
 

de visitação por parte de devotos e turistas. A Fundação Cultural de Uberaba e o Conselho de Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba (Conphau), fazem 
a gestão do imóvel e do museu. Em Vistoria anterior, realizada em 03/10/2013 gerando o RO 114/2013, onde foi constatado que no imóvel há infiltração nas 
paredes, que possivelmente tendo como causa telhado com telhas desconectadas ou até quebradas, bem como coberta de folhas secas e galhos e dejetos 
de pombos. Agente da Defesa Civil subiu ao piso superior e detectou que o imóvel está infestado de cupim e pombos, que necessita com urgência de 
medidas de contenção no combate dos mesmos, para que o madeiramento seja preservado. Foi detectada ainda, que os cabos laterais do sistema de para 
raio encontra-se arrebentados possibilitando assim, em caso de uma descarga elétrica, causar um possível incêndio no local, se nenhuma intervenção for 
adotada. Esta Defesa Civil, diante do exposto, remeteu Relatório de vistoria a Secretaria de Infraestrutura para que o local pudesse ser avaliado 
tecnicamente por profissional do setor de engenharia e que se tomasse as devidas providencias para reparo. Após esta vistoria, em 2015, o imóvel passou 
por reforma da instalação de uma cerca ao redor da igreja. Foi contemplado a limpeza de telhados, retirada de fezes de pássaros urbanos, descupinização 
da área do forro, retificação dos beirais, pintura interna e externa, colocação de manta térmica, reconstrução da fiação, além de arte de sustentação do 
alicerce e execução de muro de arrimo e passarela de concreto de entorno da parede do fundo da igreja, que foi custeada pelo Fundo Municipal de 
Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba (Fumphau) e aprovada pelo IPHAN. Na presente vistoria, objetivando verificar as condições físicas estruturantes 
da edificação e o resultado das reformas, foi constatado a ainda presença de infiltrações em algumas paredes e apodrecimento de madeiramento das vigas 
e pilares. Essas infiltrações podem ter sido causadas por problemas no telhado, o que gerou também comprometimento de parte do forro. O piso superior da 
Igreja ainda possui infestação de cupins no piso, madeiramento e forro e a janela onde situa-se o sino não fecha completamente, facilitando a entrada de 
água e pombos. Existe uma escada de acesso a este piso com poucas condições de segurança. Foi constatado também que existe apodrecimento de 
madeiramento estrutural na parte externa do imóvel. Os cabos do sistema de para raios continuam rompidos, como em vistoria anterior, desabrigando o 
imóvel quanto à segurança de descargas elétricas. Foram instaladas caixas para iluminação, na área externa frontal e lateral da igreja para refletores, que 
encontram-se vazias com acumulo de lixo e água. Existem também vários indivíduos arbóreos, de grande porte, muito próximos ao imóvel situados nas 
laterais do fundo e no fundo do imóvel, necessitando de pode e/ou supressão, se necessário, visando garantir a segurança do mesmo. Não nos foi 
apresentado o AVCB do Corpo de Bombeiros. Esta Defesa Civil avalia que, diante do averiguado, faz-se necessário a intervenção no local para correção dos 
apontamentos acima. Esta Defesa Civil, no uso de suas atribuições adotando de medidas preventivas, encaminhará um Auto de Orientação à Fundação 
Cultural de Uberaba para devidas providencias”. Segue anexo ao documento o registro de ocorrência nº034 da Secretaria de Defesa Social juntamente ao 
Auto de Orientação nº003/2019. Deliberação: aprovado por unanimidade, deverá ser realizado o laudo e planilha pelo setor responsável para que 
posteriormente seja enviado ao Gabinete do Prefeito. 12°assunto: Reforma e manutenção do bem tombado Palacete José Caetano Borges, localizado 
na Rua Tristão de Castro, nº64, bairro centro. A equipe da Seção de Patrimônio Histórico e Cultural – SEMPAC apresentou Laudo e planilha emergenciais 
para reforma e manutenção parcial do Palacete José Caetano Borges. Nele consta reforma do telhado da sede e garagem, projeto e execução do sistema 
elétrico, hidrosanitário e combate a incêndio, pintura externa e interna (não está incluído valor para restauro dos afrescos), recuperação e limpeza dos pisos, 
escadas e paredes danificadas, recuperação do forro de gesso e forro artístico, pintura de portas e janelas da fachada frontal, fabricação de réplicas das 
portas faltantes, descupinização e limpeza do forro, recuperação do forro de madeira, aluguel de andaimes, pintura do gradil frontal, recuperação do passeio, 
recuperação e restauração das janelas internas do primeiro piso. Deliberação: o laudo e planilha da obra total e emergencial deverão ser encaminhados no 
email dos conselheiros do  CONPHAU para ser analisado em próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente Ata que vai assinada por 
mim, Daniela Velludo de Souza, que a redigiu e lavrou, pelo presidente que dirigiu os trabalhos e pelos que estiveram presentes na qualidade de 
Conselheiros e participantes da Reunião. 
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ATOS OFICIAIS CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 

ATA 

 
No dia vinte e oito de Março de dois mil e dezenove, no Complexo Cultural e Cientifico de Peiropolis - UFTM, iniciou a terceira reunião ordinária do Conselho 
Municipal de Turismo – COMTUR. O presidente do COMTUR, o Senhor Mauro Moraes dá boas vindas a todos, dando por aberta a reunião. A saber: 
representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação – SEDEC, como titular: Anne Florence Marie Roy Nóbrega; representando 
a Fundação Cultural de Uberaba – FCU, o titular: Carlos Vitor Silveira de Souza, Ministério Público do Patrimônio Histórico e Cultural – MPMG, o 
representante suplente: Alexandre Campos de Oliveira; pelo Complexo Cultural e Cientifico de Peirópolis – UFTM, o titular: Luiz Carlos Borges Ribeiro, 
representando a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Uberaba – ACIU, o titular: Flávio Aparecido Romualdo Aquino, Associação dos Amigos 
do Sitio Paleontológico de Peirópolis – ASSPP, titular: Marcelo Nicolau e o suplente: Murilo Eduardo Fonseca, representando o Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares de Uberaba – SINHORES, titular: Álvaro Renan Silva e o suplente: Mauro Moraes; pela Associação dos Municípios de 
Interesse Turístico da Alta Mogiana – AMITAM a suplente: Solange Chaves Martins; pela Associação dos Criadores de Zebu – ABCZ / Museu Zebu, o titular: 
Oscar José Caetano de Castro; representando o Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba – SRU, a suplente: Pollyanna Vilela Cardoso Mansur, pela 
Câmara dos Dirigentes Lojistas de Uberaba – CDL, o suplente: Fernando Diógenes Plácido dos Santos, pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresa – SEBRAE, o membro titular: Daiana Rodrigues Souza Costa. Justificaram suas ausências, Ricardo Urzedo Alves e Tânia Mara de 
Oliveira Borges, representantes da SESURB – Secretaria de Serviços Urbanos e Obras; Jean Pierre as Silva Estevam e Arielle Fagundes Sene, 
representantes da SEMAM; André Mendes Name e Sáthia Silva de Almeida, representantes da SAGRI; Vanessa Kimyer Fujimoto e Thais Ribeiro Curi, 
representantes da IEATM; Luiz Hozumi Nojiri Junior e Frank Lemos do Prado, representantes da FIEMG. Ainda presentes nessa reunião como convidados, 
Beethoven Teixeira, Paulo Geraldini, Mauro Rosa, Claiton Marino e Rander Vidal. O presidente do Conselho inicia os trabalhos dando boas vindas aos 
membros presentes e agradecendo ao empenho do permissionário da Casa do Turista pelo café oferecido ao COMTUR. Completa dizendo acreditar que 
agora, com a licitação concluída e a nova proposta de gestão do espaço, que os turistas desejosos a vir ao Geossítio Peirópolis terão maior confiança no 
receptivo local. Seguimos as ordens de trabalho, com dispensa da leitura da ata da reunião anterior, e com apresentação da proposta do novo regimento 
interno. Érika (SEDEC), inicia a apresentação da norma e suas mudanças. Na leitura das modificações da seleção dos membros, Alexandre (MPMG) sugere 
que a redação contemple a entrada de entidades formalmente constituídas, preferencialmente, deixando também a possibilidade de entrada de membros 
pessoas físicas representantes de grupos não formalmente constituídos, se estes houverem atuação relevante no setor turístico. Alexandre enviará a 
sugestão de redação para Érika. Alexandre questiona ainda a legalidade da proposta de modificação referente à abertura dos trabalhos a respeito da 
ausência de quórum. Érika propõe acrescentar: “no caso de ação deliberativa, o quórum deverá ser respeitado com a possibilidade de acrescentar um 
terceiro suplente”. Alexandre buscará informações sobre a melhor adequação da redação sobre o quórum. Flávio (Sinhores) e Pollyana (SRU) sugerem rever 
a redação referente ao envio de pauta e sugerem substituir por “As sugestões de pauta enviadas pelos membros do COMTUR ao conselho municipal de 
turismo deverão ser pautadas no máximo nas duas próximas reuniões ordinárias”. Anne (SEDEC) sugere modificar a redação do artigo 12, onde menciona 
“Prática do turismo” por “implementação do plano municipal de turismo”. Alexandre (MPMG) sugere acrescentar, no capítulo 19: “as atas...., acompanhadas 
da lista de presença”. Regimento aprovado com modificações apontadas será publicado no Porta-Voz para as devidas providências. Prossegue os assuntos 
constantes na pauta com a revisão do plano de trabalho – revisão do plano de ação – apresentado por Anne (SEDEC). Que cita os planos e informa sobre 
as necessárias redefinições, principalmente sobre geoparque, considerando que ele teve bom andamento e mensuráveis avanços. Detalhes deverão ser 
deliberados sobre a candidatura do geoparque Uberaba a rede internacional de geoparques, como contatar Unesco e montar dossiê de candidatura. Anne 
justifica que nessa primeira chamada sobre o plano, o objetivo foi repassar as ações e revisar o PMT, para que na próxima reunião sejam eleitos novos 
responsáveis por essas, onde cada instituição deverá perceber e indicar onde e como poderá atuar para a constante atualização e avanço do turismo em 
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Uberaba. Pontos importantes destacados: Infotur, por ser um trabalho complexo e que merece atenção, será considerado contínuo. Anne pede atenção do 
Comtur para o Rio Grande, devido seu forte potencial turístico, reconhece que isso será um trabalho a longo tempo, devendo ser bem realizado. 
Atendimentos e pontos turísticos como bio-rota no parque tecnológico, duas salas no SRU para AMITAM e Geopark Uberaba foram tratados, além do CAT 
no Parque Fernando Costa. Reforça que a Casa do turista, permanece com a ilha de  atendimento ao turista para a divulgação do turismo local. Sobre o 
ponto no trabalho referente a Anhanguera e Estrada Real, informa que Uberaba poderá fazer parte, mas ainda falta condições fundamentais a cumprir e 
independente de nossos esforços, entre elas ter um vizinho fronteiriço que faça parte do Programa, pois é requisito formal que a estrada tenha continuidade. 
Como não há, solicitamos a Amitam que entre trabalho, já que seu papel é fazer a regionalização por ser a responsável pelas relações inter-regionais. No 
item Rota da fé, na opinião de Anne, deveria ser colocado nos trabalhos referentes ao geoparque, considerando o segmento importante ao desenvolvimento 
do projeto. Definido que a continuidade do PMT será dada na próxima reunião, com apontamentos dos membros do COMTUR sobre suas contribuições. 
Mauro Moraes, com a palavra, levanta a questão sobre dois empreendimentos maiores com problema de infraestrutura em Peirópolis, que sofrem com 
problema de fornecimento de energia elétrica. Anne explica que não é poder público municipal e sim CEMIG que deve ser provocada. Outro ponto apontado, 
é as falhas na telefonia e internet, que são de responsabilidade da  Algar. Paulo, convidado do COMTUR, menciona que quando isso é percebido, se trata de 
problemas com o trafego. Sugere Mauro uma deliberação para solucionar o pleito com Estação rádio base, pedindo a algar, devido aos investimentos no 
local para a restruturação do turismo, uma extensão da rede para cá. Mauro fica responsável por fazer a fundamentação teórica, devida a sua constatação 
local e conhecimento da demanda, e encaminha a Érika que dará prosseguimento ao pedido para as concessionárias. Seguimos a pauta como estipulada 
com apresentação de Aline (SEDEC) sobre a agenda de eventos, inicia pedindo o comprometimento do Comtur para o desenvolvimento desse trabalho. 
Eventos de interesse turístico deverão ser indicados e selecionados pelo conselho, como sugere Érika. Paulo, do Hostel desfrute diz sentir falta de 
calendário anual consolidado. É criado um novo GT para definição dessa sistemática e funcionamento. Participantes: Paulo Geraldini será o coordenador do 
grupo, Álvaro dos Sinhores, Fernando CDL, Aline PMU e Mauro são os integrantes. O plano de trabalho do grupo será encaminhado aos membros por seu 
coordenador. Sem mais a tratar, dá por encerrada essa reunião que aqui subscrevo-a como Secretária Executiva, Érika Cunha, que lida e aprovada será 
publicada.  
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REPUBLICADO PARA ALTERAÇÃO DE DATAS 

 
EDITAL RESUMIDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2019 

 
EXCLUSIVO PARA M.E./E.P.P./EQUIP. 

 
Objeto: Fornecimento de amendoim e ovos (de galinha e de codorna) [para os animais do Zoológico Municipal], em atendimento à Secretaria de 
Meio Ambiente [SEMAM]. 
 
Recebimento das propostas por meio eletrônico: A partir das 12 horas do dia 25/04/2019 às 12h59min do dia 09/05/2019. 
   
Abertura das propostas por meio eletrônico: Às 13h00min do dia 09/05/2019. 
 
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 15h00min do dia 09/05/2019. 
 
Valor estimado da licitação: R$ 2.168,64. 
 
Fonte de recursos: Próprios. 
 
Informações: O edital do Pregão Eletrônico n° 071/2019 estará disponível a partir das 12 horas do dia 25/04/2019 através dos seguintes acessos: 
 

Portal eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Uberaba/MG, pelo link: http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,29557; 
 

Junto à plataforma eletrônica de licitações do Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br. 
 
Demais informações podem ser obtidas pelo telefone (34) 3318-0938 e/ou e-mail: licitacao.pmu@uberabadigital.com.br. 
 

Uberaba/MG, 23 de abril de 2019. 
 

GUSTAVO MORI FERREIRA 
PREGOEIRO RESPONSÁVEL 

 

 
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 074/2019 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE UBERABA/MG. 

CONTRATADA: FRIOLI FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA. 

OBJETO: O fornecimento de gêneros alimentícios (carne bovina de 2ª moída e filé de frango), em atendimento à Secretaria de 
Educação (SEMED), conforme relação e especificações a seguir: 
 

LOTE 01 

ITEM 
QUANT./ 

UNID. 
DESCRIÇÃO 

01 5.685 KG. CARNE BOVINA DE 2ª, MOÍDA, CONFORME AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: 
- CONGELADA;  
- EMBALADA A VÁCUO;  
- TIPO: ACÉM; 
-COM NO MÁXIMO 10% (DEZ POR CENTO) DE GORDURA;  
- ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS E/OU CONTAMINANTES 
QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS 
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