os arquitetos responsáveis pelo projeto do empreendimento, teriam que trabalhar para que fosse contemplada a permanência das caixas d’água. A 
conselheira Alexandra Ponsá informou que não houve nenhuma consulta oficial a coordenadoria e nem ao Compac. A conselheira Alexandra Ponsá explicou aos 
conselheiros que a votação já teria se encerrado e que a demolição foi aprovada, e perguntou se o conselho teria alguma diretriz a dar para a empresa. A conselheira 
Marília Palhares diz que gostaria que fosse passado como diretriz para tentar diminuir o impacto causado, a criação de um registro fotográfico, com um levantamento 
planialtimétrico e outros dados, buscando criar um registro como fonte secundária de informações sobre as caixas d’água. O conselheiro Alex Levy reafirmou a 
necessidade do pedido do registro proposto pela conselheira Marília Palhares. A convidada Renata Lima perguntou aos conselheiros se a solicitação iria ser passada 
para a SMDU com relação ao pedido de contrapartida. A conselheira Isa Maria propôs que fosse discutida a possibilidade de medida compensatória para o patrimônio, 
já que ele sai perdendo sua memória por meio da demolição, a utilização da verba de contrapartida para bens inventariados ou tombados e que nesse caso seria 
interessante que a empresa fizesse o restauro do Cine Teatro Tony Vieira de valor de cinco milhões como uma diretriz do Conselho uma vez que o dinheiro da 
contrapartida da SMDU, administrativamente, segundo ela não vai para o fundo do patrimônio. E fazer uma solicitação a SMDU sobre a utilização do valor no sentido 
de compensar o dano causado ao patrimônio histórico de Contagem. O conselheiro Alex Levy explicou aos conselheiros que o pedido de contrapartida no valor de 
R$3.000.000,00 (três milhões de reais) já havia sido feito pela SMDU e que o projeto ainda estava em aprovação e que ao final da aprovação do projeto o valor da 
contrapartida iria diretamente para o fundo de investimento urbano, não sendo possível, o conselho colocar como diretriz a utilização de tal contrapartida como meio 
de compensação para o patrimônio cultural da cidade. A conselheira Isa reagiu às manifestações das representantes da Log de que disseram que já haviam dado a 
contrapartida financeira, a conselheira Isa explicou que discorda, pois uma coisa é a contrapartida à SMDU, outra coisa é ao Patrimônio Cultural, que são instâncias 
distintas, e que estamos ali para definir questões relativas ao patrimônio e cabe à empresa respeitar isso já que ela está pedindo algo que vai contra o princípio maior 
do Conselho que é defender e proteger o patrimônio cultural da cidade e não o conselho aceitar a contrapartida dela já feita a outra secretaria como se estivesse de 
acordo com isso e deixar o patrimônio no grau zero como se a demolição não implicasse em nenhuma consequência ou não tivesse sua importância como tal, uma vez 
que o procedimento da contrapartida à SMDU era até então desconhecido pela conselheira e até mesmo do repasse. O conselheiro Alex Levy explicou que em sua 
opinião o que houve foi um mal entendido de ambas as partes, com relação ao inventário da fábrica Santa Elizabeth, quando foi liberada a demolição de parte do 
primeiro empreendimento, e aí houve um esquecimento por parte da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ou por parte do Conselho, ou por parte do empresário, de 
que de qualquer forma aquela área era toda inventariada, e considerou-se somente um lado como inventariado, esqueceu-se do restante, ou seja, todos erraram nesse 
sentido e que na sua opinião isso deveria ser tomado como aprendizado para que em situações futuras como essa em questão, os órgãos responsáveis por zelar pelo 
patrimônio de Contagem, tenham mais zelo antes de aprovarem qualquer projeto na Cidade de Contagem. A conselheira Alexandra Ponsá fez a observação, de que na 
verdade todo o hexágono da cidade industrial é inventariado, e que é importante o conselho ficar em alerta, pois há uma tendência de grandes empresas virem para 
demolir galpões antigos para a construção de novos galpões a fim de atender as novas demandas do mercado. A conselheira Alexandra Ponsá fez a sugestão de o 
conselho propor que a empresa fizesse o restauro de equipamentos da fábrica que se encontravam no local, e a possibilidade de doação para o Centro de Memória do 
Trabalhador da Indústria de Contagem. Os conselheiros concordaram com tal sugestão deixando claro que seria de responsabilidade do empreendedor a obrigação de 
fazer as recuperações necessárias, catalogar, fazer um estudo dos objetos e arca com o deslocamento para o local onde serão doadas a ser definido pelo conselho. A 
conselheira Lorena Valadares e a conselheira Marília Palhares sugeriram que a elaboração das diretrizes fosse realizada na próxima reunião. A conselheira Alexandra 
Ponsá agradeceu a presença de todos. Não tendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural - COMPAC, e eu, Leandro 
Freitas Tomaz lavrei e assinei esta ata.
Alexandra Roberta de O. Maronda Ponsá
Alex Levy Ferreira
Daniel Juvêncio Soares dos Santos
Felipe Goncalves de Moura Bicalho
Flavia de Oliveira Pinto Lara
Isa Maria Marques
Liliam Daniela dos Anjos
Lorena Valadares Bahia Costa
Marília Palhares Machado
Paulo Roberto Nascimento
Roberto Duarte da Silva
River Junior Bessa Soares
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Carmo Trigineli

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016 DO COMPAC
Ao primeiro dia do mês de junho de 2016, às 9 horas, reuniram-se na  Casa da Cultura Nair Mendes Moreira – Museu Histórtico de Contagem os membros do Conselho 
Municipal do Patrimônio Cultural (COMPAC), Roberto Duarte da Silva, presidente do COMPAC; Alexandra Roberta de Oliveira Maronda Ponsá, suplente, geógrafa e 
representante da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural – Fundação Cultural de Contagem (Fundac); Lorena Valadares Bahia Costa, titular, 
representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas); Alex Levy Ferreira, representante titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimen-
to Urbano (SMDU); Liliam Daniela dos Anjos, representante suplente da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplan); Paulo Roberto Nascimento Junior, 
representante titular da Fundação Cultural de Contagem (Fundac); Isa Maria Marques, titular, representando o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Minas Gerais (Iepha-MG), Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, titular, representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Seção Contagem); Nélio Murilo Sanches, 
suplente, representante da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural – Fundação Cultural de Contagem (Fundac); Marília Palhares Machado, 
representante titular do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU-MG); River Junior Bessa Soares, titular, representante da Associação Comercial e 
Industrial de Contagem (Acic) e os convidados, Layla Gomes, representante da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural; Leandro Freitas, estagiário 
da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural; Noêmia Rosana de Andrade, representante da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio 
Cultural; Andrieli Rios, representante da Log Cp e Daniela Graciere Feitosa Diniz. Totalizando 11 (onze) conselheiros, sendo 9 (nove) titulares e 2 (dois) suplentes e ainda 
5 (cinco) convidados, estando o quórum completo, depois de serem convocados por comunicado, via correio eletrônico. Iniciou-se então a reunião, com a seguinte 
pauta: Informes: - Corte de jabuticabeira na rua Dr. Cassiano em frente ao Centro Cultural. 1- Assinatura da ata da 3ª reunião ordinária (04/05). 2- Eleição do secretário-
geral do COMPAC. 3- Elaboração de diretrizes para o projeto comercial na Avenida David Sarnoff, 5005, bairro Cidade Industrial. 4- Apresentação e encaminhamento do 
projeto comercial de 3 pavimentos na rua Professora Neuza Rocha, nº 314, bairro Central Parque. 5- Solicitações de Manifestação do Compac e Parecer Técnico da 
Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural para subsidiar a análise do Iepha quanto à Deliberação Normativa do Conselho Estadual do Patrimônio 
Cultural (CONEP). 6- Apresentação e encaminhamento do projeto do guarda-corpo do Centro Cultural. A conselheira Alexandra Ponsá cumprimentou a todos e leu o 
primeiro informe que se refere ao corte de jabuticabeira na rua Dr. Cassiano em frente ao Centro Cultural. A conselheira Alexandra Ponsá falou que recebeu uma 
denúncia de que estavam passando máquina no terreno onde possui uma jabuticabeira e que foi feita uma visita ao terreno, e foi alegado que estavam apenas fazendo 
limpeza do terreno, visando prevenção contra o mosquito da dengue, porém foi constatado que a jabuticabeira existente no terreno já não estava mais no local e 
explicou aos conselheiros que na próxima reunião o assunto seria discutido para aplicação de multa. O conselheiro Felipe Bicalho propôs que já fosse estudada uma 
multa para os responsáveis pelo terreno já que o dano causado é irreversível e também pedir o embargo de qualquer movimentação no terreno até ser definida a 
multa. O conselheiro Felipe Bicalho fez a observação de que os valores da multa são muito amplos, o que dificulta para o conselho definir tal valor. A conselheira Marília 
Palhares sugeriu que fosse primeiramente aplicada uma multa mais branda, com caráter educativo por se tratar de algo novo para a cidade de Contagem, e que 
posteriormente se for observado que a conduta vem se repetindo, deverão ser aplicadas multas mais severas no sentido punitivo. O COMPAC definiu que seria enviado 
uma notificação ao proprietário com relação à derrubada da jabuticabeira existente no terreno, com o embargo de qualquer obra no terreno, até que fique definido o 
valor da multa a ser aplicada ao proprietário. A conselheira leu o primeiro ponto de pauta que se refere à assinatura da ata da 3ª reunião ordinária (04/05). A 
conselheira Alexandra Ponsá leu o segundo ponto de pauta que se refere à eleição do secretário-geral do COMPAC. A conselheira Alexandra Ponsá explicou para os 
conselheiros que a conselheira Estelita Turani que antes era a secretária-geral, passa a ser suplente e não mais titular, e que deveria ser feito uma eleição para a 
definição de um novo representante. A conselheira Isa Maria fez a observação de que já se passaram quatro reuniões e alguns conselheiros não compareceram a 
nenhuma delas consecutivamente. A conselheira Alexandra Ponsá explicou aos conselheiros que esses conselheiros que estavam ausentes nas últimas reuniões tiveram 
seus mandatos finalizados em 30 de abril, e que já estão sendo designados novos conselheiros. A conselheira Alexandra Ponsá perguntou se alguém se candidatava a 
vaga de secretário-geral. O conselheiro Felipe se candidatou a vaga. Todos os conselheiros aprovaram o conselheiro Felipe Bicalho como secretário-geral do COMPAC. A 
conselheira Alexandra Ponsá leu o terceiro ponto de pauta que se refere à elaboração de diretrizes para o projeto comercial na Avenida David Sarnoff, 5005, bairro 
Cidade Industrial. A conselheira Alexandra Ponsá explicou para os conselheiros que na última reunião foi aprovada a demolição das caixas d’água e ficou definida a 
elaboração de diretrizes para preservação dos bens situados no terreno. A conselheira Marília Palhares pediu para fazer algumas observações sobre seu ponto de vista 
da forma de aprovação da demolição das caixas d’água, e que na sua opinião é obrigação do Conselho zelar pelos bens inventariados e tombados no município de 
Contagem e que, o Conselho deveria se amparar em parecer de especialista para decisões sobre demolição de bens inventariados, o que não ocorreu na reunião 
anterior, quando o projeto foi apresentado para ser votado e não apenas para ser discutido. O presidente Roberto Duarte disse que não é necessário o parecer de 
especialista porque o Conselho é deliberativo, porque o conselheiro ocupa uma cadeira no Conselho e esse não precisa ser especialista em patrimônio. O presidente 
Roberto Duarte disse que não cabe discutir novamente a demolição, porque a mesma já foi aprovada. A conselheira Marília Palhares disse que não é essa a intenção, 
que o que ela está querendo é que seja feito um parecer para resguardar a ação do Conselho. O Conselheiro Paulo Nascimento disse que realmente temos que dar 
prosseguimento, pois a demolição já foi aprovada anteriormente e que ele questiona a importância das caixas d'água, pois elas têm uma cobertura de metal e ele como 
morador da região nunca tinha percebido a existência das duas. A convidada Noêmia Rosana, historiadora da equipe técnica da Coordenadoria de Políticas de Memória 
e Patrimônio Cultural pediu a palavra e discorreu sobre a importância de criar diretrizes específicas para os sítios urbanos Sede e Cidade Industrial Juventino Dias e falou 
sobre a especulação imobiliária presente nestas duas áreas que preservam importantes características, tanto materiais quanto imateriais, de períodos importantes e 
definidores da história de Contagem. Noêmia Rosana também avaliou como negativos os impactos causados pelo projeto Oásis, da Direcional Engenharia, por 
considerar as torres residenciais uma “agressão” ao sítio histórico Cidade Industrial, já que não respeitam a altimetria e volumetria nem as características urbanísticas de 
uma área com características tão específicas e que apresenta potencialmente valioso patrimônio cultural. A conselheira Marília Palhares sugeriu ainda que para 
aprovação de qualquer projeto pelo Conselho deva ser indicado um relator que apresentaria sua conclusão ao Conselho que poderia, então, decidir de forma mais 
aprofundada lembrando que na última reunião extraordinária deixou claro não concordar nem com a forma de votação nem com a aprovação da demolição das caixas 
d’água. O Conselheiro Felipe Bicalho disse que o problema é que há conselheiros que só participam de reuniões quando há interesse em alguma questão. O Presidente 
Roberto Duarte disse que não vê problema nesta questão. A conselheira Alexandra Ponsá propôs a formação de um grupo de trabalho para elaboração de diretrizes 
para o projeto, para serem apresentadas aos demais conselheiros. A sugestão é que a empresa receba um parecer provisório autorizando a dar continuidade à 
aprovação do projeto junto aos demais órgãos, mas, que o fornecimento do alvará de demolição e construção estaria condicionado ao atendimento a essas diretrizes. 
O conselheiro Alex Levy concordou com a proposta da conselheira Alexandra Ponsá, em encaminhar o ofício possibilitando a continuidade do processo do Relatório de 
Impacto Urbano (RIU), porém o início de qualquer ação dentro do terreno só será autorizado após emissão de parecer final contendo todas as diretrizes. O conselheiro 
Alex Levy explicou aos demais conselheiros que de qualquer forma o empreendedor só poderá mexer ou alterar qualquer coisa no terreno com o relatório de impacto 
urbano aprovado. O conselheiro River Júnior disse que fosse feita uma nova reunião extraordinária para discutir melhor o assunto. A conselheira Alexandra Ponsá 
perguntou aos conselheiros quem gostaria de participar do grupo de trabalho para discutir as diretrizes e o Conselho elaborar um documento para o empreendedor dar 
prosseguimento da aprovação nos demais órgãos. Os conselheiros, Isa Maria, Marília Palhares, Paulo Nascimento, Felipe Bicalho, Alexandra Ponsá e Nélio Sanches se 
prontificaram em participar do grupo de trabalho. A representante da empresa ficou em dúvida com relação à continuidade do processo. A conselheira Alexandra 
Ponsá sugeriu que seja fornecido ao empreendedor um documento dando liberação para continuidade do processo de licenciamento. O conselheiro Alex Levy disse que 
concorda com a conselheira Alexandra Ponsá e explicou para a representante da empresa que ela receberá um documento para levar na SMDU para dar prosseguimen-
to à aprovação do Relatório de Impacto Urbano (RIU), e nesse documento irá constar que serão elaboradas diretrizes específicas. O Conselheiro River Júnior disse que 
deve-se ter cuidado, para que a empresa entenda que poderá demolir tudo antes da liberação do documento final. O conselheiro Alex Levy disse que o empreendedor 
só poderá iniciar qualquer ação na área após a aprovação do projeto. O Conselheiro River Júnior sugeriu uma extraordinária e a conselheira Alexandra Ponsá disse que 
não haveria tempo de reunir o grupo de trabalho e marcar uma extraordinária. A conselheira Alexandra Ponsá encaminhou que seria elaborado um documento para 
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que seja dada continuidade ao processo e seria criado um grupo de trabalho para elaborar as diretrizes para o empreendimento e essas diretrizes constarão no parecer 
final. A conselheira Alexandra Ponsá perguntou que era a favor desta proposta e todos os conselheiros aprovaram. A conselheira Alexandra Ponsá disse que seria 
enviado um e-mail aos conselheiros para saber quem gostaria de compor o grupo de trabalho. A representante da empresa perguntou se esse documento pode mudar 
a decisão do Compac sobre a demolição, e a conselheira Alexandra Ponsá disse que não, a demolição já foi autorizada, mas vão ser estabelecidas diretrizes para a 
execução do projeto. A conselheira Alexandra Ponsá leu o quarto ponto de pauta que se refere à apresentação e encaminhamento do projeto comercial de 3 pavimen-
tos na rua Professora Neuza Rocha, nº 314, bairro Central Parque. A conselheira Alexandra Ponsá, explicou aos conselheiros que recebeu o projeto, e que no momento 
perguntou a pessoa que fez a entrega se era aprovação inicial e se não havia nada construído, e foi respondido que era aprovação inicial, e que não havia nenhuma 
construção, porém quando a conselheira Alexandra Ponsá foi verificar o terreno através de fotos por satélite e fotos entregues pelo empreendedor ela constatou que já 
havia uma construção em andamento no local. A conselheira Alexandra Ponsá explicou aos conselheiros que isso está se tornando frequente, onde os responsáveis 
pelos empreendimentos iniciam as obras antes de passar pelas aprovações do Conselho, alterando os terrenos e impossibilitando que seja conhecido o que havia no 
terreno original. O conselheiro Felipe Bicalho disse que nesse caso deve ser feita a aplicação de multa citando um exemplo, como que foi realizado com a construtora 
Escala. A conselheira Marília Palhares se manifestou dizendo que o conselho deve mudar tal cultura que vem sendo adotada na cidade aplicando em casos como esses, 
multas mais pesadas, já que o empreendedor poderia ter se antecipado comprovando boa fé. O conselheiro Felipe Bicalho propôs o encaminhamento de um documen-
to, notificando sobre a autuação e que será aplicada multa conforme os artigos, sob pena de demolição do empreendimento. Todos aprovaram. A conselheira 
Alexandra Ponsá leu o quinto ponto de pauta que se refere às solicitações de manifestação do COMPAC e parecer técnico da Coordenadoria de Políticas de Memória e 
Patrimônio Cultural para subsidiar a análise do Iepha quanto à Deliberação Normativa do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (CONEP). A conselheira Alexandra 
Ponsá explicou que o Iepha e o CONEP solicitaram tal documentação e então foi enviado para o município responder, tanto uma manifestação do Conselho quanto a 
manifestação do setor de patrimônio. A conselheira Marília Palhares disse que a deliberação do Iepha solicita uma manifestação sobre o estudo e relatório de impacto 
cultural, havendo a necessidade de ser feito dentro desses estudos, dentre outras obrigações, um levantamento do patrimônio cultural do município e inclusive 
daqueles que o poder público não teria observado ainda como patrimônio cultural. A conselheira Marília Palhares também disse que o Conselho tem que se manifestar 
sobre estes estudos e relatórios de impacto cultural. A conselheira Marília Palhares disse que a empresa que solicita o ofício deve vir em reunião e apresentar o 
empreendimento e os respectivos estudos e relatórios. A conselheira Isa Maria disse que estava em dúvida do que realmente estava sendo solicitado ao Conselho, pois 
em seu entendimento estava sendo solicitada uma manifestação como um mapeamento geral. A conselheira Marília Palhares explicou que será solicitada junto ao 
conselho uma manifestação em cada caso, pois cada empreendimento está situado em uma área específica e tem peculiaridades. A conselheira Marília Palhares disse 
que em sua opinião primeiramente deve ser feita uma apresentação do empreendimento ao Conselho e dos possíveis impactos para que o conselho possa se posicionar. 
O conselheiro Nélio Sanches disse que deve ser feita uma apresentação, pois se trata de um assunto muito delicado e sério. A conselheira Alexandra Ponsá propôs aos 
demais conselheiros que seja solicitada às empresas a apresentação na reunião, e a manifestação do Conselho será baseada no que for apresentado. Todos concorda-
ram. A conselheira Alexandra Ponsá leu o sexto ponto de pauta que se refere à apresentação e encaminhamento do projeto do guarda-corpo do Centro Cultural. A 
conselheira Alexandra Ponsá disse que havia ficado combinado que seria enviado por e-mail a todos os conselheiros, porém o conselheiro Alex Levy achou melhor fazer 
a apresentação na reunião, para mostrar a todos as mudanças propostas no projeto. O conselheiro Felipe Bicalho perguntou ao conselheiro Alex Levy se após as 
alterações o projeto ficou melhor em relação ao anterior. O conselheiro Alex Levy explicou que ficou mais leve e tem menor impacto no bem tombado. A conselheira 
Alexandra Ponsá perguntou aos conselheiros se todos eram a favor das alterações. Foi aprovado por unanimidade. A conselheira Alexandra Ponsá agradeceu a presença 
de todos. Não tendo mais nada a se tratar, encerrou a reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural - COMPAC, e eu, Leandro Freitas lavrei e assinei esta ata.
Roberto Duarte da Silva
Alexandra Roberta de Oliveira Maronda Ponsá
Alex Levy Ferreira
Isa Maria Marques de Oliveira
Lorena Valadares Bahia Costa
Paulo Roberto Nascimento 
Liliam Daniela dos Anjos
Felipe Gonçalves de Moura Bicalho
Marília Palhares Machado
Nélio Murilo Sanches
River Junior Bessa

Funec

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2016, de um lado a FUNEC – FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, mediante o presente 
TERMO DE APOSTILAMENTO, o CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2016, celebrado com a empresa C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, nos termos seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – Constitui objeto deste TERMO DE APOSTILAMENTO a inclusão das dotações orçamentárias: 
112.2.12.122.0001.2015 – NATUREZA: 339030 - FONTE: 010000
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO - Permanece inalterada e ratificada as demais cláusulas e condições não alcançadas pelo presente TERMO DE APOSTILAMENTO;

QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 029/2014, de um lado a FUNEC – FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, mediante o presente 
TERMO DE APOSTILAMENTO, o CONTRATO ADMINISTRATIVO 029/2014, celebrado com a NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, nos termos seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – Constitui objeto deste TERMO DE APOSTILAMENTO a inclusão das dotações orçamentárias:
112.2.12.362.0057.2348 – NATUREZA: 339039 - FONTE: 010000
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO - Permanece inalterada e ratificada as demais cláusulas e condições não alcançadas pelo presente TERMO DE APOSTILAMENTO;

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2015, de um lado a FUNEC – FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, mediante o presente 
TERMO DE APOSTILAMENTO, o CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2015, celebrado com a empresa UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP, nos termos seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – Constituí objeto deste TERMO DE APOSTILAMENTO a inclusão da seguinte dotação orçamentária: 
112.2.12.122.0001.2015 – NATUREZA: 339039 - FONTE: 010010
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO - Permanece inalterada e ratificada as demais cláusulas e condições não alcançadas pelo presente TERMO DE APOSTILAMENTO;
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Transcon

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / CONTAGEM – MG
BOLETIM INFORMATIVO 
 Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados  que a 1ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, quando  das sessões realizadas no dia  16/08/2016  julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

 Sessão Ordinária N° 058/16

Dt. Julgamento Nº Recurso N° AIT Placa Resultado Recorrente

16/08/2016 4371001201600885 AA04356525 HFO4554 Deferido GIANNINI THALLIS R. DA SILVA            

16/08/2016 4371002201600880 AH00561589 KZS2755 Deferido GILCINEI PEREIRA SILVA           

16/08/2016 4371001201601100 B161427083 HFI2611 Deferido BRUNA MARTINS TEIXEIRA                  

16/08/2016 4371002201601099 B161429413 HFI2611 Deferido BRUNA MARTINS TEIXEIRA                  

16/08/2016 4371001201601054 AH00563472 JJI9361 Deferido RUITER DE OLIVEIRA RESENDE              

16/08/2016 4371001201601177 C176954501 GQG9732 Deferido ROGERIO ANTONIO CARNEIRO         

16/08/2016 4371001201601179 C176954601 GQG9732 Deferido ROGERIO ANTONIO CARNEIRO                

16/08/2016 4371002201601178 C176954701 GQG9732 Deferido ROGERIO ANTONIO CARNEIRO              

16/08/2016 4371002201601166 AH00561798 GRV0741 Deferido ERICA FERNANDA B DE OLIVEIRA            

16/08/2016 4371002201600866 B504824033 HKY7956 Deferido EDCARLOS JUNIOR ROCHA                   

16/08/2016 4371001201600875 C176085801 KJF9872 Indeferido FERNANDO LUIZ ROSADO                    

16/08/2016 4371001201601169 C172977001 GLZ7716 Indeferido ELIAS RODRIGUES DA COSTA                

16/08/2016 4371002201600958 B504803243 LSG3845 Indeferido ANTONIO CARLOS MARTINS DA SILVA

16/08/2016 4371001201600915 B504868313 HNI0385 Indeferido JESUE JUNIOR OLIVEIRA SILVA             

16/08/2016 4371001201601159 AB03887362 HHS0203 Indeferido VINICIUS CESAR B. DE MENEZES            

16/08/2016 4371002201601158 AB05259023 HHS0203 Indeferido VINICIUS CESAR B. DE MENEZES            

16/08/2016 4371001201600963 B504515563 HJF7706 Indeferido JULIANA DA COSTA RAMOS                  

16/08/2016 4371002201601162 AH00553858 HOK6753 Indeferido CAMILA MARA TAVARES HARADA              

16/08/2016 4371002201601146 D114760948 OXF9824 Indeferido MARCOS ANTONIO PIO      
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados  da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais 
- CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na  JARI  Contagem,Avenida João Cesar de Oliveira , n° 6155 
,Bairro Beatriz, CONTAGEM -  MG,CEP : 32040-000. 
Secretaria da JARI CONTAGEM, 16 de Agosto de 2016
Cristina de P. Batista Carvalho Guerra
Presidente  da 1ª Jari / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTE
JARIT/ CONTAGEM-MG 
  BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 
Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de  Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 31/08/2016.
Julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 40ª/2016

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente

31/08/2016 435/2015 6316 DEFERIDO Consórcio Norte

31/08/2016 459/2015 6309 DEFERIDO Consórcio Sul

31/08/2016 466/2015 6244 DEFERIDO Consórcio Sul

31/08/2016 949/2016 7505 DEFERIDO Consórcio Norte

31/08/2016 1007/2016 7705 DEFERIDO Consórcio Norte

31/08/2016 1008/2016 7558 INDEFERIDO Consórcio Sul

31/08/2016 1017/2016 7685 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul
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31/08/2016 1018/2016 7679 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

31/08/2016 1019/2016 7699 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

31/08/2016 1020/2016 7687 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

31/08/2016 952/2016 7650 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

31/08/2016 1009/2016 7559 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

31/08/2016 1010/2016 7561 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

31/08/2016 1011/2016 7551 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

31/08/2016 1016/2016 7683 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

Das decisões da JARIT cabe recurso, no prazo de 15 (Quinze) dias, de acordo com o regulamento operacional do serviço de transporte coletivo vigente. O recurso deverá 
ser protocolado na TRANSCON, Av. João César de Oliveira, nº 6155, B. Beatriz, Contagem/MG.
Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 31 de Agosto de 2016.
Mário Baptista de Oliveira
Presidente JARIT - Contagem
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