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5ª Ata Ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

Sustentável - COMSAN / Contagem

Ao vigésimo segundo dia do mês de junho de dois mil e dezessete às 09:30  (Nove

horas  e  trinta  minutos),  situada  à  Av.  José  Faria  da  Rocha,  nº  1.016,  2°  andar  em

Contagem,  reuniu-se  o  Conselho  Municipal  de  Segurança  Alimentar  Nutricional   e

Sustentável -COMSAN. Estiveram presentes os conselheiros de direito: Rita Januária da

Silva Morais (Associação De Diaconina Da Pessoa Idosa – ADPI - DOM PAULO),

Cláudia Márcia Santiago de Castro (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e

Habitação – SMDSH), Rosemay Soares Mendes (Associação Comunitária Força Unida

do  Estaleiro-  ACFUBE),  Sávio  Morais  (Comunidade  Renovada  Instrumento  Do

Senhor), Maria José Alves de Macedo (Associação Beneficente Israel Elcana – Monte

Oreb),Vilma Fernandes Lopes de Almeida (Serviço Social Da Indústria - SESI  - SESI

Contagem Unidade De Segurança e Saúde Do Trabalho), José William da Silva ( Centro

Social  e  Educacional  Pequeno  Príncipe),Vanda  Cléria  Fonseca  Carneiro  (Secretaria

Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico  -  SMDE),  Ricardo  Carnaval  Furtado

(CEASA Minas),  Jonathan  Almeida  (Núcleo  De  Incentivo  à  Cultura  –  NIC),  Sara

Arêdes de Matos Galdino (CEASA Minas), Léa Luiz de Oliveira (Secretaria Municipal

de Saúde–SMS), Tânia Sales e Ludimar Ribeiro Dámaso (Equipe do COMSAN). A

presidente Sra. Rita Januária, iniciou a reunião cumprimentando a todos e fez a oração

do pai nosso desejando o bom andamento dos trabalhos. Na sequência fez a leitura da

pauta que teve os seguintes assuntos: (1) Leitura e aprovação da 4ª Ata ordinária e 1ª

Ata  Extraordinária,  (2)  Resposta  do Jurídico  (Decreto  080),  (3)  Instituições  aptas  a

receber  o Atestado de Funcionamento:  Lar  Maria Clara, Associação de Diaconia da

Pessoa Idosa – Lar Dom Paulo, Centro de Educação Infantil Comunitário Maria Geralda

Martucheli, (4) Resposta do ofício/017 Composição do Conselho Gestor, (5) Atestado

de Capacidade Técnica. Em seguida passou a palavra a Sra. Cláudia Santiago que fez a

leitura das atas que logo após foi aprovada e assinada. Sr José William expôs que a

leitura da ata na plenária é desnecessária tendo em vista que todos os conselheiros a

recebem antecipadamente através de e-mail com objetivo de otimizar os trabalhos. Sr.

Ricardo  Carnaval  Furtado  considerou  viável.  Sendo  referendado  pelos  demais

conselheiros que nas próximas reuniões não será feita leitura da ata no momento da

plenária,  entretanto que as retificações  devem continuar  a serem expostas.  Sra.  Rita

Januária perguntou se algumas das instituições que receberam os ofícios solicitando

regularização  de  documentos  junto  ao  COMSAN  expostas  na  plenária  anterior

manifestaram retorno. Sra Tânia Sales informou que os ofícios foram encaminhados e

que apenas  dois  deles  não haviam sido entregues,  por  não haver  ninguém no local

conforme informações do motoboy responsável pelas entregas, mas que até o momento

nenhuma  das  instituições  haviam  dado  retorno  e/ou  apresentado  justificativa.  Sr.

Ricardo Furtado expôs que já é solicitado o cadastramento das instituições no Conselho

de Assistência Social e que o ideal é realizar o cadastro unificado das instituições junto

aos  demais  conselhos  respeitando as  atribuições  especificas  de  cada um,  não sendo

necessário  apresentar  novamente  os  documentos.  Em seguida  Sra.  Cláudia  Santiago

solicitou  cópia dos ofícios enviados as instituições que estão nesta situação, para que

possa suspender o fornecimento junto ao Banco de Alimentos até que seja, efetuada a

regularização. Sr. Ricardo Furtado também solicitou a cópia dos ofícios para atualizar o

cadastro  junto  ao  Prodal.  Sendo  referendado  a  liberação  destes  pelos  conselheiros.
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Seguindo a pauta a Sra.  Tânia leu o e-mail  em resposta a  solicitação feita  ao setor

jurídico da casa dos conselhos referente à publicação do Decreto 080 na qual  a Sra.

Isabela Pereira expôs que “não houve realmente a publicação dos novos conselheiros,

dando cumprimento ao decreto 080. Entretanto o mandato tem validade sim pois as atas

das reuniões são todas publicadas, o termo de posse também foi devidamente publicado,

então,  diante  desse  quadro  de  publicidade  não  há  o  que  se  falar  em nulidade  dos

atos. Mas isso não retira a obrigatoriedade de ser publicado o decreto, e nós o faremos.

Em acordo com a Secretaria de Governo, estamos providenciando a regularização de

todos  os  conselhos,  e  o  COMSAN  está  entre  eles.  O  quanto  antes  ocorrerá  a

publicação.” No que diz respeito ao item três da pauta as instituições descritas foram

consideradas  aptas  a  receber  o atestado de  funcionamento.  Sra.  Rita  Januária  leu  o

ofício da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação em resposta a indicação dos

membros  governamentais  do  conselho  gestor  do  FUMSAN  sendo:  Titular  Waltecir

Gonçalves Xavier e Suplente: Cláudia Márcia Santiago de Castro ou seja, os membros

que compõem o conselho gestor para gerir o Fundo Municipal de Segurança Alimentar

Nutricional  -  FUMSAN  são:  José  William  da  Silva  (Centro  Social  e  Educacional

Pequeno  Príncipe),  Rosy  Mary  Teixeira  de  Freitas  Soares  (Associação  Cidadã  de

Esportes  e Assistência Social  – ACEAS), Maria José Alves de Macedo (Associação

Beneficente  Israel  Elcana  –  Monte  Oreb),  Cláudia  Márcia  Santiago  de  Castro

(Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Social  e  Habitação –  SMDSH), Waltecir

Gonçalves  Xavier (Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Social  e  Habitação  –

SMDSH). Sra. Rita Januária expôs da necessidade de acompanhar as movimentações do

fundo,  mais  de  perto.  Sr  Sávio  expôs  que o  atual  Secretário  demonstra  interesse  e

apresenta estar bastante receptivo para conversar.  Sra.  Tânia informou foi solicitado

pela mesa diretora encaminhamento de ofício solicitando os extratos e os planos de

trabalho  dos  equipamentos  relacionados  à  segurança  alimentar  referentes  aos  cinco

primeiros meses do ano. Sr Ricardo Carnaval Furtado propôs que seja agendada uma

reunião com secretário da SMDSH para tratar dos assuntos pertinentes ao FUMSAN.

Sendo referendado pelos conselheiros o agendamento. Sra. Vilma solicitou informações

de como funciona o fundo. Sra. Rita Januária declarou que os recursos são provenientes

do Município com apoio do governo federal (MDSA) e que atualmente o fundo é gerido

na prefeitura sendo necessária alteração na legislação vigente para que o Conselho possa

gerir de fato, sendo esta uma luta antiga do COMSAN. Sra. Tânia relatou que na última

reunião  das  comissões  de  financiamento  e  Normativa/fiscalizadora  foi  apresentada

minuta  da Lei  com este  propósito,  bem como foi  encaminhado e-mail   aos  demais

conselheiros solicitando que sejam, feitas sugestões que possam contribuir para nova

redação da lei a ser apresentada  na próxima reunião das comissões. Seguindo a pauta

Sra.  Rita  Januária  relatou  que  os  atestados  de  capacidade  técnica  continuam sendo

solicitados ao Conselho e por isso pediu maiores informações dos demais Conselhos e

passou  a  palavra  a  Sra.  Tânia  que  relatou  ter  buscado  informações  no  Conselho

Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  de  Contagem  na  qual   foi

informada que o atestado não esta sendo emitido pelas dificuldades de infraestrutura no

momento.  O Conselho Municipal  de Assistência  Social  de  Contagem informou que

foram feitas alterações no atestado de funcionamento do Conselho especificando o tipo

de  serviço  ofertado  pela  instituição  de  forma  que  contempla  as  determinações  do

Decreto  Municipal  030.  Sra. Rita  expôs  que  o  COMSAN segue  as  orientações  do

Conselho  Municipal  de  Assistência  Social  e  que  para  haver  inscrição  junto  ao

COMSAN é necessária a inscrição também no referido conselho e que este já atende

esta demanda conforme exposto. Sendo deliberado pela plenária que COMSAN não vai

expedir o atestado de capacidade técnica no momento. Posteriormente Sra. Rita passou
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a  palavra  ao  Sr.  Ricardo  Furtado  para  relatar  sobre  o  encontro  com Secretário  de

Educação  para  apresentação  do  projeto  da  Vita  Sopa.  Sr.  Ricardo  informou  que

infelizmente  o  encontro  não  teve  o  resultado  esperado  em  função  de  questões

orçamentárias atuais e das burocracias que envolvem o sistema, sendo necessárias ações

que viabilizem os processos, bem como o aproveitamento e gestão das ferramentas já

existentes. Relatou que a Programa de Distribuição de Alimentos- PRODAL atualmente

enfrenta problemas com a distribuição  e acompanhamento das  famílias  beneficiadas

pautados  no  compromisso  e  responsabilidade  social,  pois  não  é  só  doar.  E  que  os

Centros  de  Referência  da  Assistência  Social  (CRAS) já  realizam estes  trabalhos  de

acompanhamento e que seria muito bom conciliar estas ações. Sra. Cláudia relatou que

o Banco de Alimentos já faz este trabalho com os CRAS e  considerou  interessante que

a PRODAL faça as doações para o Banco de Alimentos. Sr Ricardo expôs que existe a

necessidade  de  doação  para  pessoas  físicas,  bem  como  das  informações  dos

beneficiários  como:  lista  das  pessoas/  famílias  que  recebem estas  doações  e  que  o

CRAS possui profissionais que já fazem estes acompanhamentos. E solicitou apoio do

Conselho  neste  sentido  garantindo  ações  integradas  que  utilizam  os  recursos

disponíveis.  Sendo  deliberado  pela  plenária  visita  ao  posto  da  PRODAL em Nova

Contagem e posterior encaminhamento de oficio na tentativa de viabilizar ações que

articuladas  promovam melhoras  na  qualidade  de  vida  dos  beneficiários.  Sra.  Vilma

declarou ser importante  o Conselho lutar em prol da legislação de sobras limpas e que

tem buscado divulgar e socializar nos espaços apropriados as informações referentes a

este tema. Sr José William solicitou que o Conselho busque maiores informações junto

ao vereador Jerson Braga.  Sra.  Ludimar relatou que foi informada por telefone pela

assessora  do  referido  vereador  que  estão  trabalhando  em  cima  do  material

disponibilizado pelo Conselho. Sra. Rita Januária leu os informes gerais: Convite para

participar do encontro Microrregional de Segurança Alimentar e Nutricional da região

Metropolitana que será no dia 13/07/2017 e que será encaminhado e-mail a todos os

conselheiros  assim que o CONSEA confirma o local.  Também informou sobre a  1ª

Feijoada beneficente da CEI Pequeno Príncipe dia 25/07 e que o Núcleo de Incentivo a

Cultura teve mudança na Razão Social denominado Núcleo de Incentivo à Cidadania. A

presidente  agradeceu  a  todos.  Nada  mais  havendo  a  declarar  eu  Cláudia  Márcia

Santiago secretária lavro à presente ata que após aprovada e assinada, será publicada no

Diário Oficial do Município.

.
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O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais RESOLVE:  
RETIFICAR o extrato do termo de colaboração 003/2017, publicado no Diário Oficial de Contagem - Edição 4153, datado de 24 de julho de 2017, no tocante a assi-
natura e vigência do referido termo .
ONDE SE LÊ: Assinado em 17/07/2017 - VIGÊNCIA: 17/07/2017 à 16/07/2018
LEIA-SE : “ Assinado em 25/07/2017 – VIGÊNCIA: 25/07/2017 à 24/07/2018”

Atos do Executivo

LEI Nº 4.888, DE 26 DE JULHO DE 2017

Altera denominação de logradouros públicos que menciona, no Bairro Portal do Sol, neste Município.

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

Art. 1º Os atuais logradouros públicos abaixo listados, situados no Bairro Portal do Sol, neste Município, passam a ter as respectivas denominações:

Avenida Um........................................ Avenida Portal das Estrelas
Avenida Dois ..................................... Avenida Portal do Sol
Rua Um ............................................. Rua Atares
Rua Dois ........................................... Rua Artures 
Rua Três ........................................... Rua Castor
Rua Quatro ....................................... Rua Taurus 
Rua Cinco ......................................... Rua Polaris
Rua Seis ........................................... Rua Netuno
Rua Sete ........................................... Rua Erídano
Rua Oito ............................................ Rua Órion
Rua Nove .......................................... Rua Mercúrio
Rua Dez ............................................ Rua Vênus
Rua Onze .......................................... Rua Aldebaran
Rua Doze .......................................... Rua Adara
Rua Treze ......................................... Rua Júpiter
Rua Quatorze ................................... Rua Marte
Rua Quinze ....................................... Rua Saturno
Rua Dezesseis ................................... Rua Vegas
Rua Dezessete ................................... Rua Urano
Rua Dezoito ........................................ Rua Centauro
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 26 de julho de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 167, DE 26 DE JULHO DE 2017 

Altera o Decreto nº 490, de 23 de abril de 2015, que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º A alínea “ h ” do inciso I do art. 1º do Decreto nº 490, de 23 de abril de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º (…)

I – (...)

(...)

h) Suplente: Luiz Otávio Caetano da Fonseca; ”. (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de julho de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS 
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 168, DE 26 DE JULHO DE 2017

Altera o Decreto nº 150, de 07 de julho de 2017, que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, e considerando a 
Lei nº 3.967, de 18 de novembro de 2005;

DECRETA:

Art.1º O inciso I do art. 1º do Decreto nº 150, de 07 de julho de 2017, passa a vigorar acrescido da alínea “ g ”, nos seguintes termos:

“ Art. 1º (...)

I – (...)

g) Maurício Noronha Cortez, membro titular, e Thaisa Cristina de Andrade Menezes, membro suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Governo, a 
partir de 19/06/2017. ” (NR)

Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de julho de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 169, DE 26 DE JULHO DE 2017 

Dispõe sobre a composição do CODIR - Conselho Diretor do Centro Industrial de Contagem - CINCO e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, e 
considerando e considerando o disposto no §2º, do art. 8º, da Lei Municipal nº 2.969, de 11 de junho de 1997;

DECRETA:

Art.1º O Conselho Diretor do Centro Industrial de Contagem - CINCO será composto pelos seguintes membros:

I - Presidente: Alexis José Ferreira de Freitas – Prefeito Municipal;

II - Vice-Presidente: José Roberto Garbazza Santos - Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU;

III - Diretor: Adimilson Ângelo de Moura - Presidente do Centro Industrial de Contagem – CINCO;

IV - Representante da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG: Inésio de Lima e Souza;

V - Representante do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais - CIEMG: Cássio Braga dos Santos;

V - Representante da Câmara Municipal de Contagem: Bruno Braga Batista - Vereador;

VI - Representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem - ACIC: Dimas Campos da Fonseca.

Art. 2º Fica revogado o Decreto nº 039, de 08 de abril de 2013.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de julho de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2017 - PROCESSO Nº. 002/2017
ATA DE JULGAMENTO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 09h00min, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, fizeram-
se presentes os membros da Comissão Permanente de Licitações, Senhor Jáder Luis Sales Júnior, Senhora Márcia Mendes Siqueira e Senhora Maria Marta de Oliveira 
Soares, que abaixo assinam, designados pela Portaria número 004, de 08/05/2017, para procederem o julgamento dos documento de habilitação das LICITANTES 
participantes da licitação acima referenciada, destinada à contratação de cooperativas de agricultores e/ou associações e empreendimentos rurais para o fornecimento 
de gêneros alimentícios da agroindústria (LEITE EM PÓ), para os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, nos termos do Anexo I (Termo de referência), nos termos 
da solicitação da Secretaria Municipal de Educação.
Inicialmente, a Comissão Permanente de Licitações esclarece que os autos do 
Processo Administrativo número 002/2017 – Chamada Pública número 001/2017, esteve de posse da Procuradoria Geral do Município no período de 14/06 a 
14/07/2017, o que ensejou na demora do presente julgamento. 
Passou-se à análise da documentação apresentada e chegou-se à seguinte conclusão: 

LICITANTES RESULTADO

Associação dos Pequenos Produtores Rurais e Famílias da 
Comunidade Ribeiro Junqueira Atendeu a todos os requisitos do edital relativos à habilitação.

Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agrária Terra 
Livre Ltda. Atendeu a todos os requisitos do edital relativos à habilitação.

Cooperativa dos Agricultores Familiares e Empreendedo-
res Familiares Rurais do Estado de MG – COOPAFER/MG Atendeu a todos os requisitos do edital relativos à habilitação.

Cooperativa de Laticínios SELITA Atendeu a todos os requisitos do edital relativos à habilitação.

Relativamente às alegações da Licitante Cooperativa dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Estado de MG – COOPAFER/MG de que a Coo-
perativa de Laticínios SELITA apresenta declaração do Ministério da Agricultura em cópia simples, a Comissão Permanente de Licitações esclarece que o edital não exige 
que os documentos sejam apresentados em original ou em cópia autenticada.
Ficam todas as LICITANTES cientes de contam com o prazo de até às 17h00min do dia 01/08/2017 para a apresentação de seus recursos administrativos, caso deseja-
rem. 

Nada mais a ser tratado, a Comissão Permanente de Licitações encerrou e reunião e lavrou a presente ata que assinada por todos.
Comissão Permanente de Licitações

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL NÚMERO 042/2017
LEILÃO DE ANIMAIS APREENDIDOS NÚMERO 001/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 104/2017

O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público que fará realizar LEILÃO, do tipo melhor oferta, a ser executado pelo Servi-
dor SÁLVIO ADRIANO RANGEL, objetivando a venda de animais apreendidos pela Prefeitura Municipal de Contagem, “soltos em via pública”, nos termos da Lei Federal 
número 8666/93 e posteriores alterações, do Decreto Federal número 22.981/32 e da Lei Orgânica do Município de Contagem e das normas consubstanciadas neste 
Edital.
A sessão pública de arrematação será realizada às 14h00min, do dia 09 (nove) de agosto de 2017, no Curral de Apreensão de Animais da PMC, à Rua Stela Diniz 
Macedo, número 77, Bairro Darcy Ribeiro, Contagem/MG.
1 – DO OBJETO
A presente licitação tem como objeto a venda de animais soltos apreendidos em via pública identificados no Anexo I que faz parte integrante deste Edital.
2 – DA VISITAÇÃO
As visitas aos animais a serem leiloados poderão ser realizadas do dia 31 de julho ao dia 08 de agosto de 2017, no horário de 09h00min às 16h00min, no Curral de 
Apreensão de Animais, à Rua Stela Diniz Macedo, número 77, Bairro Darcy Ribeiro, Contagem/MG.
3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
É facultada a participação de toda e qualquer pessoa física e jurídica, independentemente de qualquer formalidade, fazendo-se identificar através de documentos de 
identidade: CPF ou CNPJ, quando for o caso, que atenda às condições deste Edital, sendo excluídas as que, incidirem no disposto no art. 9º da Lei 8.666/93 e no art. 33 
da lei Orgânica do Município de Contagem.
Art. 33 – O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio 
ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, e os servidores e empregados públicos municipais, não poderão contratar com o Município, 
subsistindo a proibição até seis meses após findas as respectivas funções.
4 – DO LEILOEIRO E SUAS COMPETÊNCIAS 
4.1 – O Leiloeiro, em conformidade com o art.53 da Lei 8.666/93, é o Senhor SÁLVIO ADRIANO RANGEL, servidor deste município, que iniciará o pregão de arremata-
ção, e deverá:
4.1.1-Cumprir fielmente a legislação pertinente, responsabilizando-se por todo o procedimento para a alienação, objeto deste Edital, inclusive pela expedição da nota 
de arrematação. 
4.1.2 – Entregar a ata circunstanciada à Comissão Permanente de Licitações até 03 (três) dias após a realização da seção de arrematação.
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5 – DAS COMPETÊNCIAS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
5.1 – Manter o animal, objeto da licitação, à disposição dos interessados para vistoria.
5.2 – Providenciar a entrega do animal arrematado na data aprazada.
5.3 – Acompanhar todos os trabalhos do leilão por meio da Comissão Permanente de Licitações. 
6 – DO LEILÃO E SUAS CONDIÇÕES
6.1 – Os animais leiloados serão entregues no estado em que se encontram, livres e desembaraçados de quaisquer ônus;
6.1.1 – O Município de Contagem não se responsabiliza pela qualidade, deficiência ou pela impossibilidade de aproveitamento dos animais, objetos deste LEILÃO;
6.1.2 – Os interessados poderão fazer a vistoria “IN LOCO”, não serão aceitas reclamações posteriores;
6.2 – As propostas deverão ser feitas uma para cada lote e os valores deverão ser iguais ou superiores ao valor mínimo de arrematação, informado no Anexo I deste 
Edital;
6.2.1 – Durante a visita, fica terminantemente proibida a retirada de qualquer animal do local em que se encontra;
6.3 – Os animais em LEILÃO serão apregoados na ordem em que aparecem no Anexo I deste Edital;
6.4 – Fica a critério da Prefeitura Municipal de Contagem incluir e/ou excluir animais do presente LEILÃO; bem como, retirar e agrupar lotes, tudo de acordo com o 
interesse público, a ser efetuado pelo LEILOEIRO, visando facilitar a venda destes bens.
6.5 – Não cabe reclamação, nem desistência após o oferecimento do melhor lance;
6.6 – As despesas e responsabilidade com o transporte, carregamento, retirada e transferência do (s) bem (bens) arrematado(s) correrão por conta do arrematante;
6.7 – Em nenhuma hipótese haverá devolução de valores pagos em decorrência da arrematação.
7 – DOS PAGAMENTOS
7.1 – Os arrematantes pagarão à Prefeitura Municipal de Contagem, à vista, 100% (cem por cento) do valor do (s) lote(s) arrematado(s), devendo os mesmos efetuar os 
pagamentos junto à rede de bancos credenciados por esta Prefeitura.
7.1.1 – Não serão permitidos descontos para pagamento à vista;
7.2 – O Arrematante deverá apresentar, no ato do pagamento, documento de identificação: CNPJ, para pessoa jurídica, e, Cédula de Identidade e CPF, no caso de pes-
soa física;
7.3 – Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional.
7.4 – As operações, cujo pagamento se der em cheque, somente serão concretizadas após a compensação bancária deste, quando então será expedida a competente 
Carta de Arrematação, finalizando-se o negócio, pela tradição, com a entrega do (s) bem (s):
7.4.1 – Considera-se automaticamente anulada a arrematação, nos casos de pagamento em cheque que for devolvido ou sustado, qualquer que seja o motivo.
8 – DA LIBERAÇÃO E RETIRADA DOS BENS
8.1 – Os bens arrematados terão o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do leilão, para a retirada dos bens, perdendo o arrematante todo e qualquer direito sobre os 
bens arrematados e não retirados no prazo, sendo considerado DESISTENTE;
8.2 – A Nota de Arrematação expedida pelo Leiloeiro Oficial é documento indispensável à entrega do (s) bem(bens) arrematado(s).
9 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E ESCLARECIMENTOS
9.1 – Quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais acerca deste Edital poderão ser obtidas através do LEILOEIRO, que atende pelo telefone (31) 3356.8460, de 
segunda a sexta, no horário de 08 às 17 horas;
9.2 – Os interessados não poderão alegar desconhecimento das condições editalícias, bem como das condições em que se encontram os animais, uma vez que a 
simples participação pressupõe aceitação tácita das normas estabelecidas.
9.3 – As vendas realizadas no presente leilão são irrevogáveis, não sendo permitido aos arrematantes recusar os bens adquiridos, bem como pleitear a redução do valor 
de arrematação;
9.4 – Fica a cargo da Comissão Permanente de Licitação a responsabilidade pela substituição do leiloeiro, em sua falta, de modo a não prejudicar a realização do cer-
tame; 
9.5 – Fica eleito o Fórum da Comarca de Contagem/MG para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente processo licitatório. 

Contagem, 24 de julho de 2017.
SÁLVIO ADRIANO RANGEL
Leiloeiro Administrativo

ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
EDITAL DE LEILÃO DE ANIMAIS APREENDIDOS NÚMERO 042/2017
LEILÃO DE ANIMAIS APREENDIDOS NÚMERO 001/2017

LOTE ESPECIFICAÇÃO DOS ANIMAIS
LANCE MÍNIMO

01 Ègua castanha, apreendida em 08/01/2017. R$ 100,00

02 Cavalo castanho, apreendido em 02/03/2017. R$ 100,00

03 Égua pedreza, apreendida em 20/04/2017. R$ 100,00

04 Potro alazão, apreendido em 10/05/2017. R$ 100,00

05 Jumento pêlo de rato, apreendido em 25/05/2017. R$ 100,00

06 Égua castanha, apreendida em 30/05/2017. R$ 100,00

07 Égua castanha, apreendida em 10/06/2017. R$ 100,00

Leiloeiro Administrativo
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.160
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO:
a delegação de competência decisória estabelecida no Artigo 2º do Decreto 30, de 25 de janeiro de 2005, dada ao Secretário Municipal de Administração de assinar os 
atos administrativos referentes à vida funcional dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Contagem;
que a Servidora LILIANE VENANCIO DE MELLO, prestou concurso público e foi aprovada para o cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo I;
que a mencionada servidora foi nomeada por meio do Ato Administrativo nº 2.457, datado de 27 de março de 2006;
que conforme documentos constantes na pasta funcional do servidor, o mesmo tomou posse e entrou em exercício dentro dos prazos estabelecidos nos Artigos, 15, 16 
e 17 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem);
a investidura no cargo ocorre com a posse, que marca o início dos direitos e deveres funcionais;
Vem RATIFICAR a posse da servidora LILIANE VENANCIO DE MELLO, matrícula nº 01206075, inscrita no CPF nº 422.188.376-68, no cargo de provimento efetivo de 
Auxiliar Administrativo I, empossada em 11 de abril de 2006, sendo esta a data em que entrou em exercício de suas atividades, conforme Guia de Entrada em Serviço, 
restando convalidados todos os atos referentes à sua vida funcional, inclusive para fins de aposentadoria.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de julho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.161
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 10696/2017-
01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Mu-
nicípio, o servidor WEUBER LEANDRO JEREMIAS DA SILVA, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, Nível X, Padrão “P2”, matrícula nº. 01424587, 
lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º(primeiro) de setembro de 2017 a 30 de setembro de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de julho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.162
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 07394/2017-
01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste 
Município, o servidor VINICIUS FIGUEIREDO HENRIQUE, titular do cargo de provimento efetivo de Técnico Superior em Meio Ambiente, Nível XIV, Padrão “P9”, matrícula 
nº. 01345911, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, pelo período de 1º(primeiro) de julho de 2017 a 31 de julho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de julho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.163
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005, publicado no Diário Oficial do Município, edição nº 2.207/2005; considerando, ainda, 
os despachos exarados no Processo nº. 10849/2017-01A; e conforme dispõe a Lei nº 2.073, de 1º (primeiro) de junho de 1990; PRORROGA a redução de jornada de 
trabalho concedida por meio do Ato Administrativo nº 19.927, datado de 02 de junho de 2017, para 20 (vinte) horas semanais, à Servidora JULIANA LOURENÇA DE O E 
CASTRO, titular do cargo de provimento efetivo de Pedagogo Ped I, Nível XIIIA, Padrão “P13”, matrícula nº. 1390089, lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo 
período de 06 (seis) meses, a partir de 1º(primeiro) de janeiro de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de julho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -  DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM 
EXTRATO(S) –  ENVIADO  EM 26/07/2017

PUBLICAR EM 27/07/2017

01. EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 087/2017 - PA. 076/2017 PE.026/2017 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – LOTE 1, PARA ATENDIMENTO DOS ANIMAIS APREENDIDOS QUE ESTÃO E/OU PERMANECERÃO SOB A GUARDA NO CURRAL DE 
APREENSÃO DE ANIMAIS DE CONTAGEM 
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1071.04.122.0001.2271 – 33.90.30-06 - 010000
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VALOR GLOBAL: R$ 23.974,00 
VIGÊNCIA: DE 18/07/2017 A 17/07/2018
ASSINADO: 18/07/2018

Contagem, 25 de Junho de 2017.

Declaração de Estabilidade nº 06/2017
Mês de Referência: Junho/2017

Senhor Secretário,

Dando cumprimento ao artigo 6º da Emenda Constitucional nº 19, de 05 de Agosto de 1998, que altera o artigo 41 da Constituição Federal; ao artigo 21 da Lei nº 
2.160, de 20 de Dezembro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem; ao Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e 
Decreto        nº 1744, de 13 de dezembro de 2011, que regulamentam a Avaliação Especial de Desempenho dos servidores concursados em período de Estágio Probató-
rio e dá outras providências;

Apresentamos o resultado final do Processo de Avaliação Especial de Desempenho de servidores com direito à aquisição de Estabilidade.

Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são obrigatoriamente submetidos à Avaliação Especial de Desempenho por 
comissão instituída para essa finalidade. Após três anos de efetivo exercício, quando aprovados no Processo de Avaliação de Desempenho, os mesmos adquirem o 
direito à estabilidade.

Atenciosamente.

Fernando Henrique da Silva Gonçalves
Diretora de Valorização Funcional do Servidor

Como o processo cumpriu as formalidades legais e regulamentares, homologo o resultado final.

Hugo Otavio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

SERVIDORES COM DIREITO À AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE

Matrícula Nome do Servidor Cargo Entrada

Mês e ano
Aquisição da Esta-
bilidade

1353132 ANA CARLA CARVALHO DE SOUZA *1 PROFESSOR ED BÁSICA PEB1 07/02/2008 Junho/2017

1461865 CINTIA RIBEIRO AMARAL ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 17/06/2014 Junho/2017

1461920 EMANUELLE CRISTINA LEMOS RODRIGUES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 23/06/2014 Junho/2017

1461857 FABIANA QUEIROZ PIRES BRANDÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 18/06/2014 Junho/2017

1457034 FLAVIANE PEREIRA DE OLIVEIRA *2 PROFESSOR ED BÁSICA PEB1 17/02/2014 Junho/2017

1460249 IZABEL DA CONCEIÇÃO ABREU SENA PROFESSOR ED BÁSICA PEB1 05/05/2014 Maio/2017

1461776 LAZARO GOMES DA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 16/06/2014 Junho/2017

1461636 LICIARA BARRETO ARQUITETO 09/06/2014 Junho/2017

1461822 LIVIA APARECIDA MAGALHÃES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 16/06/2014 Junho/2017

1460435 LUCIANE HELENA DE JESUS PROFESSOR ED BÁSICA PEB1 05/05/2014 Maio/2017

1318370 LUCINEIA MARIA LIMA GONÇALVES CARVALHO PROFESSOR ED BÁSICA PEB1 07/02/2014 Fevereiro/2017

21437557 MARIA APARECIDA DE SOUZA MOREIRA PROFESSOR ED BÁSICA PEB1 30/01/2014 Janeiro/2017

1328618 MARIA ESTER DOS SANTOS MEIRA ASSISTENTE ESCOLAR 09/05/2014 Maio/2017

1378151 MARILANE RIBEIRO AGUIAR NEPOMUCENO PROFESSOR ED BÁSICA PEB1 05/05/2014 Maio/2017

21288837 PATRICIA MINELLI ANUNCIAÇÃO SILVA PROFESSOR ED BÁSICA PEB1 11/06/2014 Junho/2017

1461830 RENATA FLAVIA SANTOS SALES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 16/06/2014 Junho/2017

1449822 RENATA KELI POLIDORIO SANTOS *3 PROFESSOR ED BÁSICA PEB1 06/09/2013 Março/2017

1400203 RENATA VIEIRA DA CUNHA PROFESSOR ED BÁSICA PEB2 09/05/2014 Maio/2017

1407682 SILVIA APARECIDA PADINO DE CARVALHO PROFESSOR ED BÁSICA PEB2 14/02/2014 Fevereiro/2017

1456241 SIMONE MARIA DE MIRANDA FERNANDES PROFESSOR ED BÁSICA PEB2 10/02/2014 Fevereiro/2017

1327352 TATIANE VENANCIO MAGALHAES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 09/06/2014 Junho/2017

1189510 ZAIRA RAMOS DE OLIVEIRA PROFESSOR ED BÁSICA PEB1 31/01/2014 Janeiro/2017
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Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 131, de 21/06/2017

Daniel Abe / 33619-0 Geraldino Rolla Ramos / 13505-4

Sarah Luisa de Noronha Veloso/142528-1 Rosana Tropia Barreto/109729-2

Vanes Santana Damião Diniz / 07833-6 Giane Rita de Souza Ferreira / 09257-6

Andrea Cristina S. França Moreira -14226- 3

OBSERVAÇÕES:

*1 – A servidora ocupou cargo de vice-diretora de 01/2010 a 01/2016 
*2 – A servidora esteve de licença médica no período de 11/09/16 a 19/12/16
*3 – A servidora esteve de Licença Maternidade no período de 01/2016 a 07/2016

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.165
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Artigo 2º do Ato Administrativo nº 20.153, datado de 25 de julho de 2017, 
no que tocante ao nome da servidora nomeada para o cargo de provimento em comissão Gerente de Apoio à Representação, Nível III, CPC-316, lotada no Gabinete do 
Prefeito, conforme descrito:
Onde se Lê: “[...] INGRITI PEREIRA SANTO VIVIANE DA SILVA [...]”.
Leia-se: “[...] INGRITI PEREIRA SANTOS FERREIRA [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de julho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.166
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; combinado 
com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
Art.1º TORNAR SEM EFEITO o Ato Administrativo nº 20.134, datado de 18 de julho de 2017.
Art.2º RETIFICAR o Ato Administrativo nº 20.098, datado de 10 de julho de 2017, no tocante ao nome da servidora nomeada para o cargo de provimento em comissão 
de Chefe de Unidade de Saúde - Santa Helena, Nível V, CPC-29, lotada na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, conforme descrito:
Onde se Lê: “[...] SISSI TAVORA CRUZ DE CARVALHO [...]”;
Leia-se:”[...] SISSIA TAVORA CRUZ DE CARVALHO [...]”
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de julho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE NÚMERO 018/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 134/2017
OBJETO: INSCRIÇÃO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO E DO OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO EM OUVIDORIA, A 
SER REALIZADO EM PARCERIA ENTRE A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES, SANTA CATARINA, E OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS, ENTRE OS DIAS 26 E 28 DE 
SETEMBRO DE 2017, EM FLORIANÓPOLIS/SC, nos termos da solicitação da CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1051.04.124.0001.2007 – 3390.3919 – FONTE: 010000 
DESPACHO:
Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª., para RATIFICAÇÃO da despesa com a empresa OMD CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL S/S LTDA.ME, inscrita 
no CNPJ número 13.024.746/0001-87, no valor total de R$ 3.995,00 (três mil, novecentos e noventa e cinco reais).
Davidson de Castro Cabacinha
Diretor de Compras e Licitações
DESPACHO:
Ratifico o procedimento nos termos do artigo 25, inciso I, da Lei Federal número 8.666/93 e autorizo a despesa com a empresa OMD CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL S/S 
LTDA.ME, inscrita no CNPJ número 13.024.746/0001-87, no valor total de R$ 3.995,00 (três mil, novecentos e noventa e cinco reais). Publique-se.
Contagem, 26 de julho de 2017.
Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração 
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ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 027/2017

Aos 26 (vinte e seis) dias de julho de 2017, às 09h00min, reuniu-se a Equipe de Pregão, designada pela Portaria SEAD número 002, de 02/03/2016, com intuito de 
analisar e julgar a Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico número 009/2017, Processo Administrativo número 027/2017, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, apresentada pela 
Empresa ELO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

O presente procedimento licitatório, conforme previsão do Edital, em seu preâmbulo, tem como fundamentos legais a Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações subsequentes.
O artigo 41 da referida lei prevê como legitimados a impugnar o edital de licitação: o cidadão (§ 1º) e o licitante (§ 2º), senão vejamos:

§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem 
prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art.113.

§ 2o Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura 
dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as fa-
lhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) - (grifos nosso)

A peça impugnatória apresentada traz como impugnante a empresa ELO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

Diante disso, a peça apresentada será considerada como ato impugnatório oriundo de LICITANTE, enquadrando-se no que preceitua o § 2º, do artigo 41, da Lei número 
8.666/93, que prevê o prazo de 02 (dois) dias úteis anteriormente à sessão, o que, verifica-se ter sido atendido, vez que o documento foi protocolizado na sala da Equi-
pe de Pregões antes do segundo dia útil anterior à sessão prevista inicialmente para o certame, qual seja, 27/07/2017.

Portanto, a impugnação será recebida, sendo consideradas TEMPESTIVA.

Quanto ao mérito da Impugnação interposta pela empresa ELO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, em face de sua comprovada legitimidade este Pregoeiro apresenta análise 
das questões de mérito apresentadas.

A impugnação em exame apresenta os seguintes questionamentos ao Edital da Licitação nº 13/2017:

Necessidade de supressão das exigências contidas nos subitens 8.1.1.1 e 8.1.1.4 do Edital, pela inobservância das disposições dos arts. 29 e 31 da Lei nº 8.666/93;

Questionamento quanto à condição de apresentação do atestado de capacidade técnica exigido pelo subitem 8.1.3 do Edital;

Questionamento quanto à exigência constante do subitem 8.1.4 do Edital, relativa ao Alvará de Autorização Sanitária, acompanhado da caderneta;

Questionamento relativo à condição de qualificação econômico-financeira exigida pelo subitem 8.1.2.3 do Edital;

Questionamento quanto à condição de inabilitação prevista pelo subitem 8.7 do Edital;

Questionamento quanto à não previsão de cota de 25% destinada às ME e EPP conforme Lei Complementar nº 123/06.

Passaremos a seguir a responder aos questionamentos apresentados de firma individualizada.

DO MÉRITO:

A Prefeitura de Contagem se fundamenta nos seus atos com o apoio e atendimento aos princípios básicos da Administração, elencados no artigo 37 da Constituição 
Federal, quais sejam: a Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

A Administração tem o dever de atender o interesse público e principalmente, no  dar oportunidade ampla aos licitantes em igualdade de condições, visto que não 
poderá em qualquer tempo trazer benefícios a um determinado licitante em detrimento aos demais, pois sim, estaria em desacordo ao que determina a Lei Federal 
8.666/93 assim como a Constituição Federal.

NECESSIDADE DE SUPRESSÃO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NOS SUBITENS 8.1.1.1 E 8.1.1.4 DO EDITAL, PELA INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 29 E 31 DA 
LEI Nº 8.666/93

Questiona a Impugnante que os subitens 8.1.1.1 e 8.1.1.4 contém exigências que não guardam conformidade com as disposições dos arts. 29 e 31 da Lei nº 8.666/93.

A irresignação apresentada refere-se, particularmente, à exigência de apresentação de Certidão de Distribuição Regional de Ações e Execuções, emitida pela Justiça 
Federal, certificando a inexistência de Ações e execuções cíveis, criminais, fiscais e juizado especial na Justiça Federal de Primeiro Grau conforme Portaria PRESI 600-276 
de 31 de Agosto de 2009 (subitem 8.1.1.1) e de Certidão Judicial criminal, comprovando que inexistem ações de Natureza criminal na comarca da sede da licitante e 
da comarca do município demandante nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho nacional de Justiça (subitem 8.1.1.4), como condição de 
qualificação fiscal para fins de habilitação no certame.

A exigibilidade da regularidade fiscal advém da própria Constituição Federal, bem como que deve ser mantida durante toda a vigência contratual, segundo o artigo 55 
da Lei n.8.666/93:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. ECT. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE MANTER A REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO 
DO PAGAMENTO DAS FATURAS. IMPOSSIBILIDADE.
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1. A exigência de regularidade fiscal para a participação no procedimento licitatório funda-se na Constituição Federal, que dispõe no § 3º do art. 195 que “a pessoa 
jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios”, e deve ser mantida durante toda a execução do contrato, consoante o art. 55 da Lei n. 8.666⁄93.
2. O ato administrativo, no Estado Democrático de Direito, está subordinado ao princípio da legalidade (CF⁄88, arts. 5º, II, 37, caput, 84, IV), o que equivale assentar 
que a Administração poderá atuar tão somente de acordo com o que a lei determina.
3. Deveras, não constando do rol do art. 87 da Lei n. 8.666⁄93 a retenção do pagamento pelos serviços prestados, não poderia a ECT aplicar a referida sanção à 
empresa contratada, sob pena de violação ao princípio constitucional da legalidade. Destarte, o descumprimento de cláusula contratual pode até ensejar, eventual-
mente, a rescisão do contrato (art. 78 da Lei de Licitações), mas não autoriza a recorrente a suspender o pagamento das faturas e, ao mesmo tempo, exigir da empresa 
contratada a prestação dos serviços.
4. Consoante a melhor doutrina, a supremacia constitucional “não significa que a Administração esteja autorizada a reter pagamentos ou opor-se ao cumprimento de 
seus deveres contratuais sob alegação de que o particular encontra-se em dívida com a Fazenda Nacional ou outras instituições. A Administração poderá comunicar ao 
órgão competente a existência de crédito em favor do particular para serem adotadas as providências adequadas. A retenção de pagamentos, pura e simplesmente, 
caracterizará ato abusivo, passível de ataque inclusive através de mandado de segurança” (Marçal Justen Filho. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrati-
vos. São Paulo: Dialética, 2002. p. 549).
5. Recurso especial a que se nega provimento.
6. Assim sendo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou o parágrafo 3º do artigo 195 da Carta Magna como vetor normativo para se exigir a regularida-
de fiscal, não somente de dívidas da Seguridade Social, mas também dos demais tributos. Essa norma constitucional, ao se referir a uma única espécie tributária, ou 
seja, contribuições sociais, seria a norma básica, inicial para que a Fazenda Pública possa exigir a regularidade fiscal das demais espécies tributárias elencadas em lei 
infraconstitucional.

Portanto, os artigos 27 e 29 da Lei n. 8.666⁄93 têm como fonte normativa constitucional o parágrafo 3º do artigo 195 da Carta Magna. 

A legalidade de exigência das Certidões previstas pelos subitens 8.1.1.1 e 8.1.1.4 deve ser examinada à luz do que estabelece a Lei 8.666/93, em seu artigo 29:

“Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em:
(…)
II – prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
III – prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;” (g.n.)

Em rápida leitura pode-se depreender que não está previsto a exigência da regularidade fiscal municipal do local onde ocorrerá a licitação. 

A exigência restringe-se à regularidade perante a fazenda da sede (fiscal) do licitante.

No entanto, uma análise restritiva da situação em apreço poderia dar margem a circunstâncias prejudiciais ao interesse público, posto que a inadimplência tributária 
perante a Prefeitura promotora da licitação não seria empecilho à participação no certame. 

Vejamos o exemplo: um licitante que possua débito de ISS perante a Prefeitura Y, poderia participar de suas licitações desde que mantivesse situação fiscal regular na 
sua sede, na Prefeitura X.

Fundado neste raciocínio seria possível concluir que exigir do licitante a demonstração da regularidade fiscal municipal da Prefeitura que realiza a licitação, não tem 
amparo legal, em face da limitação do art. 29, incisos I e II, da Lei 8.666/93.

No entanto, é possível exigir no edital da licitação, que o licitante apresente Certidão de forma a comprovar que não possui débitos perante o fisco da Prefeitura pro-
motora da licitação, bem como pendências de natureza judicial, prejudiciais à sua condição de regularidade fiscal.

Assim, o licitante de boa-fé não teria problemas para participar do certame, posto que a regularidade fiscal local seria garantida podendo a municipalidade dispor de 
ferramentas para impedir a contratação de uma empresa que estivesse inadimplente com a fazenda municipal local, vez que a quitação ou parcelamento do débito 
tributário seria condição para a celebração da avença.

Pelos motivos apresentados, concluímos pela total impertinência do questionamento examinado.

QUESTIONAMENTO QUANTO À EXIGÊNCIA CONSTANTE DO SUBITEM 8.1.4 DO EDITAL, RELATIVA AO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA, ACOMPANHADO DA CADER-
NETA;

Questiona a Impugnante a condição estabelecida pelo subitem 8.1.4 para a apresentação do Alvará de Autorização Sanitária, que segundo o texto editalício deve vir 
acompanhada da Caderneta de Inspeção, comprovando que o ofertante se encontra em condições satisfatórias para exercer suas atividades

A exigência da Caderneta Sanitária aplica-se aos estabelecimentos fixos que submetam os alimentos à manipulação, preparação, fabricação, reembalagem, fraciona-
mento, industrialização, estocagem ou beneficiamento, caso da empresa impugnante.

A pertinência da condição estabelecida pelo subitem 8.1.3 funda-se nas disposições da Lei Complementar nº 103, de 20 de janeiro de 2011, que dispõe sobre o Código 
de Saúde do Município de Contagem e dá outras providências, que em seu art. 48, incisos I e VI e seu §§ 1º e 2º, assim prevê:

“Art. 48 São documentos obrigatórios dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário, conforme o caso: 
I - Alvará Sanitário, exigível dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário, expedido pelo órgão sanitário competente, com validade de 1 (um) ano a partir da data 
de sua expedição, renovável por períodos iguais e sucessivos, devendo sua renovação ser requerida 120 (cento e vinte) dias antes do término de sua vigência; 
II - Certificado de Vistoria Sanitária, exigível dos veículos de transporte de produtos sujeitos ao controle sanitário, expedido pelo órgão sanitário competente, com vali-
dade de 1 (um) ano a partir da data de sua expedição, renovável por períodos iguais e sucessivos, devendo sua renovação ser requerida 120 (cento e vinte) dias antes 
do término de sua vigência;
III - Autorização de Funcionamento e Autorização Especial ou documentos que venham a substituí-los, exigíveis dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário 
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regulamentados em legislação pertinente, pelo órgão competente da saúde pública; 
IV - Projeto Arquitetônico aprovado pela vigilância sanitária exigíveis dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário, conforme estabelecido em legislação pertinen-
te; 
V- Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, exigíveis dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário, conforme estabelecido em legislação perti-
nente; 
VI - Caderneta de Inspeção Sanitária autenticada, exigível de todos os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário, expedido pelo órgão sanitário competente. 
§1º Os documentos previstos nos incisos I, II e VI desse artigo deverão ficar expostos em local visível dentro do estabelecimento e serem apresentados sempre que 
exigidos pela autoridade sanitária competente.
§2º Da Caderneta de Inspeção Sanitária constará todas as infrações cometidas pelos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário, além de outras observações de 
interesse da autoridade sanitária competente, possuindo validade legal todas as afirmações nela contidas.” (destaques em negrito nossos)

Trata-se, pois, de estrita observância de exigência constante do Código Sanitário vigente no Município de Contagem/MG, de observância obrigatória ao texto editalício 
em exame.

Pelos motivos apresentados, concluímos pela total impertinência do questionamento examinado.

QUESTIONAMENTO RELATIVO À CONDIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA EXIGIDA PELO SUBITEM 8.1.2.3 DO EDITAL

Questiona a Impugnante que a exigência de índice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,5 para fins de qualificação econômico-financeira no certame configura 
condição inaceitável, propondo que tal índica seja fixado em 1.

Os índices econômicos indicados na Lei 8.666/93, notadamente no artigo 31, §§ 1º e 5º, destinam-se exclusivamente à seleção dos licitantes com capacidade econômi-
co-financeira suficiente a assegurar a execução integral do contrato. 

O objetivo, portanto, é prevenir a Administração Pública para que empresas aventureiras e sem quaisquer responsabilidades ou respaldo financeiro, pudessem vir a 
participar e vencer o certame e, durante a execução da obrigação contratada, não apresentassem capacidade para concluir o objeto da obrigação.

A exigência dos índices tem sua importância e relevância, se avaliada sob a luz da capacidade econômico-financeira da empresa de suportar eventuais atrasos no paga-
mento.

A Lei 8.666/93 fixou a regra:

“Art. 31, ...
(...)
§ 1º A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudica-
do o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade. (...)
§ 5º A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente 
justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para 
correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação”. (g.n.)

Da leitura do art. 31, § 5º, da Lei 8.666/93, depreende-se, preliminarmente, quatro características a respeito da forma de se apurar a qualificação econômico-financeira 
do licitante:

a boa situação financeira deverá ser comprovada de forma objetiva, ou seja, concreta, exata;

os índices deverão estar expressos no ato convocatório;

o índice escolhido deverá estar justificado no processo que instruiu a licitação; e

será vedada a utilização de índices não adotados usualmente.

O questionamento em exame refere-se ao Índice de Liquidez Geral (ILG), que indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso 
do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período.

Quanto ao valor do índice de Liquidez Geral exigido no edital ser maior ou igual a 1,5, vemos que na parte final do parágrafo 5º do art.31 da Lei 8666/93, o legislador 
veda a exigência de índices e valores não usualmente adotados, o que não foi o caso, já que o Município de Contagem/MG usualmente adota este valor e este índice 
nas suas licitações

A parte final do parágrafo 5º do art.31 da Lei 8666/93 estaria sendo inobservada caso o Município de Contagem/MG tivesse utilizado outro índice que não fosse o 
índice de Liquidez Geral ou exigido um valor mínimo superior ao que é usualmente adotado nas suas licitações, o que não foi o que aconteceu no presente caso. 

Conforme se depreende da leitura do §5º do art.31 da Lei 8666/93, a exigência de justificativa recai sobre o índice utilizado e não sobre o seu valor. O legislador foi 
claro quando não incluiu os valores na primeira parte do parágrafo, citando apenas os índices devidamente justificados, deixando os valores para a parte final do pará-
grafo e vedando a utilização daqueles não usualmente adotados.

Finalmente, firmamos entendimento no sentido de que não pode o gestor público, na busca pelo menor preço, deixar de dar a devida importância ao patrimônio 
público. É importante ter em mente que o objetivo da licitação não é alcançar o menor preço, mas sim a melhor oferta, ou seja, a licitação seleciona a menor proposta, 
dentre aquelas que reúnam condições de cumprir satisfatoriamente o contrato.

Pelos motivos apresentados, concluímos pela total impertinência do questionamento examinado.
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QUESTIONAMENTO QUANTO À CONDIÇÃO DE INABILITAÇÃO PREVISTA PELO SUBITEM 8.7 DO EDITAL

Questiona a Impugnante que a condição de inabilitação prevista pelo subitem 8.7 do Edital – não apresentação de documento - mostra-se contrária à lei.

Aplica-se ao caso em tela o princípio da vinculação ao instrumento convocatório previsto pelo art. 3º da Lei nº 8.666/93.

Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, o instrumento convocatório

“(...) é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da administração pública quanto dos licitantes. Esse princípio é mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, e 
enfatizado pelo art. 41 da mesma lei que dispõe que “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. 
(Curso de Direito Administrativo, 2007, p.416)

Ainda sobre a vinculação ao edital, Marçal Justen Filho afirma que 

“Quando o edital impuser comprovação de certo requisito não cogitado por ocasião do cadastramento, será indispensável a apresentação dos documentos correspon-
dentes por ocasião da fase de habilitação” (Pregão. Comentários à Legislação do Pregão Comum e do Eletrônico, 4ª ed., p. 305). 

Como exemplo de violação ao referido princípio, o referido autor cita a não apresentação de documento exigido em edital e/ou a apresentação de documento em 
desconformidade com o edital.

Deste modo correta e indiscutível a redação do subitem 8.7 do Edital, pela sua estrita conformidade com os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento 
convocatório e do julgamento objetivo previstos pelo art. 3º da Lei nº 8.666/93.

Pelos motivos apresentados, concluímos pela total impertinência do questionamento examinado.

QUESTIONAMENTO QUANTO À NÃO PREVISÃO DE COTA DE 25% DESTINADA ÀS ME E EPP CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.

Preliminarmente, ressaltamos que o Edital em exame faz expressa menção à Lei Complementar nº 123/06, prevendo quando do julgamento das propostas apresentadas 
ao certame o direito de preferência às EPP e ME.

Quanto ao estabelecimento de cota de 25% para participação exclusiva de EPP e ME devemos atentar ao comando do inciso III, art. 48 da Lei Complementar nº 123/06, 
que assim dispõe:

“Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública poderá realizar processo licitatório:
(...)
III - em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para a 
aquisição de bens e serviços de natureza divisível.” (destaque em negrito nosso)

Primeiramente, torna-se indispensável esclarecer o que significa a expressão “bens de natureza divisível”. São aqueles que podem ser adquiridos separadamente (licita-
ção por item) sem que isso afete o resultado ou a qualidade final do produto

No edital exame, destacamos que seu objeto se refere ao registro de preços de cesta básica, a ser contratada e fornecida ao Município de Contagem/MG pelo licitante 
vencedor e detentor do preço registrado, no quantitativo definido pelo Anexo II do citado instrumento convocatório.

Trata-se, portanto, de licitação a ser realizada em item único – Cestas Básicas.

A compra de itens de natureza divisível, gêneros alimentícios, incluídos em um único item, é justificada por formar-se um pacote de alimentos, denominado Cesta 
Básica, procedimento usual e praticado amplamente pelo mercado. 

A não previsão de cota destinada exclusivamente às EPP e ME se deve à observância aos princípios da economicidade e do interesse público, considerando que repar-
tição do objeto poderia ocasionar a diferenciação na qualidade das cestas básicas adquiridas, bem como em relação ao preço auferido ao final do certame, condições 
que não podem ser diferenciadas entre a cota exclusiva e o quantitativo destinado à ampla participação dos interessados.

A estratégia de aquisição definida pelo Edital propicia maior competitividade e, consequentemente, vantajosidade à Administração, in casu, a Prefeitura Municipal de 
Contagem/MG.

O artigo 15, inciso IV, da Lei 8.666/93 ensina ao administrador que as compras, sempre que possível, deverão “ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias 
para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando a economicidade”. 
No caso em tela, o agrupamento de diversos gêneros alimentícios, sob a forma de Cesta Básica, em item único, sem a previsão de cota, é justificável, pois além de não 
dificultar a participação de possíveis interessados trará economicidade na aquisição.

Aplica-se ao edital em exame a hipótese prevista pelo inciso III, art. 49 da Lei Complementar nº 123/06, in verbis:

“Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:
(...)
III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar preju-
ízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;”

Pelos motivos apresentados, concluímos pela total impertinência do questionamento examinado.

Por todo o exposto, a equipe de Pregão CONHECE da Impugnação proposta pela empresa ELO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, face à sua tempestividade e legitimidade, 
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para, quanto ao mérito, NEGAR PROVIMENTO à mesma, em razão da impertinência das razões apresentadas e carência de fundamento legal.

Consequentemente, mantém o texto do Edital da Licitação nº 13/2017 inalterado, preservando-se as condições inicialmente estabelecidas.

Jáder Luís Sales Júnior 
Pregoeiro

Arcione Félix Capucho
Equipe de Apoio

Márcia Mendes Siqueira
Equipe de Apoio

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR:

Recebo as Impugnações interpostas pelas Empresas ELO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, para no mérito NEGAR PROVIMENTO, tendo em vista que a decisão do Pregoeiro e 
sua Equipe de Apoio foi embasada na estrita observância da legislação pertinente.

Posto isso, RATIFICO a decisão do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio.

Contagem, 26 de Julho de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 035/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 096/2017

Aos 26 (vinte e seis) dias de julho de 2017, às 09h00min, reuniu-se a Equipe de Pregão, designada pela Portaria SEAD número 002, de 02/03/2017, com intuito de ana-
lisar e julgar as Impugnações ao Edital do Pregão Eletrônico número 035/2017, Processo Administrativo número 096/2017, cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE: FAXINEIRO (A), PORTEIRO (A), AUXILIAR DE ALMOXARIFA-
DO, MOTORISTA CNH D, OPERADOR DE CARGA, ELETRICISTA, BOMBEIRO HIDRÁULICO, NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – UNIDADES ES-
COLARES E NA SEDE DA SECRETARIA, QUE COMPREENDERAÁ, ALÉM DA MÃO DE OBRA, O FORNECIOMENTO DE UNIFORMES, CRACHÁ E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL – EPI, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Educação, apresentada pela Empresa AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.

O presente procedimento licitatório, conforme previsão do Edital, em seu preâmbulo, tem como fundamentos legais a Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações subsequentes.
O artigo 41 da referida lei prevê como legitimados a impugnar o edital de licitação: o cidadão (§ 1º) e o licitante (§ 2º), senão vejamos:

§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem 
prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art.113.

§ 2o Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura 
dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as fa-
lhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) - (grifos nosso)

A peça impugnatória apresentada traz como impugnante a empresa AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.

Diante disso, a peça apresentada será considerada como ato impugnatório oriundo de LICITANTE, enquadrando-se no que preceitua o § 2º, do artigo 41, da Lei número 
8.666/93, que prevê o prazo de 02 (dois) dias úteis anteriormente à sessão, o que, verifica-se ter sido atendido, vez que os documentos foram protocolizados na sala da 
Equipe de Pregões  antes do segundo dia útil anterior à sessão prevista inicialmente para o certame, qual seja, 26/07/2017.

Portanto, a impugnação será recebida, sendo considerada TEMPESTIVA.

Em apertada síntese, requer a impugnante:

1 – Alteração das exigências de qualificação técnica e comprovação de qualificação econômico-financeiras do edital. 

DO MÉRITO:

A Prefeitura de Contagem se fundamenta nos seus atos com o apoio e atendimento aos princípios básicos da Administração, elencados no artigo 37 da Constituição 
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Federal, quais sejam: a Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

A Administração tem o dever de atender o interesse público e principalmente, no  dar oportunidade ampla aos licitantes em igualdade de condições, visto que não 
poderá em qualquer tempo trazer benefícios a um determinado licitante em detrimento aos demais, pois sim, estaria em desacordo ao que determina a Lei Federal 
8.666/93 assim como a Constituição Federal.

DA PRETENDIDA ALTERAÇÃO NAS EXIGÊNCIAS DE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRAS

A Lei nº 8.666/1993 estabelece, em seus artigos 30 e 31, o que pode ser exigido como documentação para comprovação da qualificação técnica e da qualificação 
econômico-financeira, nos seguintes termos:
Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação 
das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condi-
ções locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:(Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994)
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível 
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de caracte-
rísticas semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades 
mínimas ou prazos máximos; (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
II - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
a) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
b) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 2o  As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório. (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 3o  Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior.
§ 4o  Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado.
§ 5o  É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não 
previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação.
§ 6o  As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento 
do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as 
exigências de propriedade e de localização prévia.
§ 7º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
I - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
II - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 8o  No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja 
avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos.
§ 9o  Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução do obje-
to a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais.
§ 10.  Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional de que trata o inciso I do § 1o deste artigo deverão parti-
cipar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administra-
ção. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 11. (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 12. (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da 
data de apresentação da proposta;
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
física;
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contra-
tação.
§ 1o  A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudica-
do o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 2o  A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência 
de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação 
econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.
§ 3o  O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contra-
tação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices 
oficiais.
§ 4o  Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade 
financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.
§ 5o  A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente 
justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para 
correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
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§ 6º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Considerando, pois, a legislação em vigor, o Edital nº 034/2017 estabeleceu os documentos necessários para comprovação da qualificação técnica (8.1.1 Atestado de 
Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando que a licitante administra e/ou administrou serviços terceirizados simila-
res ao objeto licitado, com no mínimo 20% (vinte por cento) do número de empregados previstos em cada lote, registrados no CRA - Conselho Regional de Administra-
ção) e para a qualificação econômico-financeira (8.1.2 Prova de possuir Capital Social, cujo valor seja, no mínimo, a 10% do valor total da proposta).
Depreende-se, pois, do edital em comento, que não há qualquer irregularidade no mesmo, já que observa, estritamente, a legislação em vigor. De fato, conforme já 
estabelecido pelo Tribunal de Contas da União, a Lei 8.666/1993 dispõe de um rol de documentos que podem ser exigidos integralmente ou parcialmente pela Adminis-
tração Pública, a seu critério de conveniência e oportunidade. O que é vetado, terminantemente, é a exigência de documentos diversos dos estabelecidos pela lei, como 
ilustra o Acórdão 2375/2015-Plenário, TC 013.444/2015-8, de 23/09/2015, do TCU: 
 

PLENÁRIO
1. No âmbito do Sistema S, o administrador pode exigir, no todo ou em parte, apenas a documentação listada no regulamento licitatório próprio da entidade, na forma 
estabelecida pelo edital, uma vez que o rol de exigências de habilitação em licitação é taxativo.
Representação formulada por sociedade empresária questionara supostas irregularidades em concorrência promovida pelo Serviço Social do Comércio – Administração 
Regional do Distrito Federal (SESC/AR-DF), destinada à contratação de empresa para elaboração de projetos complementares, planejamento e acompanhamento das 
obras de construção de seu edifício sede. Questionara a representante, entre outros aspectos, possível exigência restritiva, com base na qual fora inabilitada, consubs-
tanciada na exigência editalícia de apresentação de certidão negativa de protesto de títulos da localidade da licitante. Analisando o mérito, após a suspensão cautelar 
do certame e a promoção das oitivas regimentais, anotou o relator que “a exigência para que os licitantes apresentassem certidão negativa referente a protesto (item 
6.1.3.a) não encontra respaldo no Regulamento de Licitações e Contratos do SESC/AR-DF nem tampouco na Lei 8.666/1993, sendo inadmitida pela jurisprudência deste 
Tribunal”. Nesse passo, afastou o argumento do SESC/AR-DF no sentido de que os critérios de habilitação de licitantes enumerados no art. 12 de seu regulamento de 
licitações não seriam taxativos, cabendo ao edital estabelecer as exigências e os documentos necessários. Ao contrário, prosseguiu, tal afirmativa “não é condizente 
com a interpretação desta Corte sobre dispositivo semelhante da Lei de Licitações. O rol das exigências de habilitação é taxativo”. Ademais, acrescentou, “depreende-se 
da estrita leitura do caput do artigo (‘Para a habilitação nas licitações poderá, observado o disposto no parágrafo único, ser exigida dos interessados, no todo ou em 
parte, conforme se estabelecer no instrumento convocatório, documentação relativa a: (...)’) que o administrador pode exigir toda a documentação listada ou apenas 
parte dela, conforme estabelecido no edital, mas não mais do que isso”. A propósito, “não fosse taxativo o rol, não haveria no regulamento limitação objetiva alguma 
à formulação de exigência de habilitação, abrindo-se oportunidade para demandar dos licitantes comprovações e certidões as mais diversas e potencialmente restritivas 
à competitividade e, ao mesmo tempo, inadequadas e inaptas para os fins a que se destinam, tais como comprovação da ‘idoneidade financeira’”. No caso concreto, 
restou demonstrado que “a exigência de apresentar certidões negativas de protestos, como critério de qualificação econômico-financeira, inabilitou as duas melhores 
colocadas no certame, com prejuízo à obtenção da proposta mais vantajosa (econômica) para o SESC/AR-DF”. Nesses termos, acolheu o Plenário a proposta da relato-
ria, julgando procedente a representação e, dentre outros comandos, assinando prazo para que o SESC/AR-DF promova a anulação do contrato analisado.

Dessa forma, não há qualquer irregularidade que exija a correção do instrumento editalício, devendo ser rejeitada a impugnação em comento, dando prosseguimento 
ao processo licitatório.

No entanto, insta salientar que algumas das alterações solicitadas pela ora impugnante, constam do termo de referência no item 8 – Qualificação Técnica, exigências 
que essa equipe de pregão julga serem suficientes para comprovar a boa situação econômico financeira das licitantes.

Diante de todo o exposto, a Equipe de Pregão da Prefeitura de Contagem, ao analisar a peça impugnatória, verificou que não assiste razão à IMPUGNANTES, decidindo 
NEGAR PROVIMENTO à impugnação apresentada, mantendo as condições do instrumento convocatório em comento.

Jáder Luís Sales Júnior 
Pregoeiro

Arcione Félix Capucho
Equipe de Apoio

Márcia Mendes Siqueira
Equipe de Apoio

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR:

Recebo a Impugnação interposta pela Empresa AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI., para no mérito NEGAR PROVIMENTO, tendo em vista que a decisão do 
Pregoeiro e sua Equipe de Apoio foi embasada na estrita observância da legislação pertinente.

Posto isso, RATIFICO a decisão do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio.

Contagem, 26 de Julho de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração
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Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

A Secretaria da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, primeira Câmara, no exercício das suas atribuições, faz publicar o(s) acórdão(s) abaixo 
indicado(s):

ACÓRDÃO Nº 126/2017

PTA  Nº 02.B.01024/2010
RECORRENTE: LIMPAGEM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS LTDA
RECURSO VOLUNTÁRIO.
ASSUNTO: ISSQN – ITEM 7.09 
RELATOR: Marcelo Rodrigues do Carmo
DATA DO JULGAMENTO – 25/07/2017

ISSQN – RECURSO VOLUNTÁRIO. ITEM 7.09 – COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS POR MEIO DE CAÇAMBAS – ADMISSIBILIDADE. Em decisão unânime, acompanhando o 
relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário  e negou-lhe provimento, para em consequência manter  integralmente a decisão da Junta de Julgamento Fiscal,  que  
determinou a  manutenção integral das exigências consignadas no TNF 21072 de 28/09/2010. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, 
a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 127 /2017

PA Nº: 03100/2015-02A
RECORRENTE: CONTAGEM TÊNIS CLUBE.
RECURSO VOLUNTÁRIO
MATÉRIA- Isenção E Remissão De Iptu
RELATOR: Marcelo Rodrigues Do Carmo 
DATA DO JULGAMENTO – 25/07/2017

IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE REMISSÃO E ISENÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DEFERIDO PARCIALMENTE EM PRIMEIRA INSTANCIA – DECISÃO 
MANTIDA. Em decisão unânime, acompanhando o relator, a Câmara não conheceu do recurso voluntário por ser o mesmo intempestivo  mantendo-se inalterada a 
decisão da Junta de Julgamento Fiscal que  decidiu pelo deferimento parcial  do pedido, tendo concedido a isenção dos lançamentos do IPTU e taxas que com ele são 
lançadas, referente ao exercício de 2015 do imóvel de índice cadastral nº 10.356.0988.008 nos termos do artigo 50-A, inciso II, alínea “a” e “b” do Código Tributário 
Municipal; e pelo indeferimento do pedido de remissão do IPTU e suas taxas, relativos aos exercícios de 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2012, 2013 e 2014 
referente ao  imóvel de índice cadastral nº:10.356.0988.008, devido à extemporaneidade do pedido, estabelecido no artigo 23, inciso II, parágrafo único da Lei Comple-
mentar nº 157/2013. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. 
Mário Lúcio Gonçalves de Moura.
ACÓRDÃO Nº 128 /2017

PROCESSO Nº 2016062914462925
RECORRENTE: CRG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ASSUNTO: ITBI – Não incidência 
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
DATA DO JULGAMENTO: 25 de julho de 2017

ITBI - RECURSO VOLUNTÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA - PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - PREPONDERÂNCIA - IMÓVEIS VENDA E/
OU LOCAÇÃO - RECURSO VOLUNTÁRIO - §1º DO ARTIGO 71-B DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - PROVIMENTO NEGADO - DECISÃO EM PRIMEIRA 
INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário, mas negou-lhe provimento, mantendo a 
decisão de primeira instância, que concluiu pelo indeferimento do pedido de não incidência do ITBI – Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles 
relativos por Ato Oneroso "Inter Vivos", sobre a incorporação de imóvel em realização de capital, de índices cadastrais nos 09.034.0117.001 e 09.034.0117.002, com 
fundamento no § 2º, inciso I, do artigo 156,  da Constituição Federal/88 e no §1º, do artigo 71-B, do Código Tributário do Município de Contagem. Participaram do 
julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 129 /2017

PROC. Nº  08195/2014-02-A 
RECORRENTE: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI
ASSUNTO: TFLF. TFS. Isenção. Imunidade
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira 
DATA DO JULGAMENTO: 25 de julho de 2017

TFLF/TFS –– RECURSO VOLUNTÁRIO  –– ISENÇÃO – PRESSUPOSTO DE IMUNIDADE - EXERCICIO 2014 – COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA O BENEFICIO FISCAL – 
APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 47 DA LEI 1611/83 - DECISÃO REFORMADA – DIREITO RECONHECIDO – LANÇAMENTOS CANCELADOS – ASSENTAMENTO DA IMUNIDADE 
NO CADASTRO GERAL. Em decisão unânime, acompanhando o relator, a 1ª Câmara decidiu pela reforma da decisão de primeira instância de indeferimento do pedido 
de isenção para TFLF e TFS referente ao exercício 2014 para a entidade  reconhecida por lei como de interesse público, uma vez  preenchidas as condições para recon-
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hecimento do benefício, ficando cancelados os respectivos lançamentos, determinando ainda que se faça constar o reconhecimento da imunidade no Cadastro Geral 
para se evitar novos lançamentos de ofício para períodos subsequentes, enquanto permanecerem as condições. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José 
Carlos Carlini Pereira, a Srta. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 130 /2017

PROC. Nº  07828/2015-02-A 
RECORRENTE: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI
ASSUNTO: TFLF. TFS. Isenção. Imunidade
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira 
DATA DO JULGAMENTO: 25 de julho de 2017

TFLF/TFS –– RECURSO VOLUNTÁRIO  –– ISENÇÃO – PRESSUPOSTO DE IMUNIDADE - EXERCICIO 2015 – COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA O BENEFICIO FISCAL – 
APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 47 DA LEI 1611/83 - DECISÃO REFORMADA – DIREITO RECONHECIDO – LANÇAMENTOS CANCELADOS – ASSENTAMENTO DA IMUNIDADE 
NO CADASTRO GERAL. Em decisão unânime, acompanhando o relator, a 1ª Câmara decidiu pela reforma da decisão de primeira instância de indeferimento do pedido 
de isenção para TFLF e TFS referente ao exercício 2015 para a entidade  reconhecida por lei como de interesse público, uma vez  preenchidas as condições para recon-
hecimento do benefício, ficando cancelados os respectivos lançamentos, determinando ainda que se faça constar o reconhecimento da imunidade no Cadastro Geral 
para se evitar novos lançamentos de ofício para períodos subsequentes, enquanto permanecerem as condições. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José 
Carlos Carlini Pereira, a Srta. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

Secretaria Municipal 
de Saúde

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, 
Tornar Público a HOMOLOGAÇÃO Pregão Presencial nº 045/2017, Processo nº 076/2017, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para execução de serviços 
transporte de Material Biológico, documentos em geral e pequenos volumes, no raio de abrangência da Região Metropolitana de Belo Horizonte, em atendimento 
a Rede Municipal de Saúde de Contagem. sendo o valor R$ 430.560,00 (Quatrocentos e trinta mil quinhentos e sessenta reais), para a licitante COOPERATIVA DOS 
SERVIDORES AUTONOMOS BH LTDA  - Unidade Orçamentária: 1113.1 Projeto/Atividade: 10-302-0056-2326; Elemento da Despesa: 339039 58: Fonte: 214801 / 214901 / 
215001; Código Reduzido: 830 / 831 / 832.  O Secretario Municipal de Saúde, Bruno Diniz Pinto. Em 25 de Junho de 2017.

RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE 002/2017 - PAC Nº. 156/017

OBJETO: Aquisição de Material medico Hospitalar / Bomba de infusão e insumos,em atendimento a paciente  Ana Julia Almeida Horta. Processo: 0144624-
72.2017.8.13.0079.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10-302-0056-2326 339091 00 CR 1355/1352/1351  010200/214801/214901

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa:
- MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº. 01.772.798/0002-33, no valor total de R$ 39.420,00 ( Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Vinte Reais).

Publique – se. 

Contagem, 25 de Julho de 2017.
Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde

Famuc

PORTARIA Nº 8.034 de 24 de julho de 2017.
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Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
197, de 22 de dezembro de 2015, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, à 
Servidora Tatiane Pereira Lima, titular do cargo de provimento efetivo de Fonoaudiólogo, matrícula de nº 200329, pelo período de 01/09/2017 a 30/09/2017.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 24 de julho de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 8.035 de 24 de julho de 2017.

Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
197, de 22 de dezembro de 2015, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Municí-
pio, à Servidora Zeni Silvia Lopes Vieira, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Em Enfermagem, matrícula de nº 163006, pelo período de 01/08/2017 a 
30/08/2017.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 24 de julho de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 8.036 de 24 de julho de 2017.

Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
197, de 22 de dezembro de 2015, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, à 
Servidora Amanda Erika Aguiar Durães, titular do cargo de provimento Cirurgião Dentista, matrícula de nº 189055, pelo período de 01/08/2017 a 30/08/2017.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 24 de julho de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem
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PORTARIA Nº 8.037 de 24 de julho de 2017.

Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
197, de 22 de dezembro de 2015, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, à 
Servidora Kátia Oliveira Vilanova Nunes, titular do cargo de provimento Médico Psiquiatra, matrícula de nº 083023, pelo período de 01/08/2017 a 30/08/2017.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 24 de julho de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 8.038 de 24 de julho de 2017.

Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
197, de 22 de dezembro de 2015, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, à 
Servidora Alexandra Windsor Cardoso, titular do cargo de provimento Técnico Em Enfermagem, matrícula de nº 188097, pelo período de 01/08/2017 a 30/08/2017.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 24 de julho de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 8.039 de 24 de julho de 2017.

Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
197, de 22 de dezembro de 2015, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014;

RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Municí-
pio, à Servidora Alessandra Ribeiro Machado Costa, titular do cargo de provimento Auxiliar Em Enfermagem, matrícula de nº 190080, pelo período de 01/08/2017 a 
30/08/2017.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 24 de julho de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem
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PORTARIA Nº 8.040 de 24 de julho de 2017.

Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
197, de 22 de dezembro de 2015, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, à 
Servidora Mariluce Gomes Diniz Guimarães, titular do cargo de provimento Enfermeiro da Família, matrícula de nº 122089, pelo período de 01/08/2017 a 30/08/2017.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 24 de julho de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 8.041 de 24 de julho de 2017.

Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
197, de 22 de dezembro de 2015, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Municí-
pio, à Servidora Aline Ursula Bemfica M. Martins, titular do cargo de provimento Assistente Administrativo, matrícula de nº 200493, pelo período de 01/08/2017 a 
30/08/2017.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 24 de julho de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 8.042 de 24 de julho de 2017.

Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
197, de 22 de dezembro de 2015, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
à Servidora Maria da Conceição Marques de Freitas, titular do cargo de provimento Auxiliar Administrativo, matrícula de nº 135062, pelo período de 01/08/2017 a 
30/08/2017.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 24 de julho de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem
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PORTARIA Nº 8.043 de 24 de julho de 2017.

Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
197, de 22 de dezembro de 2015, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, à 
Servidora Luciana Ferreira Mendes Barão, titular do cargo de provimento Enfermeiro da Família, matrícula de nº 056072, pelo período de 01/08/2017 a 30/08/2017.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 24 de julho de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 8.044 de 24 de julho de 2017.

Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
197, de 22 de dezembro de 2015, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Municí-
pio, à Servidora Rosângela De Fátima Ferreira da Silva, titular do cargo de provimento Enfermeiro da Família, matrícula de nº 079002, pelo período de 01/08/2017 a 
30/08/2017.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 24 de julho de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 8.045 de 24 de julho de 2017.

Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
197, de 22 de dezembro de 2015, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, à 
Servidora Marina Regina Dos Reis Lara, titular do cargo de provimento Fisioterapeuta, matrícula de nº 200498, pelo período de 01/08/2017 a 30/08/2017.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 24 de julho de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem
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PORTARIA Nº 8.046 de 25 de julho de 2017.

Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
197, de 22 de dezembro de 2015, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, à 
Servidora Sonia Alves Da Silva Costa, titular do cargo de provimento Auxiliar Em Enfermagem, matrícula de nº 143060, pelo período de 01/08/2017 a 30/08/2017.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 25 de julho de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

Portaria nº 8033, de 21 de julho de 2017.

Dispõe sobre retificação da portaria Nº 8.027 de 12 de julho de 2017.

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 197, de 
22 de dezembro de 2015.

RESOLVE:

Art. 1° – RETIFICAR na portaria nº 8.027, de 12/07/2017, publicada no Diário Oficial de Contagem, do dia 17/07/2017, que dispõe sobre a redução de jornada de traba-
lho de servidor público.

Onde se lê:

(...) jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais...

Leia-se:
(...) jornada de trabalho para 20 (vinte) horas semanais...

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de julho de 2017.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 21 de julho de 2017.

Bruno Diniz Pinto
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

Fundac

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS – CAP PARA O EDITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA 2017

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às nove horas, na Casa Amarela do Centro Cultural Francisco Firmo de Mattos, sede da Fundação Cultural 
do Município de Contagem – Fundac, Rua Doutor Cassiano, número cento e vinte, bairro centro, desta cidade de Contagem/MG, reuniram-se em Assembleia Geral Or-
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dinária, chamada pelo regimento interno de órgão plenário, os membros da Comissão de Avaliação de Projetos – CAP, Mário Fabiano da Silva Moreira, Fernando Marcos 
Penido, Fábio Alves Torres, Elaine Machado de Lima Soares e Fagner Ribeiro, estando ausente apenas o membro Ulisses Daniel de Campos Rocha. Primeiramente foram 
passadas informações pela Fundac sobre as inscrições e as habilitações, foram 122 projetos inscritos, sendo quarenta e oito inabilitados e setenta e quatro habilitados, 
sendo dois habilitados da regional Nacional, quatro habilitados da regional Industrial, sete da regional Vargem das Flores, sete da regional Petrolândia, oito da regional 
Ressaca, dez da regional Eldorado, treze da regional Riacho e vinte e três da regional Sede. Optando pela divisão equânime dos projetos, o grupo de trabalho formado 
por Mário e Fábio, receberá vinte e cinco projetos para avaliação, sendo todos os habilitados das regionais Eldorado e Petrolândia, bem como nove projetos da regional 
Sede. O grupo de trabalho formado por Fernando e Elaine receberá vinte e quatro projetos, sendo todos das regionais Nacional, Industrial e Ressaca, bem como dez 
projetos da Sede. E por fim, o grupo de trabalho formado por Ulisses e Fagner receberá vinte e cinco projetos para avaliação, sendo todos os habilitados das regionais 
Riacho e Vargem das Flores, bem como quatro projetos da regional Sede. Foi realizada a eleição do Presidente e Secretário da CAP, ficando com a função de Presidente 
o membro Mário Fabiano da Silva Moreira e de Secretário o membro Fernandos Marcos Penido. Por último foram aprovadas algumas alterações do regimento interno 
da CAP que após publicado no Diário Oficial de Contagem – DOC, será apresentado para a plenária. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Após eu, 
Fernando Marcos Penido, redigi e lavrei esta ata, no livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e por todos os presentes.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COONSELHO CURADOR DA FUNDAC

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às dez horas, na Casa Amarela, sede da Fundação Cultural do Município de Contagem – Fundac, Rua Doutor 
Cassiano, número cento e vinte, bairro Centro, desta cidade de Contagem/MG, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os membros do Conselho Curador, Mônica 
Souza Alves, Douglas Angélico Lacerda, Gilson Barcelos, Raymundo Luiz Rodrigues e Isadora Scórcio, participou também da reunião o Presidente da Fundação, Senhor 
Paulo Antônio da Costa Prado. Seguindo a pauta, deveria ser efetuada a aprovação da prestação de contas da Fundac do ano de 2016, todavia diagnosticamos que o 
balancete se encontra com o membro tesoureiro do Conselho, Luiz Mauro, que não pode comparecer. Por este motivo foi decidido unanimemente a convocação de 
reunião extraordinária dentro dos próximos trinta dias para a devida aprovação. Em seguida, foi inserido na pauta e discutido sobre a roda de conversa ocorrida no 
Sesc no dia vinte e três de março de dois mil e dezessete, os principais pontos foram apresentados por Mônica Souza Alves, membro do Conselho que assistiu tal roda 
de conversa. O Presidente da Fundação encaminhou convite para receber os membros da roda para uma conversa na Casa de Cultura, com data a definir. Por fim, os 
membros do conselho fizeram algumas solicitações para a Fundação de Cultural para a próxima reunião ordinária que ocorrerá no dia três de julho de dois mil e dez-
essete às dez horas, sendo elas a apresentação do planejamento anual da Fundac, a leitura do Regimento Interno para reorganização do Conselho Curador e a presença 
do Presidente da Fundac em todas as reuniões.Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Após eu, Douglas Angélico Lacerda, suplente do membro secretário 
deste Conselho, redigi e lavrei esta ata, no livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e por todos os presentes.

Transcon

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 20/07/2017, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 24ª/2017

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente

20/07/2017 198/2014 5754 DEFERIDO Consórcio Norte

20/07/2017 209/2014 5751 DEFERIDO Consórcio Norte

20/07/2017 223/2014 5749 DEFERIDO Consórcio Sul

20/07/2017 224/2014 5730 DEFERIDO Consórcio Sul

20/07/2017 1387/2016 8229 DEFERIDO Consórcio Sul

20/07/2017 1396/2016 8245 DEFERIDO Consórcio Norte

20/07/2017 1485/2017 8360 DEFERIDO Consórcio Norte

20/07/2017 1486/2017 8369 DEFERIDO Consórcio Norte

20/07/2017 1511/2017 8609 DEFERIDO Consórcio Norte

20/07/2017 195/2014 5686 INDEFERIDO Consórcio Sul

20/07/2017 1298/2016 8140 INDEFERIDO Consórcio Norte

20/07/2017 1470/2016 8349 INDEFERIDO Consórcio Sul

20/07/2017 1475/2016 8347 INDEFERIDO Consórcio Sul
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20/07/2017 1500/2017 8608 INDEFERIDO Consórcio Norte

20/07/2017 1501/2017 8607 INDEFERIDO Consórcio Norte

20/07/2017 1502/2017 8606 INDEFERIDO Consórcio Norte

20/07/2017 1503/2017 8494 INDEFERIDO Consórcio Norte

20/07/2017 1504/2017 8491 INDEFERIDO Consórcio Norte

20/07/2017 1506/2017 8542 INDEFERIDO Consórcio Sul

20/07/2017 1507/2017 8500 INDEFERIDO Consórcio Sul

20/07/2017 1508/2017 8476 INDEFERIDO Consórcio Sul

20/07/2017 1528/2017 6695 INDEFERIDO Consórcio Norte

20/07/2017 1529/2017 6700 INDEFERIDO Consórcio Norte

20/07/2017 1532/2017 8515 INDEFERIDO Consórcio Norte

20/07/2017 1534/2017 8518 INDEFERIDO Consórcio Norte

20/07/2017 1535/2017 8519 INDEFERIDO Consórcio Norte

20/07/2017 1537/2017 8556 INDEFERIDO Consórcio Norte

20/07/2017 1602/2017 8373 INDEFERIDO Consórcio Norte

20/07/2017 1594/2017 8423 NÃO CONHECIDO Consórcio Norte

20/07/2017 1467/2016 8322 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, 20 de Julho 2017.

Cristina de Paula Batista Carvalho Guerra
Presidente JARIT - Contagem
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