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Secretaria Municipal 
de Planejamento, 
Orçamento e Gestão

Atenciosamente,

Victor Hugo Condrad

Superintendente de Planejamento de Tecnologia da Informação e Inovação
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Praça Tancredo Neves, 200 - Camilo Alves
Contagem / Minas Gerais
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 1.884, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020

Altera o Decreto nº 1.240, de 08 de outubro de 2019, que dispõe sobre o pagamento de taxa como medida mitigadora e compensatória das unidades habitacionais do 
Morar Contagem. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso da atribuição legal que lhe confere o inciso VII, do art. 92, da Lei Orgânica do Município e, considerando o disposto nos 
arts. 23 e 24 da Lei Complementar nº 267, de 06 de novembro de 2018, 

DECRETA:

Art. 1º  O Decreto nº 1.240, de 08 de outubro de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art.1º ....................….
………………………………...
§1º  Para defi nição das medidas mitigadoras e compensatórias previstas no art. 23 da Lei Complementar nº 267, de 06 de novembro de 2018, deverá ser fi rmado Termo 
de Compromisso entre o Município de Contagem, representado pelo titular da pasta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, e o empreende-
dor, quando da aprovação do projeto arquitetônico dos empreendimentos enquadrados no Programa “Morar Contagem”.
§2º  O Termo de Compromisso é um documento com força de título executivo extrajudicial.
§3º  O Termo de Compromisso deverá conter os prazos e as condições para o cumprimento das medidas mitigadoras e compensatórias, bem como a destinação dos 
recursos provenientes, observado o disposto no §2º do art. 23 da Lei Complementar nº 267, 2018. 
§4º  O início de obra dos empreendimentos enquadrados no Programa “Morar Contagem”, está condicionado ao cumprimento de no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) do valor total das medidas mitigadoras e compensatórias.
§5º  O valor restante, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do total da medida, será pago até a emissão do Habite-se, sendo os prazos e condições conforme esta-
belecido no Termo de Compromisso.
§6º  O cumprimento integral das obrigações constantes no Termo de Compromisso é condição indispensável para a emissão da Certidão de Baixa e Habite-se do empre-
endimento.” (NR)
Art. 2º  Para fi ns do cálculo do valor das medidas, será considerada a faixa informada na declaração emitida pela Subsecretaria Municipal de Habitação.
Parágrafo único.  Caso haja alteração da faixa do empreendimento, após a aprovação do projeto arquitetônico, será realizado um aditivo ao Termo de Compromisso 
fi rmado com a respectiva atualização dos valores.
Art. 3º  Revoga-se o parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 1.240, de 19 de outubro de 2019.
Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 09 de novembro de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS 
Prefeito de Contagem 

GUILHERME ITALO COSTA QUEIROZ
Subsecretário de Planejamento Urbano e Ordenamento Territorial
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Secretaria Municipal 
de Administração

COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRO DE FORNECEDORES

Empresas cadastradas no mês de Outubro de 2020 no município de Contagem na condição de fornecedoras / prestadoras de serviços pelo período de 12 meses, a 
contar da data de emissão do Certifi cado de Registro Cadastral – CRC.

RAZÃO SOCIAL CNPJ Nº CRC DATA DE EMISSÃO

PASSOS J & R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 04.352.116/0001-40 1115 27/10/2020

Contagem,  09 de novembro   de  2020

Eliete Ribeiro de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Cadastro de Fornecedores

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E PARCERIAS
DIRETORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 09/11/2020

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 138/2020, PA. 102/2020 PE. 030/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPLAN.
CONTRATADA: MEILOCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E DE INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO E SERVIÇOS EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS EM PLATAFORMA WEB, CONFORME ESPECIFI-
CAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS – ANEXO DO EDITAL E NA PROPOSTA.
VALOR: R$ 1.229.900,00
DOTAÇÃO: 1091.04.126.0060.2071 – 33900404 – 0100 / 1091.04.126.0059.2070 – 44904000 - 4190
VIGÊNCIA: DE 29/10/2020 ATÉ 29/10/2021
ASSINADO: 29/10/2020. 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 017/2020, PA. 220/2019 DL. 046/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC.
OBJETO: ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DE CANDIDATOS EFETIVAMENTE INSCRITOS NO CONCURSO PÚBLICO (ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 
146,62 %).
VALOR: R$ 258.060,00
DOTAÇÃO: 1121.12.361.0029.2081 – 33903999 - 0100
ASSINADO: 29/10/2020. 
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.167
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; EXONERA, a pedido, do cargo em comissão DAM-7, a servidora LIVIA DE PAULA SILVA, lotada na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, designada para responder pela Diretoria de Capacitação e Certifi cação, a partir de 06 de novembro; devendo a servidora 
apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Con-
tagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 06 de novembro de 2020.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.170
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; EXONERA, dos respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados no Gabinete do 
Prefeito, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo os servidores apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com 
data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a 
referida declaração.
INGRITI PEREIRA SANTOS FERREIRA, cargo em comissão DAM-4;
JAMES MARCIO RIZO, cargo em comissão DAM-11, designado para responder pela Diretoria de Cerimonial.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de novembro de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.171
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto nos Artigos 39 e 40, todos da Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro 
de 2017, que dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; DISPENSA, da designação para o exercício da Gratifi cação Estratégica Municipal 
(GEM) a servidora abaixo relacionada, lotada no Gabinete do Prefeito, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.

SERVIDOR CÓDIGO DE GEM

INGRITI PEREIRA SANTOS FERREIRA GEM-4
Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de novembro de 2020.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.172
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; EXONERA, do cargo em comissão DAM-12, código SEDS.DAM12.05, o servidor ALFREDO MARQUES DINIZ, 
lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, designado para responder pela Superintendente de Prevenção ao Uso de Drogas, a partir da data de publicação deste 
Ato Administrativo; devendo o servidor apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, 
da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de novembro de 2020.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração
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Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento 
Sustentável

O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Wagner Donato Rodrigues, torna público e faz saber que foram concedidas as seguintes 
Licenças Ambientais:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 682/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem – COMAC, concede 
ao empreendimento RETROFORT LTDA, CNPJ: Nº 04.081.131/0001-00, localizado na rua Ibaiti, n° 160, loja A, bairro Darcy Vargas, Contagem, Minas Gerais, por meio 
do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de Obras de terraplenagem; 
preparação de canteiro e limpeza de terreno; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, enquadradas na Lei Complementar 
nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 43.13-4-00.02;43.11-8-02.0;77.32-2-01.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 01093/2019-
11A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 13/10/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) – Nº 164/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da 
Lei Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento COLD-FRUIT COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ: Nº 20.260.409/0001-54, localizado na rua Prefeito Gil Diniz, n° 100, bairro Arcadia, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, para exercer a(s) atividade(s) 
de fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis; fabricação de conservas de frutas; fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes; fabricação 
de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados; fabricação de gelo comum; fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, exceto refrescos de 
frutas; comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; comércio atacadista de sorvetes comércio atacadista de produtos ali-
mentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, enquadradas na Lei Complementar 
nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 10.53-8-00; 10.31-7-00; 10.33-3-01; 10.33-3-02; 10.99-6-04; 11.22-4-03; 46.33-8-01 46.37-1-06; 46.39-7-02; 
56.11-2-03 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 13104/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 
anos, com vencimento em 20/09/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 628/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento CLÍNICA ODONTOLÓGICA INDUSTRIAL LTDA, CNPJ: Nº 07.043.517/0001-07, localizado na rua Monsenhor João Rodrigues, n° 217, sala 05, 06 e 07, 
bairro Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para 
exercer a(s) atividade(s) de atividade odontológica, com recursos para realização de cirurgias, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob 
o(s) código(s) nº 86.30-5-04/00, conforme Processo Administrativo Nº 14110/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 
anos, com vencimento em 20/09/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
- nº 686/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento TATIANI SUELI DOS SANTOS LUCAS, CNPJ: Nº 37.651.125/0001-91, localizado na avenida Água Branca, nº 662, Andar 01, loja 02, bairro Jardim Ban-
deirantes, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer 
a(s) atividade(s) odontológica c/ recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) 
código(s) nº 86.30-5-04/00, conforme Processo Administrativo Nº 08128/2020-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, 
com vencimento em 22/10/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) - Nº 662/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da 
Lei Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento MASTER PÃES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: Nº 08.652.404/0001-71, localizado na avenida Fernão Dias, nº 677, bairro Jardim Laguna, 
Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, para exercer a(s) 
atividade(s) de fabricação de produtos de panifi cação industrial; comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 
30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 10.91-1-01/00; 46.37-1-04/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 08328/2020-03A em conformidade 
com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 18/10/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
672/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Comple-
mentar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao em-
preendimento MODESTO TRANSPORTES EIRELI, CNPJ: Nº 05.382.892/0001-56, localizado na rua Padre Antônio Vieira, n° 71, bairro Jardim Industrial, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de transporte 
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, inter-
estadual e internacional; serviços de reboque de veículos; serviço de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; serviços de manutenção e reparação 
elétrica de veículos automotores, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 49.30-2-01/01; 49.30-2/01; 52.29-0-02/00; 
45.20-0-01/00; 45.20-0-03/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 13333/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade 
da Licença: 10 anos, com vencimento em02/11/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
- nº 718/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento LANTERNAGEM E PINTURA INCONFIDENTES EIRELI, CNPJ: Nº 31.030.600/0001-26, localizado na rua Professor Pedro Coelho, n° 262, bairro Inconfi -
dentes, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) 
atividade(s) de serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; serviços 
de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, enquadradas na Lei Com-
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plementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 45.20-0-02/00; 45.20-0-01/00; 45.20-0-03/00; 45.30-7-03/00, respectivamente, conforme Processo 
Administrativo Nº 08778/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 22/10/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 670/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento ELIO MARCELO GOMES, CNPJ: Nº 05.421.691/0001-10, localizado na rua Japura, n° 765, bairro Amazonas, Contagem, Minas Gerais, por meio do 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de máqui-
nas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; serviços de manutenção 
e reparação elétrica de veículos automotores; manutenção e reparação de tratores agrícolas, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob 
o(s) código(s) nº 46.61-3-00/00; 45.20-0-01/00; 45.20-0-03/00; 33.14-7-12/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 00205/2020-03A em conformi-
dade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 19/10/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 331/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento LEVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI, CNPJ: Nº 29.960.769/0001-33, localizado na rua Alfa, nº 678, bairro Vila Paris, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, enquadrada na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 20.63-1-
00/00, conforme Processo Administrativo Nº 19623/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 
20/09/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 583/2020-    A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento BRASIL CAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARRINHOS LTDA, CNPJ: Nº 20.949.948/0001-03, localizado na rua Sagitário, n° 67, bairro Jardim Riacho das 
Pedras, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) 
atividade(s) de Fabricação de equipamentos de transporte não especifi cados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob 
o(s) código(s) nº 30.99-7-00.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 21194/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade 
da Licença: 10 anos, com vencimento em 20/09/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 118/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento MADEBEL PORTAS E PISOS EIRELI, CNPJ: Nº 14.570.320/0001-91, localizado na rua Ricardo Pieri, n° 50, bairro Distrito Industrial Doutor Hélio Pentagn, 
Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) ativ-
idade(s) de fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais; serrarias sem desdobramento de madeira; fabricação 
de outros artigos de carpintaria para construção; instalação de portas, janelas, tetos divisórias e armários embutidos de qualquer material; aplicação de revestimento e 
de resinas em interiores e exteriores; comércio atacadista de madeira e produtos derivados; comércio atacadista de ferragem e ferramentas; serviços combinados de es-
critório e apoio administrativo, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 16.22-6-02/00; 16.10-2-02/00; 16.22-6-99/00; 
43.30-4-02/02; 43.30-4-05/02; 46.71-1-00/00; 46.72-9-00/00; 82.11-3-00/00, respectivamente e DN COPAM 217/2017 – B – 10 – 02 -2 – PORTE INFERIOR (DN 22 art. 5 
§ 2° I), conforme Processo Administrativo Nº 03479/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 
22/10/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) - Nº 654/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da 
Lei Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento DIN CENTRO OESTE LTDA, CNPJ: Nº 05.139.469/0001-20, localizado na avenida Sócrates Mariani Bittencourt , nº 1050, galpão G2A, bairro Cinco, 
Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, para exercer a(s) 
atividade(s) de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; comércio atacadista de bebidas não especifi cadas anteriormente; comércio atacadista de artigos 
de armarinho; comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; comércio atacadista de produtos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de pro-
dutos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio varejista de bebidas; comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos 
alimentícios não especializados anteriormente; comércio varejista de artigos de armarinho; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de cosméticos, 
produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de produtos saneantes 
domissanitários, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 46.39-7-01/00; 46.35-4-99/00; 46.41-9-03/00; 46.46-0-
01/00; 46.47-8-01/00; 46.49-4-08/00; 47.23-7-00/00; 47.29-6-99/00; 47.55-5-02/00; 47.61-0-03/00; 47.72-5-00/00; 47.89-0-05/00, respectivamente, conforme Processo 
Administrativo Nº 00278/2020-11A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 14/10/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 721/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem – COMAC, concede 
ao empreendimento ROIS INDÚSTRIA E SERVIÇO LTDA, CNPJ: Nº 13.070.410/0001-50, localizado na rua Hidra, n° 45, bairro Jardim Riacho das Pedras, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de serviços 
de usinagem, tornearia e solda; fabricação de outros produtos de metal não especializados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro 
de 2010 sob o(s) código(s) nº 25.39-0-01/00, 25.99-3-99/00, respectivamente e DN COPAM 217/2017 – B-05-04-5-PORTE INFERIOR (DN 22 art 5° § 2° I), conforme Pro-
cesso Administrativo Nº 21307/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 20/10/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
172/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Comple-
mentar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao em-
preendimento MANG FIX LTDA - EPP, CNPJ: Nº 01.878.284/0001-86, localizado na avenida Tito Fulgêncio, n° 1160, loja 104, bairro Jardim Industrial, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio 
atacadista especializado em outros produtos intermediários não especifi cados anteriormente; comércio varejista de outros produtos não especifi cados anteriormente, 
enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 46.89-3-99.00; 47.89-0-99.00 respectivamente, conforme Processo Adminis-
trativo Nº 11820/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 12/02/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
- nº 734/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento ODONTOLENTES – CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA, CNPJ: Nº 37.945.448/0001-98, localizado na rua Padre Ledochwiski, nº 56, loja 07, bairro Fonte 
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Grande, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer 
a(s) atividade(s) odontológica com recursos para realizações de procedimentos cirúrgicos, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob 
o(s) código(s) nº 86.30-5-04/00; 32.50-7-06/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 09507/2020-03A em conformidade com as normas ambientais 
vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em26/10/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) - nº 
747/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei Comple-
mentar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao em-
preendimento PANIFICADORA SANTA RITA DE CASSIA LTDA, CNPJ: Nº 18.696.583/0001-00, localizado na rua Rio Mamore, nº 424, bairro Amazonas, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de padaria e 
confeitaria com predominância de revenda; comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e ar-
mazéns, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 47.21-1-02/00; 47.12-1-00/01, respectivamente, conforme Processo 
Administrativo Nº 08130/2020-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 02/11/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
(LAS) - Nº 747/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da 
Lei Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento RÁPIDO TORNEAMENTO LTDA, CNPJ: Nº 05.902.818/0001-13, localizado na rua Tereza Gonçalves, nº 78, bairro Inconfi dentes, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, para exercer a(s) atividade(s) de 
serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 
comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 
45.20-0-07/00; 45.30-7-04/00; 45.30-7-03/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 07316/2020-03A em conformidade com as normas ambientais 
vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 26/10/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 092/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A, CNPJ: Nº 04.641.376/0016-12, localizado na rua José Ferreira Soares,  n° 245, 3ª seção, bairro 
Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer 
a(s) atividade(s) de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados; restaurantes e similares; lanchonetes; 
casas de chá, de sucos e similares, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 47.11-3-02.01; 56.11-2-01.02; 56.11-2-03.00 
respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 14607/2019-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com 
vencimento em 06/02/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
404/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Comple-
mentar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao em-
preendimento GERAIS COMPRESSORES EIRELI, CNPJ: Nº 04.457.694/0001-41, localizado na avenida José Faria da Rocha, Nº 369, bairro Cidade Jardim Eldorado, Conta-
gem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) 
de comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; manutenção e reparação de compressores; comércio varejista de outros produtos não especifi cados 
anteriormente; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especifi cados anteriormente, sem operador, enquadradas na Lei Complementar 
nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 46.69-9-01/00; 33.14-7-04/00; 47.89-0-99/00; 77.39-0-99/00, respectivamente, conforme Processo Administrati-
vo Nº 22307/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 12/03/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 443/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento NILSON REIS FERREIRA - ME, CNPJ: Nº 03.022.850/0001-89, localizado na rua Felinto Wenceslau Santos, n° 296, bairro Presidente Kennedy, Conta-
gem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) 
de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 46.33-8-01.00; 49.30-2-02.01 
respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 01408/2019-11A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com 
vencimento em 18/03/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 166/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA, CNPJ: Nº 19.592.641/0005-34, localizado na rodovia BR-040, Km 688, s/n, pavilhão V, loja 01 a 26, bairro 
Kennedy, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, para 
exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de alimentos para animais; comércio atacadista de leite e laticínios; comércio atacadista de cereais e leguminosas bene-
fi ciados; comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas; comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; comércio atacadista 
de carnes bovinas e suínas e derivados; comércio atacadista de aves abatidas e derivados;  comércio atacadista de pescados e frutos do mar; comércio atacadista de 
carnes e derivados de outros animais; comércio atacadista de água mineral; comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante; comércio atacadista de bebidas 
não especifi cadas anteriormente; comércio atacadista de óleos e gorduras; comércio atacadista de massas alimentícias ; comércio atacadista especializado em outros 
produtos alimentícios não especifi cados anteriormente; comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento 
associada; comércio atacadista de artigos de armarinho; comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profi ssional e de segurança do trabalho; comércio ataca-
dista de produtos de higiene pessoal; comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza 
e conservação domiciliar; comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especifi cados anteriormente; comércio atacadista de 
máquinas e equipamento para uso comercial; partes e peças; comércio atacadista de embalagens; comércio varejista de laticínios e frios; comércio varejista de produtos 
alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especifi cados anteriormente; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamen-
tos de áudio e vídeo; comércio varejista de artigos de armarinho; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de 
artigos de vestuário e acessórios; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; comércio varejista de outros produtos não especializados anteriormente, 
enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 46.39-7-01/00; 46.23-1-09/00; 46.31-1-00/00; 46.32-0-01/00; 46.3-0-02/00; 
46.33-8-01/00; 46.34-6-01/00; 46.34-6-02/00; 46.34-6-03/00; 46.34-6-99/00; 46.35-4-01/00; 46.35-4-02/00; 46.35-4-99/00; 46.37-1-03/00; 46.37-1-05/00; 46.37-
1-99/00; 46.39-7-02/00; 46.41-9-03/00; 46.42-7-02/00; 46.46-0-02/00; 46.49-4-01/00; 46.49-4-08/00; 46.65-6-00/00; 46.86-9-02/00; 47.21-1-03/00; 47.22-9-01/00; 
47.22-9-02/00; 47.23-7-00/00; 47.24-5-00/00; 47.29-6-99/00; 47.53-9-00/00; 47.55-5-02/00; 47.72-5-00/00; 47.81-4-00/00; 47.89-0-05/00; 47.89-0-99/00, respectiva-
mente, conforme Processo Administrativo Nº 15931/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 
12/02/2030.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
734/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento ACADEMIA A2 SPORTS LTDA, CNPJ: Nº 33.649.288/0001-89, localizado na avenida José Faria da Rocha, Nº 756, loja sobre, bairro Eldorado, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de condicio-
namento físico, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 93.13-1-00.00, conforme Processo Administrativo Nº 08334/2019-
03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 03/12/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
766/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento MATEUS RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA LTDA-ME, CNPJ: Nº25.402.542/0001-11, localizado na praça Tiradentes, Nº 
75,sala 212 e 213, bairro Centro, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental 
simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; serviços de tomogra-
fi as; serviços combinados de escritório e apoio administrativo, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 86.40-2-07.00; 
86.40-2-04.00; 82.11-3-00.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 19057/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade 
da Licença: 10 anos, com vencimento em 15/12/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 301/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento CICLOPS PINTURA ELETROSTÁTICA LTDA - ME, CNPJ: Nº 30.667.934/0001-42, localizado na rua Santos Dumont, n° 145, bairro Água Branca, Conta-
gem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) 
de comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; serviços de usinagem, tornearia e solda; serviços de tratamento e revestimento em metais; comércio varejista de 
tintas e materiais para pintura, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 46.79-6-01.00; 25.39-0-01.00; 25.39-0-02.00; 
47.41-5-00.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 14276/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 
anos, com vencimento em 26/02/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
283/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Comple-
mentar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao em-
preendimento ABELHA LOCAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MÁQUINAS EIRELI, CNPJ: Nº 06.078.301/0001-14, localizado na rua Rio Paranagua, n° 1316, bairro Riacho 
das Pedras, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer 
a(s) atividade(s) de aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especifi cados anteriormente, sem operador; manutenção e operação de 
máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especifi cados anteriormente; manutenção e reparação de máquinas-ferramentas; montagem de estruturas metálicas; 
comércio varejista de ferragens e ferramentas, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 77.39-0-99.00; 33.13-9-99.00; 
33.14-7-13.00; 42.92-8-01.02; 47.44-0-01.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 17963/2019-03A em conformidade com as normas ambientais 
vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em06/07/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
711/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento CARLOS ANTÔNIO TAVARES ANDRADE-ME, CNPJ: 15.144.416/0001-50, Nº 22881/2017-03A, localizado na Rua Rio Pó, nº 92, bairro Riacho das Pedras, Conta-
gem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) 
de padaria e confeitaria com predominância de revenda, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 47.21-1-02/00, conforme 
Processo Administrativo Nº 22881/2017-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 02/12/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
753/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA, CNPJ: Nº 10.982.830/0001-15, localizado na rua das Indústrias, Nº 262, bairro Novo Eldorado, Contagem, Minas Gerais, por meio 
do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de mate-
riais de construção em geral, enquadrada na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 47.44-0-99.00, conforme Processo Administrativo Nº 
12482/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 10/12/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
733/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento PADARIA E MERCEARIA MIRANDA E MARTINHO LTDA, CNPJ: Nº 11.406.225/0001-69, localizado na rua Laudelina Castorina, Nº 356, bairro Tijuco, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) 
de padaria e confeitaria com predominância de revenda; comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, 
mercearias e armazéns; lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 47.21-1-
02.00; 47.12-1-00.01; 56.11-2-03.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 22722/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.
Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 03/12/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
- nº 519/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI - ME, CNPJ: Nº 21.467.701/0001-05, localizado na rua Roldão Miranda, nº 550, bairro Funcionários, 
Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) ativi-
dade(s) de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; comércio atacadista de leite e laticínios; comércio atacadista de cereais e leguminosas benefi ciados; 
comércio atacadista de cereais e leguminosas benefi ciados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; comércio ataca-
dista de bebidas não especifi cadas anteriormente; comércio atacadista de massas alimentícias; comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não 
especifi cados anteriormente; comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; comércio atacadista de artigos de armarinho; comércio atacadista de cosméticos 
e produtos de perfumaria; comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de pro-
dutos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especifi cados anteriormente; 
comércio varejista de artigos esportivos; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; transporte rodoviário de carga, exceto 
produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; envasamento e empacotamento sob contrato; outras atividades de serviços prestados 
principalmente às empresas não especifi cadas anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020 sob o(s) código(s) nº 46.39-7-01.00; 
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46.31-1-00.00; 46.32-0-01.00; 46.32-0-03.00; 46.35-4-99.00; 46.37-1-05.00; 46.37-1-99.00; 46.41-9-02.00; 46.41-9-03.00; 46.46-0-01.00; 46.46-0-02.00; 46.47-8-
01.00; 46.49-4-08.00; 46.49-4-99.00; 47.63-6-02.00; 49.30-2-01.00; 49.30-2-02.00; 82.92-0-00.00; 82.99-7-99.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo 
Nº 05751/2020-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 01/07/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 420/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento A.H COMÉRCIO DE GLP LTDA, CNPJ: Nº 17.767.256/0001-21, localizado na rua Liberdade, Nº 327, bairro Industrial São Luiz, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio 
varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP); comércio varejista de bebidas, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 
47.84-9-00/00; 47.23-7-00/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 02352/2019-11A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade 
da Licença: 10 anos, com vencimento em 15/06/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 063/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento MILENIUM EMBALAGENS LTDA - EPP, CNPJ: Nº 03.680.418/0001-85, localizado na via Expressa de Contagem, nº 1685, Galpão, bairro Água Bran-
ca, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) 
atividade(s) de comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especifi cados anteriormente; comércio atacadista de produtos 
de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio atacadista de embalagens, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos 
nº 46.49-4-99.00; 46.49-4-08.00; 46.86-9-02.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 01218/2019-11A em conformidade com as normas ambientais 
vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 30/01/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 467/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento JMS INDUSTRIA MECANICA EIRELI, CNPJ: Nº 31.871.563/0001-89, localizado na rua Sagitário, Nº405 galpão, bairro Jardim Riacho das Pedras, Conta-
gem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) 
de Serviços de usinagem, tornearia e solda; Serviços de tratamento e revestimento em metais; Fabricação de ferramentas; Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e 
acessórios; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especifi cados anteriormente; Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta; 
Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta; Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para 
usos industriais não especifi cados anteriormente; , enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 25.39-0-01.00;25.39-0-
02.00;25.43-8-00.00;28.40-2-00.00;33.14-7-10.00;33.14-7-13.00;33.14-7-18.00;33.14-7-99.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 20256/2018-03A 
em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 18/10/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 379/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento LABORCLÍNICA ANÁLISES E PESQUISAS CLÍNICAS LTDA, CNPJ: Nº 18.686.378/0003-18, localizado na avenida olímpio Garcia, Nº 375, bairro Eldorado, 
Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) ativ-
idade(s) de laboratórios de anatomia patológica e citológica; laboratórios clínicos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) códi-
go(s) nº 86.40-2-02/00; 86.40-2-01/00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 14644/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.
Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 10/03/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
728/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento MENDES SUPERMERCADOS EIRELI, CNPJ: Nº 24.992.017/0001-64, localizado na avenida Coronel Durval de Barros, Nº 908, letra A, bairro Parque Durval de 
Barros, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer 
a(s) atividade(s) de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados; comércio varejista de carnes, açougues; 
padaria e confeitaria com predominância de revenda, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 47.11-3-02.01; 47.22-
9-01.00; 47.21-1-02.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 22467/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da 
Licença: 10 anos, com vencimento em 03/12/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 252/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento MELLPE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: Nº 07.640.891/0001-90, localizado na rodovia 040, KM 688, pavilhão P, box 5, s/n, módulos 25 e 26, bairro Guana-
bara, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) 
atividade(s) de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; atividades de pós- colheita; envasamento e empacotamento 
sob contrato, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 46.33-8-01/00; 01.63-6-00/00; 82.92-0-00/00, respectivamente, 
conforme Processo Administrativo Nº 03180/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 
16/02/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 217/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento CLEMILDA MARIA LUIZ DE AGUIAR - ME, CNPJ: Nº 11.033.009/0001-15, localizado na rua Vinte e Oito, n° 226, loja, bairro Oitis, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de fabricação 
de biscoitos e bolachas, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 10.92-9-00.00, conforme Processo Administrativo Nº 
00487/2019-11A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 13/02/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 313/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010  e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CNPJ: Nº 18.715.508/000/-31, localizado na avenida Durval Alves de Faria, s/n, bairro Tropical, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
obras de implantação de pistas de caminhada e serviços de drenagem (Obra Pública), enquadrada na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código 
nº 42.99-5-99/00, conforme Processo Administrativo Nº 02148/2013-11A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com 
vencimento em 10/03/2030.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 291/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento ÚNICO MULT EQUIPAMENTOSE ACESSÓRIOS LTDA - EPP, CNPJ: Nº 13.444.068/0001-01, localizado na rua Padre José Maria de Man, n° 247, loja, bairro 
Novo Riacho, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exer-
cer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; serviços de alimentação para eventos e 
recepções – bufê; comércio varejista de artigos fotográfi cos e para fi lmagem; comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; comércio varejista de brinquedos 
e artigos recreativos; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; comércio varejista de artigos de cama, 
mesa e banho; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de materiais hidráulicos; comércio atacadista 
de material elétrico; comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especifi cados anteriormente; partes e peças; comércio atacadista de máquinas e 
equipamentos para uso comercial; partes e peças; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças; 
comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e 
comunicação; comércio atacadista de suprimentos para informática; comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especifi ca-
dos anteriormente; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; comércio 
atacadista de roupas e acessórios para uso profi ssional e de segurança do trabalho; comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especifi ca-
dos anteriormente; comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; comércio vare-
jista de ferragens e ferramentas; comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; comércio varejista especializado de instrumentos 
musicais e acessórios; comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; comércio atacadista de embalagens; comércio varejista de artigos esportivos; 
comércio varejista de artigos de óptica; comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; comércio varejista de outros produtos não especifi cados anteriormente, 
enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 46.45-1-01.00; 56.20-1-02.00; 47.89-0-08.00; 47.63-6-04.00; 47.63-6-01.00; 
47.61-0-03.00; 47.59-8-01.00; 47.55-5-03.00; 47.53-9-00.00; 47.44-0-03.00; 46.73-7-00.00; 46.69-9-99.00; 46.65-6-00.00; 46.64-8-00.00; 46.63-0-00.00; 46.52-
4-00.00; 46.51-6-02.00; 46.49-4-99.00; 46.49-4-08.00; 46.47-8-02.00; 46.42-7-02.00; 46.37-1-99.00; 45.30-7-01.00; 46.49-4-04.00; 47.44-0-01.00; 46.83-4-00.00; 
47.56-3-00.00; 46.44-3-01.00; 46.86-9-02.00; 47.63-6-02.00; 47.74-1-00.00; 47.89-0-01 .00; 47.89-0-99.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
18376/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 18/02/2030. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 155/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento D&J COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ: Nº 25.406.833/0001-88, localizado na avenida Coronel Durval de Barros, N° 978, bairro Parque Durval de 
Barros, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer 
a(s) atividade(s) de comércio varejista de móveis; comércio varejista de artigos de colchoaria; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos 
de áudio e vídeo, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 47.54-7-01/00; 47.54-7-02/00; 47.53-9-00/00, respectiva-
mente, conforme Processo Administrativo Nº 14816/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 
26/07/2020. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 093/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A, CNPJ: Nº 04.641.376/0224-58, localizado na rua Hibisco, n° 210, letras A, B e D, bairro Chácaras 
Boa Vista, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer 
a(s) atividade(s) de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, enquadrada na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 46.39-
7-01.00, conforme Processo Administrativo Nº 13928/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento 
em 05/02/2030. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
369/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento FP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, CNPJ: Nº 27.551.578/0001-92, localizado na rua Araraquara, nº 74, bairro Vila Paris, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de moagem 
de trigo e fabricação de derivados; fabricação de pós alimentícios; comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; comércio varejista de mercadorias em geral, 
com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns; empacotamento de mistura para pão de queijo, mistura para bolos e biscoitos, 
enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 10.62-7-00/00; 10.99-6-02/00; 46.39-7-01/00; 47.12-1-00/00 respectivamente, 
conforme Processo Administrativo Nº 13640/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 
13/05/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
695/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento AGRO BELA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA, CNPJ: Nº 27.168.668/0001-07, localizado na rua Flor de Ipê, nº 67, bairro Campina Verde, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
comércio atacadista de cereais e leguminosas benefi ciados; fabricação de alimentos para animais; moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especifi ca-
dos anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 46.32-0-01/00; 10.66-0-00/00; 10.69-4-00/00; 10.69-4-00/00 
respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 00283/2019-11A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com 
vencimento em 28/11/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 407/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento RKN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ: Nº 33.787.324/0001-70, localizado na avenida Antônio Carlos Ferreira, n° 12, bairro Vale das 
Orquídeas, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer 
a(s) atividade(s) de comércio varejista de materiais de construção não especifi cados anteriormente; comércio varejista de tintas e materiais para pintura; comércio 
varejista de material elétrico; comércio varejista de madeira e artefatos; comércio varejista de materiais hidráulicos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de 
janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 47.44-0-05.00; 47.41-5-00.00; 47.42-3-00.00; 47.44-0-02.00; 47.44-0-03.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo 
Nº 08905/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 12/03/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
554/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Comple-
mentar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao em-
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preendimento POSTO AQUI ALVARENGA PEIXOTO LTDA, CNPJ: Nº 35.506.277/0001-75, localizado na avenida Alvarenga Peixoto, N° 134, bairro Amazonas, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
remoção de tanques subterrâneos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 4731-8/00.00; 4732-6/00.00 e DN 217/17: 
F – 06 – 01 – 7; Classe 02 (90 m3), conforme Processo Administrativo Nº 18194/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 
anos, com vencimento em 20/07/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 076/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento FARMÁCIA MINAS FARMA LTDA - ME, CNPJ: Nº 20.947.368/0001-79, localizado na Avenida Rio Mantiqueira, nº 525, loja; bairro: Riacho das 
Pedras, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exerc-
er a(s) atividade(s) de comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de 
higiene pessoal; comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de produtos alimentício 
não especifi cados anteriormente; comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; comércio varejista de brinquedos e artigos 
recreativos; comércio varejista de mercadorias em lojas de convivência; Serviços de entrega rápida; comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação 
de fórmulas, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 47.71-7-02.00; 47.72-5-00.00; 47.21-1-04.00; 47.61-0-03.00; 
47.29-6-99.00;47.89-0-04.00;47.63-6-01.00; 47.29-6-02.00; 53.20-2-02.00; 47.71-7-01.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 10880/2019-03A em 
conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 03/02/2030. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
- nº 488/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 39°, §1° da Lei 
Complementar N° 295/2020 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CNPJ: Nº 18.715.508/0001-31, localizado na praça Presidente Tancredo Neves, nº 200, bairro Camilo 
Alves, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) 
atividade(s) de revitalização da pista de caminhada e implantação de ciclovia, paralela a pista de caminhada (Obra Pública), na avenida Francisco Firmo de Matos, (entre 
avenida Olímpio Garcia e a BR-381), no bairro Riacho, em Contagem/MG,    enquadradas na Lei Complementar nº 295, de 30 de Janeiro de 2020, anexo 10, sob o(s) 
código(s) nº 42.99-5/99.00, conforme Processo Administrativo Nº 01970/2020-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, 
com vencimento em 22/06/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 088/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EXPERFRUT, CNPJ: Nº 10.522.120/0001-02, localizado na rua Um, Nº 125, bairro do Comércio, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o 
código nº 46.33-8-01/00, conforme Processo Administrativo Nº 07903/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, 
com vencimento em 05/02/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 442/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento FIGUEIREDO E FORTUNATO ODONTOLOGIA LTDA - ME, CNPJ: Nº 33.792.281/0001-11, localizado na rua Rio Solimões, n° 304, loja 02, bairro Parque 
Riacho das Pedras, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para 
exercer a(s) atividade(s) de atividade odontológica, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 86.30-5-04.00, conforme 
Processo Administrativo Nº 10355/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 18/03/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
712/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Comple-
mentar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao em-
preendimento HIDROCINÉTICA TECNOLOGIA HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA LTDA ME, CNPJ: Nº 28.530.785/0001-23, localizado na rua Rio Volga, Nº 750, loja 02, bairro 
Riacho das Pedras, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, 
para exercer a(s) atividade(s) de manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; manutenção e reparação de máquinas motrizes 
não-elétricas; manutenção e reparação de válvulas industriais; manutenção e reparação de compressores; manutenção e reparação de equipamentos de transmissão 
para fi ns industriais; manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas; manutenção e reparação de máquinas, equipamentos 
e aparelhos para transporte e elevação de cargas; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especifi cados anteriormente; manutenção 
e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; manutenção e reparação de tratores agrícolas; manutenção e reparação de máquinas-ferramen-
ta; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso 
na extração mineral, exceto na extração de petróleo; manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos 
de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta; 
manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para 
a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados; manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, papel e papelão e artefatos; 
manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria do plástico; manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não 
especifi cados anteriormente; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de 
janeiro de 2010 sob os códigos nº 33.14-7-02; 33.14-7-01; 33.14-7-03; 33.14-7-04; 33.14-7-05; 33.14-7-06; 33.14-7-08; 33.14-7-10; 33.14-7-11; 33.14-7-12; 33.14-7-
13; 33.14-7-14; 33.14-7-15;33.14-7-16; 33.14-7-17; 33.14-7-18; 33.14-7-19; 33.14-7-20; 33.14-7-21; 33.14-7-22; 33.14-7-99; 46.63-0-00, respectivamente, conforme 
Processo Administrativo Nº 00398/2019-11A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 02/12/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 491/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento NORTE SUL TINTAS LTDA,  CNPJ: Nº 26.332.924/0001-89, localizado na avenida João Cesar de Oliveira, nº 453, bairro Eldorado, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio 
varejista de tintas e materiais para pintura, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 47.41-5-00/00, conforme Processo 
Administrativo Nº 17270/2018-03A,,em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em04/06/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 119/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento QUALLY HORTIFRUTI LTDA, CNPJ: Nº 29.956.333/0001-70, localizado na rodovia BR-040, Km 688, s/n, pavilhão 2, loja 5, bairro Guanabara, Contagem, 
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Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; Comércio atacadista de cereais e leguminosas benefi ciados, farinhas, amidos e 
féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especifi cados anterior-
mente; comércio varejista de hortifrutigranjeiros, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 46.33-8-01/00; 46.32-0-03/00; 
46.37-1-99/00; 47.24-5-00/00, respectivamente conforme Processo Administrativo Nº 01878/2019-11A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade 
da Licença: 10 anos, com vencimento em 09/02/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
770/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento WENDEL CORDEIRO DA SILVA-EPP, CNPJ: Nº 22.865.666/0001-45, localizado na rua Quatro, Nº 180, loja 2, bairro Kennedy, Contagem, Minas Gerais, por meio do 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de frutas, 
verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; comércio atacadista de leite e laticínios; comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; comércio 
atacadista de roupas e acessórios para uso profi ssional e de segurança do trabalho; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de 
produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especifi cados anterior-
mente; comércio atacadista de suprimentos para informática; comércio varejista de laticínios e frios; comércio varejista de hortifrutigranjeiros; comércio varejista de 
produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especifi cados anteriormente; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 
enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 46.33-8-01; 46.31-1-00; 46.39-7-01; 46.42-7-02; 46.47-8-01; 46.49-4-08; 46.49-
4-99; 46.51-6-02; 47.21-1-03; 47.24-5-00; 47.29-6-99; 47.89-0-05, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 19740/2018-03A, em conformidade com as 
normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 15/12/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
145/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento TRANSPORTADORA PITUTA LTDA, CNPJ: Nº 86.501.400/0010-97, localizado na rua Amélia Teixeira, nº 140,  bairro Inconfi dentes, Contagem, Minas Gerais, por 
meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de transporte rodoviário 
de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; escritório de empresa de transporte rodoviário de produtos perigosos, 
sem pátio de guarda e manutenção de veículos e sem armazenamento de carga; armazéns-gerais - emissão de warrant; transporte rodoviário de carga, exceto produtos 
perigosos e mudanças, municipal; locação de mão de obra temporária; locação de outros meios de transporte não especifi cados anteriormente, sem condutor; carga 
e descarga; aluguel de imóveis próprios, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 49.30-2-02/01; 49.30-2-03/03; 52.11-
7-01/00; 49.30-2-01/01; 78.20-5-00/00; 77.19-5-99/00; 52.12-5-00/00; 68.10-2-02/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 01585/2019-03A, em 
conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 31/03/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 302/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento STOQUE MERCANTIL LTDA, CNPJ: Nº 21.628.516/0007-40, localizado na V Vereador Joaquim Costa, nº 1405, cond: VM5; galpão 06, lote C, sala 03, 
bairro Campina Verde, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, 
para exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especifi -
cados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 46.39-7-01/00; 46.37-1-99/00 respectivamente, conforme 
Processo Administrativo Nº 10796/2019-03a, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em08/06/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 335/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento LABORATORIO INTERLAB EIRELI, CNPJ: Nº 04.267.979/0001-10, localizado na rua Inglaterra,Nº681,salas 101,102,103 e 202 bairro Gloria, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
Comércio atacadista de leite e laticínios; , enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 86.40-2-01.00 respectivamente, 
conforme Processo Administrativo Nº 18703/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 
08/03/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 275/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento DILERMANDO WENCESLAU FERNANDINO - ME, CNPJ: Nº 33.016.951/0001-08, localizado na rua Abricos, n° 231, bairro Eldorado, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de fabricação 
de artefatos de material plástico para outros usos não especifi cados anteriormente; fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profi ssional; 
fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; obras de montagem industrial; serviços de engenharia; promoção de vendas, enquadra-
das na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 22.29-3-99.00; 32.92-2-02.00; 32.99-0-03.00; 42.92-8-02.02; 71.12-0-00.00; 73.19-0-
02.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 04757/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com 
vencimento em 17/02/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 057/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento SALGADOS PONTO COM EIRELI - ME, CNPJ: Nº 27.848.584/0001-06, localizado na rua Alvin Carneiro, nº 1001, bairro Novo Progresso, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
fabricação de massas alimentícias, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 10.94-5-00.00, conforme Processo Administra-
tivo Nº 12013/2019-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 30/01/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
052/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Comple-
mentar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao em-
preendimento UAI HIGIENIZAÇÃO E LOGÍSTICA SA, CNPJ: Nº 13.706.543/0001-70, localizado na rodovia BR 040 Km 688, S/N, bairro Kennedy, Contagem, Minas Gerais, 
por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de limpeza não 
especifi cadas anteriormente; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especifi cados anteriormente,, sem operador, enquadradas na Lei 
Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 81.29-0-00.00; 77.39-099.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 11874/2019-
03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 30/01/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
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– nº 111/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento BIOTHECH LOGISTICA LTDA CNPJ: Nº 21.382.943/0001-04, localizado na rua Chopin , n° 33, anexo 6, bairro Chácaras Reunidas Santa Terezinha, Conta-
gem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) 
de armazéns-gerais – emissão de warrant; depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns-gerais e guarda-móveis; organização logística do transporte de 
carga; holding de instituições não fi nanceiras; serviços combinados de escritório e apoio administrativo, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 
2010 sob os códigos nº 52.11-7-01.00; 52.11-7-99.00; 52.50-8-04.00; 64.62-0-00.00; 70.20-4-00.00; 82.11-3-00.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo 
Nº 01977/2019-11A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 06/02/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 143/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento SAL EXPRESS SOLUÇÕES LÓGICA E TRANSPORTE LTDA - EPP, CNPJ: Nº 86.392.529/0012-76, localizado na rua Cardeal Arco Verde, n° 1665, galpão A, 
quadra A, lote 020, bairro Água Branca, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambi-
ental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 
transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; organização logística do transporte de carga, enquadrada(s) na Lei Complementar 
nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o(s) código(s) nº 49.30-2-02; 49.30-2-01; 52.50-8-04 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 01034/2019-11A em 
conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 10/02/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – Nº 
794/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento QUICK LOGÍSTICA LTDA, CNPJ: Nº 03.176.032/0004-83, localizado na avenida Wilson Tavares Ribeiro, Nº 1400, sala 01, pavlh A -  módulos 01 e 02, bairro 
Chácaras Reunidas Santa Terezinha, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental 
simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 
transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; 
carga e descarga; agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo; organização logística do transporte de carga; operador de transporte multimodal - OTM, 
enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 49.30-2-02.01; 49.30-2-01.01; 52.11-7-99.00; 52.12-5-00.00; 52.50-8-03.00; 
52.50-8-04.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 01071/2019-11A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 
anos, com vencimento em 18/12/19.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 269/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento ALDA V.P MENDONÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CNPJ: Nº 19.039.626/0001-30, localizado na rua Eugênia Sá Fortes, nº 455 B, bairro Bela Vista, 
Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) ativi-
dade(s) de fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção; comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profi ssionais e de 
segurança, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 14.14-2-00/00; 46.42-7-01/00, respectivamente, conforme Processo 
Administrativo Nº 01789/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 17/02/2030.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 364/2020-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CNPJ: Nº 18.715.508/0001-31, localizado na praça Presidente Tancredo Neves, nº 200, bairro Camilo 
Alves, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) 
atividade(s) de obras de drenagem e urbanização da Vila Boa Vista – Outras obras de engenharia civil não especifi cadas; no endereço: Beco Machado de Assis, Vila Boa 
Vista em Contagem/MG, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 42.99-5/99.00, conforme Processo Administrativo Nº 
02324/2019-11A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 08/03/2029. 

Secretaria Municipal 
de Saúde

EXTRATO DO Termo de Credenciamento  nº  011/2020 - PAC 267/2015 – Credenc 022/2015 
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: IMED CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO LTDA
OBJETO:. O presente Termo de Credenciamento tem por objeto a prestação de serviços de PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS DIAGNÓSTICOS, CIRÚRGICOS COM CON-
SULTAS CORRELACIONADAS E ASSISTÊNCIA AO PACIENTE PORTADOR DE GLAUCOMA COM FORNECIMENTO DE TERAPÊUTICA, DESTINADOS A ATENDER AOS USUÁRIOS 
DO SUS/CONTAGEM, DE ACORDO COM A TABELA DE PROCEDIMENTOS EDITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PLANO OPERATIVO.
VIGÊNCIA: 30 dias, vigorando de 03/11/2020 a 03/11/2021
VALOR: R$ 922.333,35 (novecentos e vinte dois mil trezentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos
Dotação orçamentária: 1113.1 – 10302.0040.2192; Natureza de despesa: 339039 36 CR 782 Fonte: 0102; | 1113.1 – 10302.0040.2192; Natureza de despesa: 339039 
36 CR 784 Fonte: 2159
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 284/2020 - PAC 125/2020 - PE 048/2020- SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR: ARTINOX COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR, destinado a Rede de Atenção à Saúde, 
de acordo com as especifi cações contidas no Edital nº 048/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR e Termo de Referência passam a inte-
grar este instrumento, independentemente de transcrição
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 27/10/2020 e término em 27/10/2021
VALOR: R$ 30.000,00(Trinta mil reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 285/2020 - PAC 125/2020 - PE 048/2020- SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR: BEAGÁ HOSPITALAR EIRELI
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR, destinado a Rede de Atenção à Saúde, 
de acordo com as especifi cações contidas no Edital nº 048/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR e Termo de Referência passam a inte-
grar este instrumento, independentemente de transcrição
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 27/10/2020 e término em 27/10/2021
VALOR: R$ 17.400,00 ( Dezessete mil e quatrocentos )

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 286/2020 - PAC 125/2020 - PE 048/2020- SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR, destinado a Rede de Atenção à Saúde, 
de acordo com as especifi cações contidas no Edital nº 048/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR e Termo de Referência passam a inte-
grar este instrumento, independentemente de transcrição
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 27/10/2020 e término em 27/10/2021
VALOR: R$ 64.680,00(Sessenta e quatro mil seiscentos e oitenta reais )

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 287/2020 - PAC 125/2020 - PE 048/2020- SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR: HOLÍSTICA INDUSTRIALIZAÇÃO DE MAQUINA E MÓV.EIS EIRELI
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR, destinado a Rede de Atenção à Saúde, 
de acordo com as especifi cações contidas no Edital nº 048/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR e Termo de Referência passam a inte-
grar este instrumento, independentemente de transcrição
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 27/10/2020 e término em 27/10/2021
VALOR: R$ 52.498,96 (Cinquenta e dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos )

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 288/2020 - PAC 125/2020 - PE 048/2020- SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR: INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR, destinado a Rede de Atenção à Saúde, 
de acordo com as especifi cações contidas no Edital nº 048/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR e Termo de Referência passam a inte-
grar este instrumento, independentemente de transcrição
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 27/10/2020 e término em 27/10/2021
VALOR: R$23.470,20 (Vinte e três mil quatrocentos e setenta reais e vinte centavos) 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 289/2020 - PAC 125/2020 - PE 048/2020- SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR, destinado a Rede de Atenção à Saúde, 
de acordo com as especifi cações contidas no Edital nº 048/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR e Termo de Referência passam a inte-
grar este instrumento, independentemente de transcrição
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 27/10/2020 e término em 27/10/2021
VALOR: R$ 8.328,00 (Oito mil trezentos e vinte e oito reais) 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 290/2020 - PAC 125/2020 - PE 048/2020- SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR: SANTA CLARA MÓVEIS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR, destinado a Rede de Atenção à Saúde, 
de acordo com as especifi cações contidas no Edital nº 048/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR e Termo de Referência passam a inte-
grar este instrumento, independentemente de transcrição
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 27/10/2020 e término em 27/10/2021
VALOR: R$ 74.913,30 (Setenta e quatro mil novecentos e treze reais e trinta centavos) 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 291/2020 - PAC 125/2020 - PE 048/2020- SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR: VITANET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR, destinado a Rede de Atenção à Saúde, 
de acordo com as especifi cações contidas no Edital nº 048/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR e Termo de Referência passam a inte-
grar este instrumento, independentemente de transcrição
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 27/10/2020 e término em 27/10/2021
VALOR: R$ 11.427,00 (Onze mil quatrocentos e vinte e sete reais ) 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 292/2020 - PAC 125/2020 - PE 048/2020- SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR, destinado a Rede de Atenção à Saúde, 
de acordo com as especifi cações contidas no Edital nº 048/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR e Termo de Referência passam a inte-
grar este instrumento, independentemente de transcrição
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 27/10/2020 e término em 27/10/2021
VALOR: R$ 7.099,80  (Sete mil noventa e nove reais e oitenta centavos )

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 124/2020 - PAC 131/2020 - PE 043/2020 
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA 
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA MÁQUINAS DE TOSA , a serem utilizadas nos procedimentos de esterilização de cães e gatos 
do Município de Contagem como parte integrante do Programa de Guarda Responsável da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses, de acordo com as especifi -
cações contidas no Edital nº 043/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR e Termo de Referência passam a integrar este instrumento, 
independentemente de transcrição
VIGÊNCIA: 30 dias, vigorando de 03/11/2020 a 03/11/2021
VALOR 42.960,00 (QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS).

EXTRATO DO TERMO  DE CREDENCIAMENTO  nº 011/2020/FMS - PAC 267/2015 – Credenciamento:  022/2015. 
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: IMED CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO LTDA
OBJETO: O presente Termo de Credenciamento tem por objeto a prestação de serviços de PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS DIAGNÓSTICOS, CIRÚRGICOS COM CON-
SULTAS CORRELACIONADAS E ASSISTÊNCIA AO PACIENTE PORTADOR DE GLAUCOMA COM FORNECIMENTO DE TERAPÊUTICA, DESTINADOS A ATENDER AOS USUÁRIOS 
DO SUS/CONTAGEM, DE ACORDO COM A TABELA DE PROCEDIMENTOS EDITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PLANO OPERATIVO.
.VALOR: R$ 922.333,35 (novecentos e vinte dois mil trezentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos

EXTRATO DO TERMO  DE CREDENCIAMENTO  nº 012/2020/FMS - PAC 140/2019 – Credenciamento:  001/2019. 
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: OTTOBOCK DO BRASIL TÉCNICA ORTOPEDICA LTDA
OBJETO: O presente Termo de Credenciamento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS, ACIMA DE 
90 Kgs E CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA ADULTO E OU INFANTIL referente aos novos códigos de procedimentos incluídos na Tabela de Procedimentos, Medicamen-
tos, Órteses, Próteses e materiais Especiais do Sistema Único de Saúde através da Portaria GM/MS nº 1.272, de 25 de junho e procedimentos incluídos na Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, visando o atendimento dos usuários SUS/Contagem/MG.
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 29/10/2020 e término em 29/10/2021
VALOR: R$ 549.370,00 ( quinhentos e quarenta e nove mil trezentos e setenta reais)
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 299/2020 - PAC 171/2020 - PE 065/2020- SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR: DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é a AQUISIÇÃO NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇO DE ELETRODOS, ESPARADRAPOS E FITAS FRACASSADOS NO PAC 024/2020 
PE 012/2020 , DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS Unidades Básicas de Saúde /de Contagem, de acordo com as especifi cações contidas no Edital nº 
065/2020 e seus anexos
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de06/11/2020 e término em 06/11/2021
VALOR: R$ 35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos reais.)

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tornar Público a HO-
MOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 062/2020, Processo nº 153/2020, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS DE LENÇÓIS DESCARTÁVEIS, AVENTAIS DESCARTÁVEIS 
E CAMISOLAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (25% DOS ITENS), OS CENTROS DE CONSULTAS ESPE-
CIALIZADAS (50% DOS ITENS), OS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) (10% DOS ITENS), SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD) (5% DOS ITENS) E O 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) (10% DOS ITENS) QUE COMPÕEM A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DE CONTAGEM, no valor total estimado de 
R$2.611.415,00 – (dois milhões, seiscentos e onze mil e quatrocentos e quinze reais). Natureza da Despesa: 339030 35 (MATERIAL HOSPITALAR); 
Empresas:

Vencedores Valor

LEONARDO OLIVEIRA RABELO ME R$ 190.950,00 R$ 190.950,00

MAC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA R$ 16.290,00 R$ 16.290,00

MINAS MED BRASIL LTDA - ME R$ 34.905,00 R$ 34.905,00

PAULO ROBERTO MACEDO DE MATTOS CONFECCOES EIRELI R$ 2.257.770,00 R$ 2.257.770,00

SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP R$ 111.500,00 R$ 111.500,00

TOTAL:
R$ 2.611.415,00

Cleber de Faria Silva  Secretário Municipal de Saúde.  Em 09 de novembro  de 2020.

Aviso de Retifi cação da Homologação - O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 
10.520/02, Tornar Público a RE-RATIFICAÇÃO  DA HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 040.2020, Processo nº 096.2020, cujo objeto é o AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
PARA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL, no valor total estimado de R$ 32.393,99 – (trinta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e noventa e nove reais). 
Dotação Orçamentária: 

Unidade orçamentária Projeto atividade Elemento da despesa Fonte

1113.1 10.301.0040.2190 339030 14 CR 754 2159
Conforme quadro abaixo: 
ONDE SE LÊ: 

Vencedores Valor

ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL R$ 32.093,99

RODRIGO GAGLIARDI HARA EIRELI R$ 300,00

TOTAL R$ 32.393,99
LEIA-SE: 

Vencedores Valor

ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MÁXIMA VIRTUAL R$ 32.093,99
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PORTALPSIC COMERCIO E SERVIÇO LTDA R$ 300,00

TOTAL R$ 32.393,99
Cleber de Faria Silva -   Secretário Municipal de Saúde.  Em 06 de Novembro  de 2020.

AVISO DE PUBLICAÇÃO FRACASSADA PREGÃO ELETRONICO N° 062/2020
Licitação fracassada para o lote 7 abaixo especifi cado, a pregoeira Aline Gomes dos Santos da licitação da Secretaria de Saúde de Contagem MG torna publico para 
conhecimento dos licitantes e demais interessados, que o pregão eletrônico n° 062/2020 – SMS, foi declarada FRACASSADA para os lotes 07.
Origem secretaria municipal de saúde - SMS objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE LENÇÓIS DESCARTÁVEIS, AVENTAIS DESCARTÁVEIS E CAMISOLAS DESCARTÁVEIS DESTINA-
DOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (25% DOS ITENS), OS CENTROS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (50% DOS ITENS), OS CENTROS 
DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) (10% DOS ITENS), SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD) (5% DOS ITENS) E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 
(SAMU) (10% DOS ITENS) QUE COMPÕEM A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DE CONTAGEM, maiores informações encontra se á disposição em sua sede na Avenida David 
Sarnoff, 3113, cidade industrial Contagem MG ou através do telefone (31) 3472-6290 
Lote 07 - Avental cirúrgico, comprimento mínimo de 1,50, em SMS, gramatura mínima de 50 g/m²

AVISO DE PUBLICAÇÃO FRACASSADA PREGÃO ELETRONICO N° 122/2019
Licitação fracassada para os lotes abaixo especifi cados, a pregoeira Aline Gomes dos Santos da licitação da Secretaria de Saúde de Contagem MG torna publico para 
conhecimento dos licitantes e demais interessados, que o pregão eletrônico n° 122/2019 – SMS, foi declarada FRACASSADA para os lotes 01, 02, 03, 04, 05,06.
Origem secretaria municipal de saúde - SMS objeto: Aquisição de equipamentos para a atenção especializada em saúde dos centros de consultas especializadas (cce’s) 
conforme as especifi cações e condições estabelecidas no termo de referencia, maiores informações encontra se á disposição em sua sede na Avenida David Sarnoff, 
3113, cidade industrial Contagem MG ou através do telefone (31) 3472-6290 
Lote 1 - Aparelho de raios-X fi xo
Lote 2 - Ultrassom diagnóstico
Lote 3 - Sistema de vídeo endoscopia fl exível 
Lote 4 - Audiômetro clínico com display de cristal líquido
Lote 5 - Bisturi elétrico digital 
Lote 6 - Endoscópio rígido

Aviso de resposta de impugnação  – A Comissão Permanente de Licitação, informa  referente a impugnação impetrada pela empresa Costa Camargo Comercio de 
Produtos Hospitalares LTDA onde foi esta conhecida como tempestiva e em seu mérito analisada como improcedente, conforme motivação constante nos autos do 
processo – Comissão Especial de Licitação – Em 09 de novembro de 2020.

Aviso de Suspensão de Sessão e Nova Data de Sessão  – A Comissão Permanente de Licitação, informa  a SUSPENSÃO do PREGÃO ELETRÔNICO 071.2020, previsto para 
o dia 11.11.2020 que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A ORDENS JUDICIAIS após solicitação da área técnica. Fica a nova data 
agendada para o dia: 25.11.2020 - Comissão Permanente de Licitação - Em 09  de novembro de 2020.
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AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2020

Licitação Fracassada para os Itens: 02, 04 e 06.  O (A) Pregoeiro (a) da Equipe de Licitação, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que 
o(a) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2020 - SMS, foi declarada FRACASSADA PARA OS LOTES 02, 04 e 06.

 Origem: Secretaria Municipal da Saúde - SMS. Objeto: Constitui o Objeto desta Licitação o Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para 
oxigenioterapia fracassados no PAC 042.2020 PE 024.2020 destinados a suprir as necessidades das unidades básicas de saúde (25% dos itens), os centros de consultas 
especializadas (40% dos itens), os centros de atenção psicossocial (CAPS) (10% dos itens), serviço de atenção domiciliar (SAD) (5% dos itens) e o serviço de atendimento 
móvel de urgência (SAMU) (20% dos itens) que compõem a rede de atenção à saúde de Contagem. Maiores informações encontram-se à disposição em sua Sede situa-
da na Av. General David Sarnoff, 3113 – Cidade Industrial, Contagem-MG, ou através do telefone: (31) 3472-6293 | SMS.

Contagem-MG, 09 de novembro de 2020.
Cleber de Faria Silva

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO 
RDC PRESENCIAL N. 004/2020 

A Prefeitura Municipal de Contagem, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOBS), torna público, para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar licitação na seguinte modalidade: 

RDC PRESENCIAL N. 004/2020 – PA 160/2020, tipo Maior Desconto, para contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada, por preços unitários, 
obras de implantação da pista de caminhada na Av. Prefeito Gil Diniz, no Bairro Fonte Grande, Contagem/MG, com entrega do envelope de proposta até às 09:00 (nove 
horas) do dia 14 (quatorze) de dezembro de 2020.

Os interessados poderão ler e obter o texto integral deste Edital e seus anexos, que estarão disponíveis a partir do dia 12 (doze) de novembro de 2020, no site www.
contagem.mg.gov.br/licitações devendo o interessado preencher seus dados para a retirada do mesmo ou na sala da Comissão Permanente de Licitação, da Secre-
taria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOBS), situada à rua Madre Margherita Fontanaresa, 432, 3º andar – Bairro Eldorado - Contagem/MG, tel.: (0**31) 
3391.9352 e 99317.4636, de segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 às 13:00 horas, por meio da obtenção do DVD correspondente. No ato de aquisição do DVD, os 
interessados deverão fornecer outro DVD, sem qualquer uso e ainda, OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão social ou denomi-
nação completa da empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, e -mail e nome da pessoa para contato.

João Batista dos Mares Guia
Secretário de Obras e Serviços Urbanos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Comissão Permanente de Licitação

Contagem, 09 de novembro de 2020.

Ref: Convite n. 010/2020 

Senhores Licitantes,

A Comissão Permanente de Licitação comunica que a reunião pública para abertura do envelope   n. 02 “proposta de preços”, do processo em epígrafe, cujo objeto é 
REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL FONTE GRANDE, DO BAIRRO VILA ITÁLIA, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG. conforme solicitação da Secretaria Municipal de Espor-
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te e Lazer, será realizada no dia 10 (dez) de novembro de 2020, às 09:00 (nove) horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação.

Clair José Benfi ca
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e 
Juventude

AVISO ERRATA

PREFEITURA DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE
Praça Silviano Brandão, nº 21, bairro Centro – Contagem /MG – CEP: 32017-680
Responsável: Leandro Lopes Campos
Telefone: 0(31)3352-5357 / 5347 / 6797 e-mail: leandro.campos@contagem.mg.gov.br

EDITAL DE PRÊMIO SECEJ Nº 001/2020 – SELEÇÃO DE PORTFÓLIOS DE PESSOAS FÍSICAS TRABALHADORES DA CULTURA EM CONTAGEM A SEREM PREMIADAS COM 
RECURSO DA LEI ALDIR BLANC.

O Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude Interino, Mário Fabiano da Silva Moreira, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
comunica a todos interessados e torna pública a presente RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE PRÊMIO SECEJ Nº 001/2020 – SELEÇÃO DE PORTFÓLIOS DE PESSOAS FÍSICAS 
TRABALHADORES DA CULTURA EM CONTAGEM A SEREM PREMIADAS COM RECURSO DA LEI ALDIR BLANC PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – DOC DO 
DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020, EDIÇÃO 4928, PÁGINAS 15 A 19, que sofreu nova abertura de inscrições nos das 17h do dia 09/11/2020 até às 17h do dia 11/11/2020 e 
alteração nos itens 3.2, 4.3c e 7. Assim, faz constar NOVA REDAÇÃO DO EDITAL:

EDITAL DE PRÊMIO SECEJ Nº 001/2020 – SELEÇÃO DE PORTFÓLIOS DE PESSOAS FÍSICAS TRABALHADORES DA CULTURA EM CONTAGEM A SEREM PREMIADAS COM 
RECURSO DA LEI ALDIR BLANC.

O Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, Alexandre Rocha Valadares, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, comunica a 
todos os proponentes que estão abertas as inscrições de pessoas físicas, com vistas à obtenção de premiação oriunda de recurso da Lei Aldir Blanc, Lei nº 14.017/2020, 
no período de 20 de outubro a 03 de novembro de 2020 e após das 17h do dia 09/11/2020 até às 17h do dia 11/11/2020, em conformidade com as condições a seguir 
estabelecidas:

1. PROPÓSITO E JUSTIFICATIVA DO EDITAL
1.1. A fi nalidade do presente Edital é selecionar portfólios de pessoas físicas que se enquadram como trabalhadores da cultura, que são atuantes e já executam ativi-
dades culturais no Município de Contagem, nas áreas, segmentos ou linguagens artísticas de Audiovisual, Artes cênicas, Artes visuais, Artesanato, Cultura popular e 
Patrimônio material e imaterial, Música, Dança, Literatura e publicações, Gestão e Produção cultural, Empreendedorismo cultural, entre outros, dentro da política de 
incentivo à cultura do município de Contagem/MG de pessoas físicas que atuam nas diversas áreas da cultura, com recursos repassados ao Município em razão da Lei 
Aldir Blanc, Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020.
1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei Aldir Blanc, Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, Decreto 10.464, de 17 de agosto de 2020, Lei Municipal nº 
4.647/13, e pelos demais normativos aplicáveis, como a Lei nº 8.666/93 que pode ser utilizada subsidiariamente, além das condições previstas neste Edital.

2. OBJETO E VIGÊNCIA
2.1. Tendo em vista o prazo de 60 (sessenta) dias para a destinação do recurso da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, os selecionados por este Edital serão pre-
miados sem a necessidade de assinatura de instrumento jurídico, em prazo estipulado neste Edital, sendo que o prêmio está atrelado aos trabalhos já realizado pelo 
trabalhador da cultura, conforme portfólio apresentado.
2.2. O presente Edital tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação;

3. DO OBJETO DO EDITAL E VALOR DOS PRÊMIOS
3.1. O valor total dos recursos destinados a este Edital é de R$600.000,00 (seiscentos mil reais);
3.2. Os recursos orçamentários para a execução dos contratos dos projetos culturais benefi ciados por este Edital estão previstos no orçamento da Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e Juventude – SECEJ, pelo repasse do governo federal destinado a Lei Aldir Blanc, através da seguinte dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária: 1203
Funcional Programática: 13.392.0014.2262
Classifi cação Reduzida: 1491
Natureza da Despesa: 33903100
Fonte de Recursos 2162
3.3. Cada empreendedor poderá apresentar somente 01 (um) portfólio em qualquer área discriminada no item 3.4;
3.4. Este Edital tem como objeto premiar iniciativas culturais, promovidas por pessoas físicas domiciliadas em Contagem/MG que contribuem para a Cultura de Conta-
gem, visando o fortalecimento da política cultural em nossa cidade, com a entrega de 150 (cento e cinquenta) prêmios de R$4.000,00 (quatro mil reais) cada para as 
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seguintes áreas, segmentos ou linguagens artística:
a) 15 (quinze) prêmios de R$4.000,00 (quatro mil reais) cada, totalizando R$60.000,00 (sessenta mil reais) para Artes cênicas;
b) 15 (quinze) prêmios de R$4.000,00 (quatro mil reais) cada, totalizando R$60.000,00 (sessenta mil reais) para Artes visuais;
c) 15 (quinze) prêmios de R$4.000,00 (quatro mil reais) cada, totalizando R$60.000,00 (sessenta mil reais) para Audiovisual;
d) 15 (quinze) prêmios de R$4.000,00 (quatro mil reais) cada, totalizando R$60.000,00 (sessenta mil reais) para Artesanato;
e) 15 (quinze) prêmios de R$4.000,00 (quatro mil reais) cada, totalizando R$60.000,00 (sessenta mil reais) para Cultura popular, Cultura Urbana e Patrimônio material e 
imaterial;
f) 15 (quinze) prêmios de R$4.000,00 (quatro mil reais) cada, totalizando R$60.000,00 (sessenta mil reais) para Música;
g) 15 (quinze) prêmios de R$4.000,00 (quatro mil reais) cada, totalizando R$60.000,00 (sessenta mil reais) para Dança;
h) 15 (quinze) prêmios de R$4.000,00 (quatro mil reais) cada, totalizando R$60.000,00 (sessenta mil reais) para Literatura e publicações;
i) 15 (quinze) prêmios de R$4.000,00 (quatro mil reais) cada, totalizando R$60.000,00 (sessenta mil reais) para Gestão e Produção cultural;
j) 15 (quinze) prêmios de R$4.000,00 (quatro mil reais) cada, totalizando R$60.000,00 (sessenta mil reais) para Economia criativa;

3.5. Considera-se:
a) Artes cênicas: toda forma de expressão que necessita de uma representação (Teatro, Ópera, Dança, Circo, Comédia e outros);
b) Artes visuais: qualquer forma de representação visual (Artes gráfi cas, Artes plásticas,  Performance, pintura, desenho, gravura, fotografi a, cinema, escultura, e ou-
tros);
c) Audiovisual: modo de comunicação produzida através de componentes visuais e auditivos. Estas podem ser vídeos, imagens, desenhos, signos e até gráfi cos. (Diretor 
de fotografi a, editor, roteirista, cineasta e outros);
d) Artesanato: técnica manual utilizada para produzir objetos feitos a partir de matéria-prima natural (bijuterias, bordados, cerâmica, vidro, gesso, mosaicos, pinturas, 
esculturas e outros);
e) Cultura popular: é o conjunto de criações que emanam de uma comunidade cultural, fundadas na tradição, expressas por um grupo ou por indivíduos e que reco-
nhecidamente respondem às expectativas da comunidade enquanto expressão de sua identidade cultural e social;
Cultura Urbana: a expressão de grupos que desenvolvem sua arte nas ruas, nos bairros, em espaços públicos que são democratizados, criando novas sociabilidades;
Patrimônio material: Bens tombados de natureza material podem ser imóveis históricos da cidade, sítios arqueológicos e paisagísticos, bens individuais ou móveis, 
como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográfi cos, arquivísticos, videográfi cos, fotográfi cos e cinematográfi cos;
Patrimônio imaterial: práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associa-
dos - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos os indivíduos, reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural;
f) Música: combinação de ritmo, harmonia e melodia, que pode ser defi nida em música erudita/clássica, popular, ópera e tradicional, executada por instrumentistas e 
cantores para expressar sentimentos;
g) Dança: arte de movimentar o corpo, através de uma cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria, geralmente com o auxílio de sons ou de 
músicas;
h) Literatura e publicações: obra literária, artística ou científi ca ao conhecimento do público, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular de direito de 
autor (herdeiros, sucessores, titulares e outros);
i) Gestão e Produção cultural: procedimentos administrativos e operacionais para a gerência de processos no campo da Cultura e da Arte; planejamento, organização e 
coordenação de projetos e produtos culturais, artísticos, esportivos e de divulgação científi ca; (Produtores, Técnicos de som, iluminação, montagem e outros);
j) Economia criativa / Empreendedorismo cultural: Atividades econômicas relacionadas à produção e distribuição de bens e serviços que utilizam a criatividade e as 
habilidades dos indivíduos ou grupos como insumos primários para o desenvolvimento cultural de uma comunidade.
3.6. Para recebimento de todos os prêmios não será exigida nenhuma contraprestação, como contrapartida ou prêmio aquisição, bem como, por se tratar de prêmio, 
não será exigida prestação de contas;
3.7. Em caso de insufi ciência de propostas aprovadas em determinada área, segmento ou linguagem artística, a Comissão Especial de Avaliação e Seleção dos Editais 
realizados com recurso da Lei Aldir Blanc, determinada no item 8, poderá realocar os recursos fi nanceiros restantes para outras áreas, levando em consideração os 
projetos com as melhores pontuações.
3.8. Em caso de insufi ciência de propostas inscritas, a Comissão Especial de Avaliação e Seleção dos Editais realizados com recurso da Lei Aldir Blanc, determinada no 
item 8, poderá aumentar o valor da premiação de todos os aprovados, utilizando o saldo remanescente, com o objetivo de minimizar a sobra de recursos fi nanceiro 
destinado ao Edital.

4. DA INSCRIÇÃO, DOCUMENTAÇÃO CADASTRAL E PROPOSTA/PORTFÓLIO
4.1. Os empreendedores que desejarem participar desta seleção, devem apresentar proposta através do preenchimento do sistema online disponível no site www.
prosas.com.br;
4.2. A apresentação do projeto cultural deverá ser digitada no Formulário Padrão do sistema online, conforme o anexo I;
4.3. Documentos obrigatórios da proposta:
a) Carteira de identidade do empreendedor original digitalizada;
b) CPF do empreendedor original digitalizado;
c) 02 (dois) comprovantes de residência ou domicílio em Contagem, originais e digitalizados, em nome do empreendedor que podem ser contas de água, luz, telefone, 
contracheque, sendo exigido 01 (um) comprovante datado há pelo menos 12 (doze) meses anteriores à data de publicação deste Edital e, o outro atual, entre os meses 
de agosto a novembro de 2020.
Ou declaração de quitação eleitoral, original e digitalizada, emitida pelo site do TRE/MG que comprove domicílio eleitoral em Contagem há pelo menos 01 (um) ano 
anteriores a data de publicação deste Edital.
Ou documento comprobatório de domicílio no Município de Contagem há pelo menos 01 (um) ano, nos termos dos artigos 70 a 78 do Código Civil;
d) Currículo, com descrição completa da formação e atividades do proponente;
e) Carta descritiva das atividades que desenvolveu em sua comunidade, com a data de realização, a fi nalidade, o público que atingiu ou atinge e o segmento cultural 
com prioridade de atuação; 
f) Portfólio completo do proponente;
g) Comprovação de atividades culturais nos últimos 12 (doze) meses, referentes à matéria objeto do Edital, por meio de portfólio das atividades culturais, apresentando 
comprovação com matérias em jornais, revistas, cartazes, publicações, e/ou certifi cados de participação em eventos, Alvarás de eventos, reconhecimento através do 
legislativo municipal na área cultural ou qualquer outro registro que possa comprovar as atividades culturais desenvolvidas;
h) Declarações dos anexos II, III e IV devidamente preenchidas e assinadas.
4.4. A proposta encaminhada implica na prévia e integral concordância com todas as normas deste Edital.
4.5. Não serão aceitas propostas e documentos enviados por qualquer outro meio não previsto no Edital;
4.6. Após a inscrição da proposta e até o encerramento de sua análise, não será permitido anexar novos documentos ou informações.
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5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Podem participar do presente Edital as pessoas físicas, brasileiros, maiores de 18 anos, domiciliadas em Contagem nos termos do Código Civil que contribuem para 
a cultura da cidade.
5.2. Cada proponente poderá apresentar somente uma proposta para a seleção. Na hipótese de haver mais de uma inscrição por candidato, será considerada a inscri-
ção apresentada por último, que mais se aproxime do prazo fi nal das inscrições.
5.3. Caso seja detectada a inscrição da mesma iniciativa por candidatos diferentes, ambas serão desclassifi cadas na fase de habilitação.
5.4. A SECEJ não se responsabiliza por falha na informação do endereço físico e eletrônico, bem como contatos telefônicos, fornecidos pelos candidatos.

6. IMPEDIMENTOS PARA CONTEMPLAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
6.1. Ficará impedido de celebrar o contrato, devendo ser desclassifi cado na fase de habilitação, o empreendedor que esteja omisso no dever de prestar contas de parce-
ria anteriormente celebrada junto a administração pública municipal de Contagem.
6.2. Ficam vedados de se inscrever neste Edital:
a) Os que estejam omissos no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada junto a administração pública municipal de Contagem;
b) Os que se enquadram nos termos do artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Contagem: “O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os ocupantes de cargo em 
comissão ou função de confi ança, as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afi m 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 fi ndas as respectivas funções”;
c) Os empreendedores que possuem cargo efetivo, cargo comissionado, função gratifi cada, função ou emprego público na Administração Pública direta, autarquias, 
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público municipal;
d) Os empreendedores que possuem parentesco em linha reta, colateral, por afi nidade e até o 2º grau, com agente público do Município de Contagem (cônju-
ge, companheiro(a) ou parente em linha reta: pai/mãe, avô/avó, fi lho(a), neto(a); colateral: irmão(ã); ou por afi nidade: sogro(a), genro/nora, padrastro/madrastra, 
enteado(a) e cunhado(a));
6.3 Os servidores públicos municipais exonerados, demitidos ou aposentados são impedidos de se inscreverem e participarem do certame pelo período de quarentena 
mínimo de 06 (seis) meses após o afastamento das funções, conforme artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Contagem.

7. DAS FASES DO EDITAL

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS

1 Publicação do Edital. 20 de outubro de 2020

2 Envio das propostas pelos proponentes. 20 de outubro a 03 de novembro de 2020

3 Habilitação e Prazo para os candidatos responderem as diligências. 04 e 05 de novembro de 2020

4 Análise e Seleção das propostas pela Comissão. 06 e 09 de novembro de 2020

Reabertura de inscrições. 17h do dia 09/11/2020 até às 17h do dia 11/11/2020

5 Prazo para os candidatos responderem as Diligências. 12/11/2020

6 Análise e Seleção das propostas pela Comissão. 13 e 16 de novembro de 2020

7 Divulgação do resultado preliminar. 16 de novembro de 2020

8 Interposição de recursos contra o resultado preliminar. 17 a 24 de novembro de 2020

9 Análise dos recursos pela Comissão. 25 de novembro de 2020

10
Publicação do resultado dos recursos e resultado defi nitivo com homologação do 
Secretário. 25 de novembro de 2020

8. DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE E JULGAMENTO DOS PROJETOS
8.1. As propostas serão julgados em etapa única, com atribuição de notas e justifi cativa sobre a proposta como um todo pela Comissão Especial de Avaliação e Seleção 
dos Editais realizados com recurso da Lei Aldir Blanc, nomeada e indicada por meio da Portaria SECEJ nº 009 de 13 de outubro de 2020, do Secretário Municipal de 
Cultura, Esporte e Juventude, publicada no Diário Ofi cial de Contagem – DOC no dia 20 de outubro de 2020. A Comissão Especial de Avaliação e Seleção dos Editais 
realizados com recurso da Lei Aldir Blanc possui 12 (doze) membros, quais sejam:
I – Leandro Lopes Campos – Matrícula 1519134;
II – Soraia Cristina de Oliveira – Matrícula 1436640;
III – Fernando Coimbra Perdigão – Matrícula 134880;
IV – Fabrício Osvaldo – Matrícula 1510722;
V – Olister Barbosa – Matrícula 334642;
VI – Daniel Costa de M. Quirino – Matrícula 389811;
VII – Márcia Simões Lopes – Matrícula 201611;
VIII – Ronaldo Leandro Duarte Costa – Matrícula 102300067;
IX – Tatiana Christine de Oliveira – Matrícula 1514023;
X – Patrícia Faria de Oliveira – Matrícula 1270237;
XI – Evandro Oliveira Parreiras de Andrade – Matrícula 128029;
XII – Leandro Rodrigues Gandra – Matrícula 1540334;

8.2. A habilitação se dará pela verifi cação dos documentos obrigatórios da proposta exigidos no item 4 deste Edital. Caso seja verifi cada a ausência de algum docu-
mento exigido no item 4.3a, 4.3b ou 4.3c deste Edital o candidato receberá uma diligência pelo sistema prosas e terá uma única oportunidade de editar a proposta, 
corrigindo-a e enviando o documento devido, quando do prazo previsto no edital para responder a diligência. Caso a diligência não seja respondida no prazo o candi-
dato será desclassifi cado e comunicado sobre a decisão pela publicação do resultado preliminar. Caso seja verifi cada a ausência de algum outro documento o candidato 
será penalizado por meio da perda de pontuação a ser atribuída;
8.3. Ao avaliar as propostas, a Comissão observará sua adequação à Política da Cultura e os benefícios culturais, sociais e econômicos oferecidos à comunidade, de 
acordo os critérios e pontuação totalizando no máximo 100 (cem) pontos, conforme critérios discriminados a seguir:
1) Clareza e objetividade do portfólio. (Pontuação: de 0 a 20 Pontos);
2) Atuação em regionais. (Pontuação: de 0 a 20 Pontos);
3) Promoção da cultura municipal/local. (Pontuação: de 0 a 20 Pontos);
4) Transversalidade com outras esferas do conhecimento e da vida social. (Pontuação: de 0 a 20 Pontos);
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5) Interesse público e sociocultural do portfólio. (Pontuação: de 0 a 20 Pontos).
8.4. Serão classifi cadas as propostas que alcançarem uma pontuação mínima de 50 (cinquenta) pontos na etapa de seleção.
8.5. Para o estabelecimento da lista de selecionados será levado em conta a pontuação atribuída a cada proposta, com classifi cação por ordem decrescente.
8.6. Havendo empate na totalização dos pontos, o desempate benefi ciará o candidato que tenha apresentado sucessivamente:
a) Maior pontuação no critério 01;
b) Maior pontuação no critério 02;
c) Maior pontuação no critério 04;
d) Maior pontuação no critério 03.
8.7. Persistindo o empate, o vencedor será decidido mediante sorteio, tal como determina, em caráter obrigatório, o §2º do art. 45 da Lei nº 8.666/93, aqui aplicada 
subsidiariamente.
8.8. Em nenhum caso serão consideradas as propostas desclassifi cadas na fase de habilitação;
8.9. Do resultado preliminar das propostas contempladas, caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da divulgação do resultado;
8.10. O recurso deverá ser protocolado na Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude – SECEJ, à Praça Silviano Brandão, n° 21 , Centro, Contagem/MG, de segunda-feira 
a sexta-feira, no horário das 9h às 12h e de 13h às 17h, e direcionado ao Presidente da Comissão de Seleção;
8.11. A Comissão terá 24 (vinte e quatro) horas para analisar e julgar o recurso interposto, comunicando ao recorrente sobre a decisão fi nal por meio de publicação da 
Ata em que consta a decisão no Diário Ofi cial de Contagem – DOC.

9. DO PAGAMENTO DO PRÊMIO
9.1. O prêmio será pago aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura que obtiverem maiores notas totais da Comissão de Seleção após análise dos portfólios apresen-
tados.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. O presente Edital será divulgado no Diário Ofi cial de Contagem, Edição do dia 20 de outubro de 2020, bem como na página do sítio ofi cial da Prefeitura Munici-
pal de Contagem na internet (www.contagem.mg.gov.br), e na página do sistema de inscrições (www.prosas.com.br) com prazo de 10 (dez) dias para a apresentação 
das propostas.
10.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data-limite para envio das propostas, por petição dirigida 
ao Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, enviada por carta com AR ou protocolada no endereço informado no subitem 8.10 deste Edital. A resposta às 
impugnações caberá à SECEJ.
10.3. As impugnações não suspendem os prazos previstos no Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do processo 
administrativo deste Edital e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
10.4. Eventual modifi cação no Edital, decorrente das impugnações, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterandoĐse o prazo inicialmen-
te estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia.
10.5. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direi-
to a indenização ou reclamação de qualquer natureza.
10.6. O proponente é responsável pela fi delidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do Edital. A falsidade 
de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções 
administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. Além disso, caso a descober-
ta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções 
previstas no Edital, contrato ou instrumento legal.
10.7. A administração pública não cobrará dos empreendedores concorrentes taxas para participar deste Edital.
10.8. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas correlatas à participação no Edital serão de inteira responsabilidade dos 
empreendedores concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da administração pública.
10.9. Qualquer alteração que o proponente pretender realizar em um projeto aprovado deverá ser previamente submetida à análise e deliberação da SECEJ;
10.10. A apresentação de declarações, informações ou qualquer documentação irregular, falsa ou inexata, acarretará no cancelamento da inscrição do projeto e anula-
ção de todos os atos decorrentes do mesmo, em qualquer época, sem prejuízo das medidas e sanções administrativas e judiciais cabíveis;
10.11. A SECEJ não se responsabiliza pelas licenças e autorizações necessárias para a realização das atividades e das iniciativas culturais premiadas, tais como licenças, 
alvarás, recolhimento de direitos autorais, entre outros;
10.12. O descumprimento das obrigações previstas no Edital ensejará a devolução ao erário dos valores repassados, devidamente corrigidos e acrescidos dos juros 
legais, sem prejuízo da adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis.
10.13. As eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, constatadas a qualquer tempo, implicarão a desclassifi cação do candidato inscrito.
10.14. Os premiados autorizam, desde já, à SECEJ, o Município de Contagem e ao Ministério da Cultura, o direito de mencionar seu apoio e de utilizar em suas ações 
de difusão, quando entenderem oportuno, sem qualquer ônus, as peças publicitárias, fi chas técnicas, material audiovisual, fotografi as e os relatórios de atividades dos 
projetos selecionados pelo presente concurso nos termos do art. 111 da lei 8.666/93.
10.15. Este Edital não impede que os projetos selecionados sejam contemplados com outros recursos junto à iniciativa pública ou privada, utilizando ou não as leis de 
incentivo à cultura em vigor no País.
10.16. O Comitê de Implementação da Lei Aldir Blanc no Município de Contagem, resolverá os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital, observadas 
as disposições legais e os princípios que regem a administração pública.
10.17. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante, que estarão disponíveis no site www.contagem.mg.gov.br e www.prosas.com.br:
a) Anexo I: Formulário para apresentação da Proposta/Portfólio;
a) Anexo II: Declaração de Ciência e Concordância;
b) Anexo III: Declaração de Inexistência de Vínculo;
c) Anexo IV: Declaração de Domicilio;

Contagem, 20 de outubro de 2020.

Alexandre Rocha Valadares
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude
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ANEXO I
FORMULÁRIO PADRÃO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA/PORTFÓLIO

1. ASSINALE A ÁREA DA PROPOSTA/PORTFÓLIO:
A) ARTES CÊNICAS;
B) ARTES VISUAIS;
C) AUDIOVISUAL;
D) ARTESANATO;
E) CULTURA POPULAR, CULTURA URBANA, PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL;
F) MÚSICA;
G) DANÇA;
H) LITERATURA E PUBLICAÇÕES;
I) GESTÃO E PRODUÇÃO CULTURAL;
J) ECONOMIA CRIATIVA.

2. INFORME O NOME COMPLETO DO PROPONENTE PESSOA FÍSICA:

3. INFORME O CPF DO PROPONENTE PESSOA FÍSICA:

4. INFORME O ENDEREÇO COMPLETO (LOGRADOURO, NÚMERO E COMPLEMENTO, BAIRRO, REGIONAL, CIDADE, ESTADO E CEP) DO PROPONENTE:

5. INFORME OS NÚMEROS DE TELEFONES E CELULARES PARA CONTATO DO PROPONENTE COM DDD:

6. INFORME O E-MAIL DO PROPONENTE:

7. INFORME O SITE E REDES SOCIAIS DO PROPONENTE:

8. ENVIE ARQUIVO CONTENDO A CARTEIRA DE IDENTIDADE DO PROPONENTE ORIGINAL DIGITALIZADA:

9. ENVIE ARQUIVO CONTENDO O CPF DO PROPONENTE ORIGINAL DIGITALIZADO:

10. ENVIE ARQUIVO CONTENDO 02 (DOIS) COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA OU DOMICÍLIO EM CONTAGEM, ORIGINAIS E DIGITALIZADOS, EM NOME DO EMPREEN-
DEDOR QUE PODEM SER CONTAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, CONTRACHEQUE, SENDO EXIGIDO 01 (UM) COMPROVANTE DATADO HÁ PELO MENOS 12 (DOZE) MESES 
ANTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL E, O OUTRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020;
OU DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL, ORIGINAL E DIGITALIZADA, EMITIDA PELO SITE DO TRE/MG QUE COMPROVE DOMICÍLIO ELEITORAL EM CONTAGEM HÁ 
PELO MENOS 01 (UM) ANO ANTERIORES A DATA DE PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.
OU DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE DOMICÍLIO NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM HÁ PELO MENOS 01 (UM) ANO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 70 A 78 DO CÓDIGO 
CIVIL.

11. ENVIE ARQUIVO CONTENDO O CURRÍCULO COMPLETO COM DESCRIÇÃO COMPLETA DA FORMAÇÃO E DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO O PROPONENTE.

12. ENVIE ARQUIVO CONTENDO CARTA DESCRITIVA DAS ATIVIDADES QUE DESENVOLVEU EM SUA COMUNIDADE, COM A DATA DE REALIZAÇÃO, A FINALIDADE, O 
PÚBLICO QUE ATINGIU OU ATINGE E O SEGMENTO CULTURAL COM PRIORIDADE DE ATUAÇÃO.

13. ENVIE ARQUIVO CONTENDO PORTFÓLIO COMPLETO DO PROPONENTE.

14. ENVIE ARQUIVO CONTENDO COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, REFERENTES À MATÉRIA OBJETO DO EDITAL, POR MEIO 
DE PORTFÓLIO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, APRESENTANDO COMPROVAÇÃO COM MATÉRIAS EM JORNAIS, REVISTAS, CARTAZES, PUBLICAÇÕES, E/OU CERTIFICADOS 
DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, ALVARÁS DE EVENTOS, RECONHECIMENTO ATRAVÉS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NA ÁREA CULTURAL OU QUALQUER OUTRO REGISTRO 
QUE POSSA COMPROVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS.

15. ENVIE O ANEXO II DIGITALIZADO, APÓS ASSINADO PELO PROPONENTE.

16. ENVIE O ANEXO III DIGITALIZADO, APÓS ASSINADO PELO PROPONENTE.

17. ENVIE O ANEXO IV DIGITALIZADO, APÓS ASSINADO PELO PROPONENTE.
18. INFORME OS DADOS DE SUA CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO, EM CASO DE SER APROVADO NO PRESENTE EDITAL:

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DE CONTAGEM AGRADECE SUA PARTICIPAÇÃO!
PROSSIGA PARA CONTINUAR SUA INSCRIÇÃO E ENVIAR SUA PROPOSTA.
ANEXO II
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

 Declaro que a [identifi cação do intressado] está ciente e concorda com as disposições previstas no EDITAL DE PRÊMIO SECEJ Nº 001/2020 – SELEÇÃO DE PORTFÓ-
LIOS DE PESSOAS FÍSICAS TRABALHADORES DA CULTURA EM CONTAGEM A SEREM PREMIADAS COM RECURSO DA LEI ALDIR BLANC e em seus anexos, bem como se 
responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.

Contagem/MG, ____ de ______________ de 2020.

...........................................................................................
(Nome do proponente)
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO

 Eu, [nome do proponente, inscrito(a) no CPF sob o n° , portador(a) do RG nº , residente e domiciliado(a) à ], DECLARO, para fi ns QUE NÃO ME ENQUADRO EM 
NENHUMA VEDAÇÃO DO ITEM 6 DO EDITAL DE PRÊMIO SECEJ Nº 001/2020 E QUE NÃO EXERÇO OU EXERCI NOS ÚLTIMOS 06 (SEIS) MESES nenhum cargo efetivo, car-
go comissionado, função gratifi cada, função ou emprego público na Administração Pública direta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia 
mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público municipal;
 DECLARO que não me enquadro no artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Contagem: “O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os ocupantes de cargo em 
comissão ou função de confi ança, as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afi m 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 fi ndas as respectivas funções”. Que 
não possuo parentesco em linha reta, colateral, por afi nidade e até o 2º grau, com agente público do Município de Contagem (cônjuge, companheiro(a) ou parente em 
linha reta: pai/mãe, avô/avó, fi lho(a), neto(a); colateral: irmão(ã); ou por afi nidade: sogro(a), genro/nora, padrastro/madrastra, enteado(a) e cunhado(a)).
DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes, para sua inabilitação no presente processo licitatório;
 DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa caracteriza o crime previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, e que por tal crime serei respon-
sabilizado, independente das sanções administrativas, caso se comprove a inveracidade do declarado neste documento.
 Contagem/MG, ____ de ______________ de 2020.

...........................................................................................
(Nome do proponente)
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE DOMICILIO

 Declaro que a [identifi cação do proponente] é domiciliado no Município de Contagem nos termos do artigos 70 a 78 da Lei Federal n° 10.406/2002 – Código 
Civil, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção 
do EDITAL DE PRÊMIO SECEJ Nº 001/2020 – SELEÇÃO DE PORTFÓLIOS DE PESSOAS FÍSICAS TRABALHADORES DA CULTURA EM CONTAGEM A SEREM PREMIADAS COM 
RECURSO DA LEI ALDIR BLANC.

Contagem/MG, ____ de ______________ de 2020.

...........................................................................................
(Nome do empreendedor)

AVISO ERRATA

PREFEITURA DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE
Praça Silviano Brandão, nº 21, bairro Centro – Contagem /MG – CEP: 32017-680
Responsável: Leandro Lopes Campos
Telefone: 0(31)3352-5357 / 5347 / 6797 e-mail: leandro.campos@contagem.mg.gov.br

EDITAL DE PRÊMIO SECEJ Nº 002/2020 – SELEÇÃO DE PORTFÓLIOS DE PESSOAS JURÍDICAS, COLETIVOS E ESPAÇOS CULTURAIS DE CONTAGEM A SEREM PREMIADAS 
COM RECURSO DA LEI ALDIR BLANC.

O Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude Interino, Mário Fabiano da Silva Moreira, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
comunica a todos interessados e torna pública a presente RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE PRÊMIO SECEJ Nº 002/2020 – SELEÇÃO DE PORTFÓLIOS DE PESSOAS JURÍDICAS, 
COLETIVOS E ESPAÇOS CULTURAIS DE CONTAGEM A SEREM PREMIADAS COM RECURSO DA LEI ALDIR BLANC PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – DOC DO 
DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020, EDIÇÃO 4928, PÁGINAS 19 A 24, que sofreu nova abertura de inscrições nos das 17h do dia 09/11/2020 até às 17h do dia 11/11/2020 e 
alteração nos itens 3.2, 4.3g e 7. Assim, faz constar NOVA REDAÇÃO DO EDITAL:

EDITAL DE PRÊMIO SECEJ Nº 002/2020 – SELEÇÃO DE PORTFÓLIOS DE PESSOAS JURÍDICAS, COLETIVOS E ESPAÇOS CULTURAIS DE CONTAGEM A SEREM PREMIADAS 
COM RECURSO DA LEI ALDIR BLANC.

O Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, Alexandre Rocha Valadares, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, comunica a 
todos os proponentes que estão abertas as inscrições de pessoas físicas, com vistas à obtenção de premiação oriunda de recurso da Lei Aldir Blanc, Lei nº 14.017/2020, 
no período de 20 de outubro a 03 de novembro de 2020 e após das 17h do dia 09/11/2020 até às 17h do dia 11/11/2020, em conformidade com as condições a seguir 
estabelecidas:

1. PROPÓSITO E JUSTIFICATIVA DO EDITAL
1.1. A fi nalidade do presente Edital de Prêmio é selecionar portfólios de pessoas jurídicas, coletivos e espaços culturais atuantes e que já executam atividades artís-
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ticas e culturais no Município de Contagem, tais como teatros independentes; escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de dança; 
circos; cineclubes; centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais; museus comunitários, centros de memória e patrimônio; bibliotecas comunitárias; 
espaços culturais em comunidades indígenas; centros artísticos e culturais afro-brasileiros; espaços de povos e comunidades tradicionais; festas populares, inclusive o 
carnaval e o São João, e outras de caráter regional; teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos; livrarias, editoras e sebos; 
empresas de diversão e produção de espetáculos; estúdios de fotografi a; produtoras de cinema e audiovisual; ateliês de pintura, moda, design e artesanato; galerias de 
arte e de fotografi as; feiras de arte e de artesanato; espaços de apresentação musical; espaços de literatura, poesia e literatura de cordel; espaços e centros de cultura 
alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e populares; entre outros, dentro da política de incentivo à cultura do município de 
Contagem/MG de pessoas jurídicas, coletivos e espaços culturais que atuam nas diversas áreas da cultura, com recursos repassados ao Município em razão da Lei Aldir 
Blanc, Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020.
1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei Aldir Blanc, Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, Decreto 10.464, de 17 de agosto de 2020, Lei Municipal nº 
4.647/13, e pelos demais normativos aplicáveis, como a Lei nº 8.666/93 que pode ser utilizada subsidiariamente, além das condições previstas neste Edital.

2. OBJETO E VIGÊNCIA
2.1. Tendo em vista o prazo de 60 (sessenta) dias para a destinação do recurso da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, os selecionados por este Edital serão pre-
miados sem a necessidade de assinatura de instrumento jurídico, em prazo estipulado neste Edital, sendo que o prêmio está atrelado aos trabalhos já realizados pelo 
trabalhador(a) da cultura, conforme portfólio apresentado.
2.2. O presente Edital tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação;

3. DO OBJETO DO EDITAL E VALOR DOS PRÊMIOS
3.1. O valor total dos recursos destinados a este edital é de R$608.000,00 (seiscentos e oito mil reais);
3.2. Os recursos orçamentários para a execução dos contratos dos projetos culturais benefi ciados por este Edital estão previstos no orçamento da Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e Juventude – SECEJ, pelo repasse do governo federal destinado a Lei Aldir Blanc, através da seguinte dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária: 1203
Funcional Programática: 13.392.0014.2262
Classifi cação Reduzida: 1491
Natureza da Despesa: 33903100
Fonte de Recursos 2162
3.3. Cada empreendedor poderá apresentar somente 01 (um) portfólio em quaisquer áreas discriminadas no item 3.4;
3.4. Este Edital tem como objeto premiar iniciativas culturais, promovidas por pessoas jurídicas, coletivos e espaços culturais com endereço ou domicílio em Conta-
gem/MG que contribuem para a Cultura de Contagem, visando o fortalecimento da política cultural em nossa cidade, com a entrega de 76 (setenta e seis) prêmios de 
R$8.000,00 (oito mil reais) cada para as seguintes áreas, segmentos ou linguagens artística:
a) 03 (três) prêmios de R$8.000,00 (oito mil reais) cada, totalizando R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para pontos e pontões de cultura;
b) 03 (três) prêmios de R$8.000,00 (oito mil reais) cada, totalizando R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para teatros independentes;
c) 03 (três) prêmios de R$8.000,00 (oito mil reais) cada, totalizando R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, 
companhias e escolas de dança;
d) 03 (três) prêmios de R$8.000,00 (oito mil reais) cada, totalizando R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para circos;
e) 03 (três) prêmios de R$8.000,00 (oito mil reais) cada, totalizando R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para cineclubes;
f) 03 (três) prêmios de R$8.000,00 (oito mil reais) cada, totalizando R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para centros culturais, casas de cultura e centros de tradição 
regionais;
g) 03 (três) prêmios de R$8.000,00 (oito mil reais) cada, totalizando R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para museus comunitários, centros de memória e patrimô-
nio;
h) 03 (três) prêmios de R$8.000,00 (oito mil reais) cada, totalizando R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para bibliotecas comunitárias;
i) 03 (três) prêmios de R$8.000,00 (oito mil reais) cada, totalizando R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para espaços culturais em comunidades indígenas;
j) 03 (três) prêmios de R$8.000,00 (oito mil reais) cada, totalizando R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para centros artísticos e culturais afro-brasileiros;
k) 03 (três) prêmios de R$8.000,00 (oito mil reais) cada, totalizando R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para comunidades quilombolas;
l) 03 (três) prêmios de R$8.000,00 (oito mil reais) cada, totalizando R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para espaços de povos e comunidades tradicionais;
m) 03 (três) prêmios de R$8.000,00 (oito mil reais) cada, totalizando R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e 
outras de caráter regional;
n) 03 (três) prêmios de R$8.000,00 (oito mil reais) cada, totalizando R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais 
realizadas em espaços públicos;
o) 03 (três) prêmios de R$8.000,00 (oito mil reais) cada, totalizando R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para livrarias, editoras e sebos;
p) 03 (três) prêmios de R$8.000,00 (oito mil reais) cada, totalizando R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para empresas de diversão e produção de espetáculos;
q) 03 (três) prêmios de R$8.000,00 (oito mil reais) cada, totalizando R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para estúdios de fotografi a;
r) 03 (três) prêmios de R$8.000,00 (oito mil reais) cada, totalizando R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para produtoras de cinema e audiovisual;
s) 03 (três) prêmios de R$8.000,00 (oito mil reais) cada, totalizando R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para ateliês de pintura, moda, design e artesanato;
t) 03 (três) prêmios de R$8.000,00 (oito mil reais) cada, totalizando R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para galerias de arte e de fotografi as;
u) 03 (três) prêmios de R$8.000,00 (oito mil reais) cada, totalizando R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para feiras de arte e de artesanato;
v) 03 (três) prêmios de R$8.000,00 (oito mil reais) cada, totalizando R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para espaços de apresentação musical;
w) 03 (três) prêmios de R$8.000,00 (oito mil reais) cada, totalizando R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para espaços de literatura, poesia e literatura de cordel;
x) 03 (três) prêmios de R$8.000,00 (oito mil reais) cada, totalizando R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para espaços e centros de cultura alimentar de base comuni-
tária, agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e populares;
y) 04 (quatro) prêmios de R$8.000,00 (oito mil reais) cada, totalizando R$32.000,00 (trinta e dois mil reais) para outros espaços e atividades artísticos e culturais valida-
dos nos cadastros culturais existentes no país;
3.5. Para recebimento de todos os prêmios não será exigida nenhuma contraprestação, como contrapartida ou prêmio aquisição, bem como, por se tratar de prêmio, 
não será exigida prestação de contas;
3.6. Em caso de insufi ciência de propostas aprovadas em determinada área, segmento ou linguagem artística, a Comissão Especial de Avaliação e Seleção dos Editais 
realizados com recurso da Lei Aldir Blanc, determinada no item 8, poderá realocar os recursos fi nanceiros restantes para outras áreas, levando em consideração os 
projetos com as melhores pontuações.
3.7. Em caso de insufi ciência de propostas inscritas, a Comissão Especial de Avaliação e Seleção dos Editais realizados com recurso da Lei Aldir Blanc, determinada no 
item 8, poderá aumentar o valor da premiação de todos os aprovados, utilizando o saldo remanescente, com o objetivo de minimizar a sobra de recursos fi nanceiro 
destinado ao Edital.
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4. DA INSCRIÇÃO, DOCUMENTAÇÃO CADASTRAL E PROPOSTA/PORTFÓLIO
4.1. Os empreendedores que desejarem participar desta seleção, devem apresentar proposta através do preenchimento do sistema online disponível no site www.
prosas.com.br;
4.2. A apresentação do projeto cultural deverá ser digitada no Formulário Padrão do sistema online, conforme o anexo I;
4.3. Documentos obrigatórios da proposta:
a) Estatuto social autenticado digitalizado ou o Certifi cado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI ou documento equivalente;
b) CNPJ atualizado digitalizado;
c) Ata de eleição digitalizada, ou processo equivalente, e de posse da atual diretoria com seu respectivo registro em cartório (Documento dispensado para MEI);
d) Certidão negativa de débito municipal, estadual e federal digitalizada;
e) Certidão de regularidade fi scal – FGTS digitalizada;
f) Certidão negativa de débitos perante a Justiça do Trabalho digitalizada;
g) 02 (dois) comprovantes, originais e digitalizados, de que a empresa é sediada ou domiciliada em Contagem, que podem ser contas de água, luz, telefone, contrache-
que, sendo exigido 01 (um) comprovante datado há pelo menos 12 (doze) meses anteriores à data de publicação deste edital e, o outro atual, entre os meses de agosto 
a novembro de 2020.
Ou documento comprobatório de domicílio no Município de Contagem há pelo menos 02 (dois) anos, nos termos dos artigos 70 a 78 do Código Civil;
h) Currículo, com descrição completa da formação e atividades do proponente;
i) Carta descritiva das atividades que desenvolveu em sua comunidade, com a data de realização, a fi nalidade, o público que atingiu ou atinge e o segmento cultural 
com prioridade de atuação; 
j) Portfólio completo do proponente;
k) Comprovação de atividades culturais nos últimos 12 (doze) meses, referentes à matéria objeto do Edital, por meio de portfólio das atividades culturais, apresentando 
comprovação com matérias em jornais, revistas, cartazes, publicações, e/ou certifi cados de participação em eventos, Alvarás de eventos, reconhecimento através do 
legislativo municipal na área cultural ou qualquer outro registro que possa comprovar as atividades culturais desenvolvidas;
l) Declarações dos anexos II e III devidamente preenchidas e assinadas.
4.4. A proposta encaminhada implica na prévia e integral concordância com todas as normas deste Edital.
4.5. Não serão aceitas propostas e documentos enviados por qualquer outro meio não previsto no Edital;
4.6. Após a inscrição da proposta e até o encerramento de sua análise, não será permitido anexar novos documentos ou informações.

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Podem participar do presente edital as pessoas jurídicas, coletivos e espaços culturais com endereço ou domicílio em Contagem/MG que contribuem para a cultura 
da cidade.
5.2. Cada proponente poderá apresentar somente uma proposta para a seleção. Na hipótese de haver mais de uma inscrição por candidato, será considerada a inscri-
ção apresentada por último, que mais se aproxime do prazo fi nal das inscrições.
5.3. Caso seja detectada a inscrição da mesma iniciativa por candidatos diferentes, ambas serão desclassifi cadas na fase de habilitação.
5.4. A SECEJ não se responsabiliza por falha na informação do endereço físico e eletrônico, bem como contatos telefônicos, fornecidos pelos candidatos.

6. IMPEDIMENTOS PARA CONTEMPLAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
6.1. Ficará impedido de celebrar o contrato, devendo ser desclassifi cado na fase de habilitação, o empreendedor que esteja omisso no dever de prestar contas de parce-
ria anteriormente celebrada junto a administração pública municipal de Contagem.
6.2. Ficam vedados de se inscrever neste Edital:
a) Os que estejam omissos no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada junto a administração pública municipal de Contagem.

7. DAS FASES DO EDITAL

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS

1 Publicação do Edital. 20 de outubro de 2020

2 Envio das propostas pelos proponentes. 20 de outubro a 03 de novembro de 2020

3 Habilitação e Prazo para os candidatos responderem as diligências. 04 e 05 de novembro de 2020

4 Análise e Seleção das propostas pela Comissão. 06 e 09 de novembro de 2020

Reabertura de inscrições. 17h do dia 09/11/2020 até às 17h do dia 11/11/2020

5 Prazo para os candidatos responderem as Diligências. 12/11/2020

6 Análise e Seleção das propostas pela Comissão. 13 e 16 de novembro de 2020

7 Divulgação do resultado preliminar. 16 de novembro de 2020

8 Interposição de recursos contra o resultado preliminar. 17 a 24 de novembro de 2020

9 Análise dos recursos pela Comissão. 25 de novembro de 2020

10
Publicação do resultado dos recursos e resultado defi nitivo com homologação do 
Secretário. 25 de novembro de 2020

8. DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE E JULGAMENTO DOS PROJETOS
8.1. As propostas serão julgados em etapa única, com atribuição de notas e justifi cativa sobre a proposta como um todo pela Comissão Especial de Avaliação e Seleção 
dos Editais realizados com recurso da Lei Aldir Blanc, nomeada e indicada por meio da Portaria SECEJ nº 009 de 13 de outubro de 2020, do Secretário Municipal de 
Cultura, Esporte e Juventude, publicada no Diário Ofi cial de Contagem – DOC no dia 20 de outubro de 2020. A Comissão Especial de Avaliação e Seleção dos Editais 
realizados com recurso da Lei Aldir Blanc possui 12 (doze) membros, quais sejam:
I – Leandro Lopes Campos – Matrícula 1519134;
II – Soraia Cristina de Oliveira – Matrícula 1436640;
III – Fernando Coimbra Perdigão – Matrícula 134880;
IV – Fabrício Osvaldo – Matrícula 1510722;
V – Olister Barbosa – Matrícula 334642;
VI – Daniel Costa de M. Quirino – Matrícula 389811;
VII – Márcia Simões Lopes – Matrícula 201611;
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VIII – Ronaldo Leandro Duarte Costa – Matrícula 102300067;
IX – Tatiana Christine de Oliveira – Matrícula 1514023;
X – Patrícia Faria de Oliveira – Matrícula 1270237;
XI – Evandro Oliveira Parreiras de Andrade – Matrícula 128029;
XII – Leandro Rodrigues Gandra – Matrícula 1540334;

8.2. A habilitação se dará pela verifi cação dos documentos obrigatórios da proposta exigidos no item 4 deste Edital. Caso seja verifi cada a ausência de algum docu-
mento exigido no item 4.3a, 4.3b ou 4.3c deste Edital o candidato receberá uma diligência pelo sistema prosas e terá uma única oportunidade de editar a proposta, 
corrigindo-a e enviando o documento devido, quando do prazo previsto no edital para responder a diligência. Caso a diligência não seja respondida no prazo o candi-
dato será desclassifi cado e comunicado sobre a decisão pela publicação do resultado preliminar. Caso seja verifi cada a ausência de algum outro documento o candidato 
será penalizado por meio da perda de pontuação a ser atribuída;
8.3. Ao avaliar as propostas, a Comissão observará sua adequação à Política da Cultura e os benefícios culturais, sociais e econômicos oferecidos à comunidade, de 
acordo os critérios e pontuação totalizando no máximo 100 (cem) pontos, conforme critérios discriminados a seguir:
1) Clareza e objetividade do portfólio. (Pontuação: de 0 a 20 Pontos);
2) Atuação em regionais. (Pontuação: de 0 a 20 Pontos);
3) Promoção da cultura municipal/local. (Pontuação: de 0 a 20 Pontos);
4) Transversalidade com outras esferas do conhecimento e da vida social. (Pontuação: de 0 a 20 Pontos);
5) Interesse público e sociocultural do portfólio. (Pontuação: de 0 a 20 Pontos).
8.4. Serão classifi cadas as propostas que alcançarem uma pontuação mínima de 50 (cinquenta) pontos na etapa de seleção.
8.5. Para o estabelecimento da lista de selecionados será levado em conta a pontuação atribuída a cada proposta, com classifi cação por ordem decrescente.
8.6. Havendo empate na totalização dos pontos, o desempate benefi ciará o candidato que tenha apresentado sucessivamente:
a) Maior pontuação no critério 01;
b) Maior pontuação no critério 02;
c) Maior pontuação no critério 04;
d) Maior pontuação no critério 03.
8.7. Persistindo o empate, o vencedor será decidido mediante sorteio, tal como determina, em caráter obrigatório, o §2º do art. 45 da Lei nº 8.666/93, aqui aplicada 
subsidiariamente.
8.8. Em nenhum caso serão consideradas as propostas desclassifi cadas na fase de habilitação;
8.9. Do resultado preliminar das propostas contempladas, caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da divulgação do resultado;
8.10. O recurso deverá ser protocolado na Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude – SECEJ, à Praça Silviano Brandão, n° 21 , Centro, Contagem/MG, de segunda-feira 
a sexta-feira, no horário das 9h às 12h e de 13h às 17h, e direcionado ao Presidente da Comissão de Seleção;
8.11. A Comissão terá 24 (vinte e quatro) horas para analisar e julgar o recurso interposto, comunicando ao recorrente sobre a decisão fi nal por meio de publicação da 
Ata em que consta a decisão no Diário Ofi cial de Contagem – DOC.

9. DO PAGAMENTO DO PRÊMIO
9.1. O prêmio será pago aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura que obtiverem maiores notas totais da Comissão de Seleção após análise dos portfólios apresen-
tados.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. O presente Edital será divulgado no Diário Ofi cial de Contagem, Edição do dia 20 de outubro de 2020, bem como na página do sítio ofi cial da Prefeitura Munici-
pal de Contagem na internet (www.contagem.mg.gov.br), e na página do sistema de inscrições (www.prosas.com.br) com prazo de 10 (dez) dias para a apresentação 
das propostas.
10.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data-limite para envio das propostas, por petição dirigida 
ao Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, enviada por carta com AR ou protocolada no endereço informado no subitem 8.10 deste Edital. A resposta às 
impugnações caberá à SECEJ.
10.3. As impugnações não suspendem os prazos previstos no Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do processo 
administrativo deste Edital e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
10.4. Eventual modifi cação no Edital, decorrente das impugnações, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterandoĐse o prazo inicialmen-
te estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia.
10.5. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direi-
to a indenização ou reclamação de qualquer natureza.
10.6. O proponente é responsável pela fi delidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do Edital. A falsidade 
de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções 
administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. Além disso, caso a descober-
ta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções 
previstas no Edital, contrato ou instrumento legal.
10.7. A administração pública não cobrará dos empreendedores concorrentes taxas para participar deste Edital.
10.8. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas correlatas à participação no Edital serão de inteira responsabilidade dos 
empreendedores concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da administração pública.
10.9. Qualquer alteração que o proponente pretender realizar em um projeto aprovado deverá ser previamente submetida à análise e deliberação da SECEJ;
10.10. A apresentação de declarações, informações ou qualquer documentação irregular, falsa ou inexata, acarretará no cancelamento da inscrição do projeto e anula-
ção de todos os atos decorrentes do mesmo, em qualquer época, sem prejuízo das medidas e sanções administrativas e judiciais cabíveis;
10.11. A SECEJ não se responsabiliza pelas licenças e autorizações necessárias para a realização das atividades e das iniciativas culturais premiadas, tais como licenças, 
alvarás, recolhimento de direitos autorais, entre outros;
10.12. O descumprimento das obrigações previstas no Edital ensejará a devolução ao erário dos valores repassados, devidamente corrigidos e acrescidos dos juros 
legais, sem prejuízo da adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis.
10.13. As eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, constatadas a qualquer tempo, implicarão a desclassifi cação do candidato inscrito.
10.14. Os premiados autorizam, desde já, à SECEJ, o Município de Contagem e ao Ministério da Cultura, o direito de mencionar seu apoio e de utilizar em suas ações 
de difusão, quando entenderem oportuno, sem qualquer ônus, as peças publicitárias, fi chas técnicas, material audiovisual, fotografi as e os relatórios de atividades dos 
projetos selecionados pelo presente concurso nos termos do art. 111 da lei 8.666/93.
10.15. Este Edital não impede que os projetos selecionados sejam contemplados com outros recursos junto à iniciativa pública ou privada, utilizando ou não as leis de 
incentivo à cultura em vigor no País.



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 9 de novembro de 2020 Página 28 de 30 Diário Oficial de Contagem - Edição 4940

10.16. O Comitê de Implementação da Lei Aldir Blanc no Município de Contagem, resolverá os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital, observadas 
as disposições legais e os princípios que regem a administração pública.
10.17. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante, que estarão disponíveis no site www.contagem.mg.gov.br e www.prosas.com.br:
a) Anexo I: Formulário para apresentação da Proposta/Portfólio;
a) Anexo II: Declaração de Ciência e Concordância;
b) Anexo III: Declaração de Domicilio;

Contagem, 20 de outubro de 2020.

Alexandre Rocha Valadares
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

ANEXO I
FORMULÁRIO PADRÃO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA/PORTFÓLIO

1. ASSINALE A ÁREA DA PROPOSTA/PORTFÓLIO:
A) PONTOS E PONTÕES DE CULTURA;
B) TEATROS INDEPENDENTES;
C) ESCOLAS DE MÚSICA, DE CAPOEIRA E DE ARTES E ESTÚDIOS, COMPANHIAS E ESCOLAS DE DANÇA;
D) CIRCOS;
E) CINECLUBES;
F) CENTROS CULTURAIS, CASAS DE CULTURA E CENTROS DE TRADIÇÃO REGIONAIS;
G) MUSEUS COMUNITÁRIOS, CENTROS DE MEMÓRIA E PATRIMÔNIO;
H) BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS;
I) ESPAÇOS CULTURAIS EM COMUNIDADES INDÍGENAS;
J) CENTROS ARTÍSTICOS E CULTURAIS AFRO-BRASILEIROS;
K) COMUNIDADES QUILOMBOLAS;
L) ESPAÇOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS;
M) FESTAS POPULARES, INCLUSIVE O CARNAVAL E O SÃO JOÃO, E OUTRAS DE CARÁTER REGIONAL;
N) TEATRO DE RUA E DEMAIS EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS REALIZADAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS;
O) LIVRARIAS, EDITORAS E SEBOS;
P) EMPRESAS DE DIVERSÃO E PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS;
Q) ESTÚDIOS DE FOTOGRAFIA;
R) PRODUTORAS DE CINEMA E AUDIOVISUAL;
S) ATELIÊS DE PINTURA, MODA, DESIGN E ARTESANATO;
T) GALERIAS DE ARTE E DE FOTOGRAFIAS;
U) FEIRAS DE ARTE E DE ARTESANATO;
V) ESPAÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL;
W) ESPAÇOS DE LITERATURA, POESIA E LITERATURA DE CORDEL;
X) ESPAÇOS E CENTROS DE CULTURA ALIMENTAR DE BASE COMUNITÁRIA, AGROECOLÓGICA E DE CULTURAS ORIGINÁRIAS, TRADICIONAIS E POPULARES;
Y) ESPAÇOS E ATIVIDADES ARTÍSTICOS E CULTURAIS VALIDADOS NOS CADASTROS CULTURAIS EXISTENTES NO PAÍS;

2. INFORME A RAZÃO SOCIAL E NOME FANTASIA DO PROPONENTE PESSOA JURÍDICA, COLETIVO OU ESPAÇO CULTURAL:

3. INFORME O CNPJ DO PROPONENTE PESSOA JURÍDICA, COLETIVO OU ESPAÇO CULTURAL:

4. INFORME OS DADOS COMPLETOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE PESSOA JURÍDICA, COLETIVO OU ESPAÇO CULTURAL (NOME COMPLETO, CARGO QUE 
OCUPA, CPF, RG, ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONES DE CONTATO E E-MAIL):

5. INFORME O ENDEREÇO COMPLETO (LOGRADOURO, NÚMERO E COMPLEMENTO, BAIRRO, REGIONAL, CIDADE, ESTADO E CEP) DO PROPONENTE:

6. INFORME OS NÚMEROS DE TELEFONES E CELULARES PARA CONTATO DO PROPONENTE COM DDD:

7. INFORME O E-MAIL DO PROPONENTE:

8. INFORME O SITE E REDES SOCIAIS DO PROPONENTE:

9. ENVIE ARQUIVO CONTENDO O ESTATUTO SOCIAL AUTENTICADO DIGITALIZADO DO PROPONENTE, OU O CERTIFICADO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL – CCMEI OU DOCUMENTO EQUIVALENTE:

10. ENVIE ARQUIVO CONTENDO O CARTÃO CNPJ ATUALIZADO DIGITALIZADO:

11. ENVIE ARQUIVO CONTENDO A ATA DE ELEIÇÃO DIGITALIZADA, OU PROCESSO EQUIVALENTE, E DE POSSE DA ATUAL DIRETORIA COM SEU RESPECTIVO REGISTRO EM 
CARTÓRIO (PARA MEI ESSE DOCUMENTO É DISPENSADO):

12. ENVIE ARQUIVO CONTENDO CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL DIGITALIZADA:

13. ENVIE ARQUIVO CONTENDO CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO ESTADUAL DIGITALIZADA:

14. ENVIE ARQUIVO CONTENDO CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FEDERAL DIGITALIZADA:
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15. ENVIE ARQUIVO CONTENDO CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – FGTS DIGITALIZADA:

16. ENVIE ARQUIVO CONTENDO 02 (DOIS) COMPROVANTES DIGITALIZADOS, DE QUE A EMPRESA É SEDIADA OU DOMICILIADA EM CONTAGEM, QUE PODEM SER 
CONTAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, CONTRACHEQUE, SENDO EXIGIDO 01 (UM) COMPROVANTE DATADO HÁ PELO MENOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DE 
PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL E, O OUTRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020;
OU DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE DOMICÍLIO NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM HÁ PELO MENOS 02 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 70 A 78 DO CÓDIGO 
CIVIL:

17. ENVIE ARQUIVO CONTENDO O CURRÍCULO COMPLETO COM DESCRIÇÃO COMPLETA DA FORMAÇÃO E DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO O PROPONENTE:

18. ENVIE ARQUIVO CONTENDO CARTA DESCRITIVA DAS ATIVIDADES QUE DESENVOLVEU EM SUA COMUNIDADE, COM A DATA DE REALIZAÇÃO, A FINALIDADE, O 
PÚBLICO QUE ATINGIU OU ATINGE E O SEGMENTO CULTURAL COM PRIORIDADE DE ATUAÇÃO:

19. ENVIE ARQUIVO CONTENDO PORTFÓLIO COMPLETO DO PROPONENTE:

20. ENVIE ARQUIVO CONTENDO COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, REFERENTES À MATÉRIA OBJETO DO EDITAL, POR MEIO 
DE PORTFÓLIO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, APRESENTANDO COMPROVAÇÃO COM MATÉRIAS EM JORNAIS, REVISTAS, CARTAZES, PUBLICAÇÕES, E/OU CERTIFICADOS 
DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, ALVARÁS DE EVENTOS, RECONHECIMENTO ATRAVÉS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NA ÁREA CULTURAL OU QUALQUER OUTRO REGISTRO 
QUE POSSA COMPROVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS:

21. ENVIE O ANEXO II DIGITALIZADO, APÓS ASSINADO PELO PROPONENTE:

22. ENVIE O ANEXO III DIGITALIZADO, APÓS ASSINADO PELO PROPONENTE:

23. INFORME OS DADOS DE SUA CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO, EM CASO DE SER APROVADO NO PRESENTE EDITAL:

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DE CONTAGEM AGRADECE SUA PARTICIPAÇÃO!
PROSSIGA PARA CONTINUAR SUA INSCRIÇÃO E ENVIAR SUA PROPOSTA.
ANEXO II
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

 Declaro que a [identifi cação do intressado] está ciente e concorda com as disposições previstas no EDITAL DE PRÊMIO SECEJ Nº 002/2020 – SELEÇÃO DE PORTFÓ-
LIOS DE PESSOAS JURÍDICAS, COLETIVOS E ESPAÇOS CULTURAIS DE CONTAGEM A SEREM PREMIADAS COM RECURSO DA LEI ALDIR BLANC e em seus anexos, bem como 
se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.

Contagem/MG, ____ de ______________ de 2020.

...........................................................................................
(Nome do proponente)

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE DOMICILIO

 Declaro que a [identifi cação do proponente] é domiciliado no Município de Contagem nos termos do artigos 70 a 78 da Lei Federal n° 10.406/2002 – Código Civil, 
bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção do 
EDITAL DE PRÊMIO SECEJ Nº 002/2020 – SELEÇÃO DE PORTFÓLIOS DE PESSOAS JURÍDICAS, COLETIVOS E ESPAÇOS CULTURAIS DE CONTAGEM A SEREM PREMIADAS 
COM RECURSO DA LEI ALDIR BLANC.

Contagem/MG, ____ de ______________ de 2020.

...........................................................................................
(Nome do empreendedor)

Funec

EXTRATO SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 010/2020 

CAIXA ESCOLAR IEC – UNIDADE XANGRILÁ e a FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM
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CLÁUSULA PRIMEIRA –  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL – Nos termos do artigo 65, Inciso II, Alinea “d”, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas modifi cações posteriores 
e, considerando o pedido contido  no MEMORANDO nº 132/2020, Diretoria  Administrativo Financeira  da FUNEC que fi ca fazendo parte integrante deste SEGUNDO 
TERMO ADITIVO como se nele estivesse transcrito, fi ca alterado o valor do Convênio Primitivo para adequar a relação fi nanceira inicialmente pactuada à realidade e 
necessidade da Unidade Escolar, conforme Plano de Trabalho em anexo que passa a ser parte integrante do presente Instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os valores a serem transferidos pela CONVENENTE para o CONVENIADO estão previstos nas disponibilidades fi nanceiras da Fundação e deverão 
ser disponibilizados via conta corrente em parcela única, conforme previsão contida no Plano de Trabalho e de Aplicação Financeira.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em razão da alteração contratual descrita no Caput, fi ca acrescido ao Contrato Primitivo a importancia de R$ 3.000,00 (três mil reais), para 
Custeio, a ser incluída na 3ª parcela de custeio do cronograma de desembolso, fi cando o CONVENIADO obrigado a cumprir o objeto contratual até o limite legal dos 
recursos fi nanceiros ora disponibilizados pela CONVENENTE nos termos do objeto conveniado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL DO CONVÊNIO – Com a alteração descrita na Cláusula Primeira deste Termo Aditivo o valor total do Convênio passa a ser de R$ 
57.060,00 (cinquenta e sete mil e sessenta reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.3 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução deste Aditivo ao Termo de Compromisso correm por conta das seguintes dotações orçamentárias:

- 1.1122.12.362.0037.2094- 3350.4100 Fonte:  6100   

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO - Ratifi cam-se os termos, cláusulas e condições do Termo de Compromisso Primitivo não modifi cados por este SEGUNDO TERMO 
ADITIVO.

Transcon

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 044/2019/TRANSCON
INEXIGIBILIDADE Nº 007/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2019. 
CONTRATADA: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON 
OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1162.15.122.0001.2148 – 339039.68 – Fonte de Recurso: 1100.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de 07/11/2020.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 8.859,00 (oito mil oitocentos e cinquenta e nove reais).

Contagem, 05 de novembro de 2020.

LEONARDO GONÇALVES REIS
Presidente - TransCon
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