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Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 05/10/2017

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 222/2014 PA. 094/2014 PE. 008/2014 – EDITAL 046/2014
PARTES: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA.,
OBJETO: ALTERA REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO 
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 14.009.705,34
DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCICIO DE 2017:

ORD FUNÇÃO PROGRAMATICA PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DA DESPESA FONTE RED.

01 1121.12.361.0023 2206 33.90.30.07 214401 – PNAE 555

02 1121.12.361.0023 2206 33.90.39-27 214701 – QSE 556

03 1121.12.365.0023 2204 33.90.30.07 214403 – PNAE 603

04 1121.12.365.0023 2204 33.90.39-27 214701 – QSE 604

05 1121.12.365.0023 2205 33.9030.07 214405 – PNAE 605

06 1121.12.365.0023 2205 33.90.39-27 214701 – QSE 606

07 1121.12.366.0023 2208 33.9030.07 214404 – PNAE 645

08 1121.12.366.0023 2208 33.90.39-27 214701 – QSE 646

VIGÊNCIA: 01/10/2017 A 01/10/2018
ASSINADO: 29/09/2017

ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 034/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 185/2017
Aos 05 (cinco) dias de outubro de 2017, às 14h00min, reuniu-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria número 002, de 02 de março de 2017, 
com intuito de analisar e julgar a Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico número 031/2016, Processo Administrativo número 116/2016, cujo objeto é o registro de 
preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no serviço de locação de central telefônica híbrida TDM/IP e central telefônica analógica, a ser exe-
cutado de forma contínua, incluindo instalação, configuração, manutenção e assistência técnica, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Administração, 
apresentada em 21/06/2017, pela Empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A., CNPJ número 02.558.157/0001-62.
PRELIMINARMENTE:
O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, ao receber a Impugnação ao Edital, verificaram que a mesma foi protocolada tempestivamente. O presente procedimento licitató-
rio, conforme previsão do Edital, em seu preâmbulo, tem como fundamentos legais a Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes. O artigo 41 
da referida lei prevê como legitimados a impugnar o edital de licitação: o cidadão (§ 1º) e o licitante (§ 2º), senão vejamos: 
§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem 
prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art.113. 

“Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a  abertura 
dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos  envelopes com as propostas em convite, tomada de preço ou concurso, ou a  realização de leilão, 
as falhas ou irregularidades que viciaram esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. ” (Art. 41,§ 2º).

DA IMPUGNAÇÃO:
Em síntese, manifesta a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A.:
1 – PRAZO EXÍGUO PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS: 
Que os prazos são insuficientes para que os produtos e serviços sejam fornecidos por qualquer operadora.
Que o aumento do prazo de entrega não acarretará qualquer ônus para a Administração Pública, sugerindo-se o prazo de 45 dias úteis para ambos os lotes.
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2 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA MINUTA DO CONTRATO DO PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 55, INCISO IV, DA LEI FEDERAL 
NÚMERO 8666/93:
Que, ainda sobre o prazo de entrega dos produtos dos lotes 01 e 02, verifica-se a ausência de previsão na minuta de contrato, violação do artigo 55, inciso IV, da Lei 
Federal número 8666/93.
Que todo contrato de licitação deve estabelecer um prazo de início de execução dos serviços.
3 – AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO ESTIMADO DOS PREÇOS EM PLANILHA ABERTA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 7º, PARÁGRAFO 2º, 
INCISO II E ARTIGO 40, PARÁGRAFO 2º, INCISO II, DA LEI FEDERAL NÚMERO 8666/93:
Que o edital apresentou uma planilha indicativa para a apresentação de proposta, sem, contudo, indicar o orçamento estimado para a prestação dos serviços.
Que toda licitação, inclusive serviços, necessariamente possui como pressuposto de validade a existência de um orçamento estimado em planilha aberta de composição 
de custos unitários.
4 – ESCLARECIMENTO QUANTO AO PRAZO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO:
Que o edital é omisso quanto ao prazo para assinatura da ata de registro de preços e do termo de contrato, informação exigida pelo artigo 40, inciso II, da Lei Federal 
número 8666/93.
Requer o prazo de 10 dias úteis para a efetivação da contratação.
5 – REQUERIMENTOS:
Requer sejam analisados os pontos detalhados na impugnação com a correção necessária do edital.
DO MÉRITO
1 – PRAZO EXÍGUO PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS: 
RESPOSTA:
Conquanto a impugnante solicite a prorrogação dos prazos de entrega das centrais telefônicas para 45 dias, é oportuno salientar que os prazos previstos no edital são 
razoáveis e estão de acordo com o praticado no mercado. Ademais, as Centrais Telefônicas TDM/IP licitadas no Lote 1 possuem características técnicas diferentes das 
centrais telefônicas analógicas licitadas no lote 2, justificando assim o prazo maior de 30 (trinta) dias úteis ou 20 (vinte) dias corridos para fornecimento. Já para o lote 
2 foi previsto o prazo de 02(dois) dias úteis, a contar da data de emissão da Ordem de Serviço, para instalação, configuração e realização de testes de funcionamento 
para cada Central Telefônica Analógica. Por exemplo: se for emitida Ordem de Serviço para instalação, configuração e testes de funcionamento de 10 centrais telefôni-
cas analógicas, a empresa vencedora do certame terá até 20 (vinte) dias úteis para entregar todo o serviço em pleno e perfeito funcionamento. 
2 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA MINUTA DO CONTRATO DO PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 55, INCISO IV, DA LEI FEDERAL 
NÚMERO 8666/93:
RESPOSTA:
O prazo de início de execução será contado a partir data de emissão da ordem de serviço pelo gestor do contrato conforme cronograma de fornecimento ou prestação 
de serviços descritos no item 05, do termo de referência.

3 – AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO ESTIMADO DOS PREÇOS EM PLANILHA ABERTA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 7º, PARÁGRAFO 2º, 
INCISO II E ARTIGO 40, PARÁGRAFO 2º, INCISO II, DA LEI FEDERAL NÚMERO 8666/93:
RESPOSTA:

LOTE 1 – GRUPO A – ITENS FIXOS

ITEM DESCRIÇÃO
QUANTIDADE ESTI-
MADA VALOR UNITÁRIO VALOR MENSAL VALOR ANUAL

01 Tronco Digital 22 200,87 4.419,14 53.029,68

02 Tronco Analógico 155 18,85 2.921,75 35.061,00

03 Tronco IP 130 14,03 1.823,90 21.886,80

04 Gateway GSM 172 46,34 7.970,48 95.645,76

05 Ramal IP 194 35,93 6.970,42 83.645,04

06 Ramal Digital 198 21,97 4350,06 52.200,72

07 Ramal Analógico 1230 21,66 26.641,80 319.701,60

08 Aparelho IP 69 77,84 5.370,96 64.451,52

09 Softphone para Desktop 125 19,03 2.378,75 28.545,00

10 Aparelho Digital Intermediário 121 70,29 8.505,09 102.061,08

11 Aparelho Digital Avançado 77 86,97 6.696,69 80.360,28

12 Headset monoauricular 151 12,16 1.836,16 22.033,92

13 Aparelho analógico 1230 7,01 8.622,30 103.467,60

14 Supervisor de Call Center 10 171,03 1.710,30 20.523,60

15 PA – Agente de Call Center 66 90,32 5.961,12 71.533,44

16 Gravador de Voz 50 132,74 6.637,00 79.644,00

17 Tarifação por ramal 1621 2,55 4.133,55 49.602,60

VALOR TOTAL DO GRUPO A =======================> 106.949,47 1.283.393,64

LOTE 1 – GRUPO B – EVENTUAIS

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE ESTIMADA VALOR UNITÁRIO VALOR MENSAL VALOR ANUAL

01
Gravação de Mensagens para atendimento automático (mínimo de 13 segundos 
e máximo de 3 minutos) 26 2022,46 52.583,96 631.007,52

VALOR TOTAL DO GRUPO B =======================> 52.583,96 631.007,52
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VALOR TOTAL ANUAL DO LOTE 1 1.914.401,16

LOTE 2 – GRUPO A – ITENS FIXOS

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE ESTIMADA VALOR UNITÁRIO VALOR MENSAL VALOR ANUAL

001 LOCAÇÃO DE CENTRAL ANALÓGICA COM 4 TRONCOS E 12 RAMAIS 323 156,77 50.636,71 607.640,52

002 INTERFACE CELULAR GSM 323 45,72 14.767,56 177.210,72

003 TERMINAL ANALÓGICO CONVENCIONAL 1950 4,99 9.730,50 116.766,00

VALOR TOTAL DO GRUPO A =======================> 75.134,77 901.617,24

LOTE 2 – GRUPO B – EVENTUAIS

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE ESTIMADA VALOR UNITÁRIO VALOR MENSAL VALOR ANUAL

004
GRAVAÇÃO DE MENSAGEM PARA ATENDIMENTO AUTOMÁTICO COM NO MÍNIMO 
13″(segundos) 28 186,66 5.226,48 62.717,76

VALOR TOTAL DO GRUPO B =======================> 5.226,48 62.717,76

VALOR TOTAL ANUAL DO LOTE 2 964.335,00
4 – ESCLARECIMENTO QUANTO AO PRAZO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO:
RESPOSTA:
Para a assinatura da ata de registro de preços e do termo de contrato, será concedido o prazo de 05(cinco) dias úteis contados da data da convocação.
Equipe de Pregões
DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIORESPOSTA:
Recebo a Impugnação interposta pela Empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A., eis que é tempestiva, para no mérito DAR PROVIMENTO, tendo em vista que a decisão da 
Pregoeira e sua Equipe de Apoio foi embasada na estrita observância da legislação pertinente.
Posto isso, RATIFICO a decisão da Pregoeira e sua Equipe de Apoio, determinando a correção do edital.
Contagem, 05 de outubro de 2017.
Wanderley de Araújo Porto Filho
Secretário Municipal Adjunto de Administração

RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS
REFERÊNCIA: Pregão Presencial 034/2016 – Processo Administrativo 185/2016
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no serviço de locação de central telefônica híbrida TDM/IP e central telefônica 
analógica, a ser executado de forma contínua, incluindo instalação, configuração, manutenção e assistência técnica.
Questionamento 01:
No referido edital, em seu subitem 6.4.1.4 é solicitado que “O Atestado de Capacidade Técnica deverá estar averbado no Conselho Regional de Engenharia e Agrono-
mia – CREA em nome da empresa, com CNPJ da matriz e/ou da filial da licitante; ”.

Ocorre que, de acordo com o entendimento do Tribunal de Contas da União, diante da falta de previsão legal e regulamentar, não é permitido exigir que os licitantes 
comprovem sua capacidade técnico-operacional por meio de atestados registrados no Crea (Conselho Regional de Engenharia) ou que os atestados necessariamente 
estejam acompanhados de ART do engenheiro que acompanhou o serviço.
Abaixo, subscrevemos o Acórdão 128/2012 – 2ª Câmara e o recém-publicado Acórdão 655/2016 do Plenário: 
“[...]1.7. Recomendar à UFRJ que exclua dos editais para contratação de empresa para a execução de obra de engenharia a exigência de registro no CREA dos atestados 
para comprovação da capacitação técnica operacional das licitantes, tendo em conta a recomendação inserta no subitem 1.3 do Capítulo IV combinado com o subitem 
1.5.2 do Capítulo III do Manual de Procedimentos Operacionais para aplicação da Resolução CONFEA nº 1.025/2009, aprovado pela Decisão Normativa CONFEA nº 
085/2011”. (Acórdão 128/2012 – 2ª Câmara)  
9.4. dar ciência ao Município de Itagibá/BA, de modo a evitar a repetição das irregularidades em futuros certames patrocinados com recursos federais, de que: [...]9.4.2. 
a exigência de comprovação de aptidão técnica devidamente registrada junto ao Crea, dando conta de que a empresa interessada já desenvolveu serviços idênticos/se-
melhantes ao previsto no objeto do edital, contraria a Resolução 1.025/2009 do Confea e o Acórdão 128/2012 – TCU – 2ª Câmara; (Acórdão 655/2016 do Plenário).
Sendo assim, entendemos que a licitante deverá apresentar Atestado de Capacidade técnica, conforme requerido no item “6.4.1”, sem a necessidade do mesmo ser 
registrado no CREA. Está correto nosso entendimento?
RESPOSTA:
Onde se lê:
6.4.1.4 O Atestado de Capacidade Técnica deverá estar averbado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA em nome da empresa, com CNPJ da matriz 
e/ou da filial da licitante;
Leia-se:
6.4.1.4 O Atestado de Capacidade Técnica deverá ser apresentado junto com a Anotação de Responsabilidade Técnica ou Certidão de Acervo Técnico do profissional 
responsável, comprovando ter realizado os mesmos serviços objeto da licitação durante vínculo com a empresa proponente.
Questionamento 02:
De acordo com o item 5. CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, é solicitado que:
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“5.1. A CONTRATADA do LOTE 01 terá o prazo de 20 (vinte) dias uteis ou 30(trinta) dias corridos, a contar da data de emissão da Ordem de Serviço, para instalação, 
configuração e realização de testes para cada Central Telefônica Hibrida TDM/IP, entregando-a no prazo acima em pleno e perfeito funcionamento.
5.2. A CONTRATADA do LOTE 02 terá o prazo de 02 (dois) dias uteis, a contar da data de emissão da Ordem de Serviço, para instalação, configuração e realização de 
testes para cada Central Telefônica Analógica, entregando-a no prazo acima em pleno e perfeito funcionamento. ”
Com relação ao prazo do LOTE 02, ressaltamos que comumente o período de instalação, configuração e realização de testes leva em torno de 02 (dois) dias úteis, e 
ainda, considerando o prazo de entrega e agendamento da instalação, entendemos ser inviável a participação de empresas de outras Cidades/Estados, ou até mesmo 
localizadas em Contagem, que são perfeitamente capacitados para a execução de tal objeto. Aliado ainda, ao fato de que se trata do mesmo produto licitado no Lote 
01 deste edital, que possui o prazo de 20 (vinte) dias uteis ou 30 (trinta) dias corridos, entendemos que, visando a participação de uma gama maior de licitantes, e a 
garantia do atendimento ao princípio da economicidade, o prazo de entrega, instalação, configuração e realização de testes do Lote 02 deverá ser de 20 (vinte) dias 
uteis ou 30 (trinta) dias corridos. Está correto nosso entendimento? Caso não, por gentileza esclarecer.
RESPOSTA;
Inicialmente cabe ressaltar que as centrais telefônicas TDM/IP licitadas no Lote 1 possuem características técnicas diferentes das centrais telefônicas analógicas licitadas 
no lote 2. E que devido a menor complexidade de instalação, configuração e testes de funcionamento destes equipamentos, foi previsto o prazo de 02(dois) dias úteis, 
a contar da data de emissão da Ordem de Serviço, para instalação, configuração e realização de todos os testes de funcionamento para cada Central Telefônica Analó-
gica. Por exemplo: se for emitida Ordem de Serviço para instalação, configuração e testes de funcionamento de 10 centrais telefônicas analógicas, a empresa vencedora 
do certame terá 20 (vinte) dias úteis para entregar todo o serviço em pleno e perfeito funcionamento. Portanto as proponentes do Lote 2 devem considerar o prazo 
informado no item 5.2 do Anexo II – Termo de Referência do Edital N° 118/2016, Pregão Presencial N° 034/2016.
Questionamento 03:
Com relação ao item 3.4.1.8, entendemos que a tabela de endereços contempla o número de linhas que é de fato o número de ramais de cada central analógica em 
sua capacidade total. Está correto nosso entendimento?
RESPOSTA:
O entendimento da licitante está correto.
Questionamento 04:
Com relação aos itens: 
“3.4.1.1 A central Telefônica Analógica deverá possuir as seguintes características técnicas: capacidade mínima de 04 (quatro) troncos analógicos bidirecionais, 12 
(doze) ramais analógicos e 01 (uma) interface celular GSM, conforme especificações e quantitativos indicados neste Termo de Referência e seus anexos. 
3.4.1.7. Não serão aceitos, em hipótese alguma, a interligação de centrais telefônicas para o atendimento das capacidades máximas da Central Privada de Comutação 
Telefônica. 
3.3.1.7 A central telefônica a ser fornecida para cada site (endereço) deverá ser do mesmo fabricante e comportar ampliação de no mínimo 50% (cinquenta por cento) 
dos quantitativos indicados no Anexo I deste termo de Referência, tendo como base a somatória de todos os ramais e troncos IP, analógicos e digitais. ”
·Consta no item 3.4.1.1 uma configuração mínima de 4 troncos e 12 ramais analógicos, no entanto, no item subsequente 3.4.1.7 temos referência de capacidade 
máxima de Central Privada de Comunicação, mas o Lote II não existe menção de percentual adicional, diante disso, devemos adotar como base as informações do item 
3.3.1.7? Considerando 50% adicional na quantidade de portas, ou seja, solicitado 16 portas (4 troncos / 12 ramais analógicos), ampliação até 24 portas?
·A configuração presente para as centrais do Lote 2, Anexo II – Locais Estimados para instalação dos terminais fixos, no quesito Qtd. de Linhas, algumas localidades 
ultrapassam a quantidade de portas, com isso, solicitamos esclarecimento de quantos troncos / ramais analógicos serão necessários?
Abaixo exemplo de algumas localidades: 

Quantidade de Linhas Endereço

23 Rua Bernardo Monteiro, 900

20 Rua Madre Margherita Fontana Rosa, 432

26 Rua Bélgica, 5

36 Av. João César de Oliveira, 0

20 Av. Hackel Bem-Hur Salvador, 180

Na informação de quantidade de linhas, entendemos que a referência é para os troncos analógicos, sendo separadora de ramais analógicos, para dimensionarmos com 
assertividade, favor informar a quantidade de ramais analógicos por localidade.
Na interligação da interface GSM será utilizado 1 (um) tronco analógico da central telefônica, visto que algumas localidades, como exemplo Rua Bernardo Monteiro, 20, 
consta quantidade de 4 (quatro) linhas, será necessário mais 1 (uma) linha. Devemos atender 5 troncos analógicos ou utilizamos 1 (uma) linha das 4 (quatro) solicita-
das?
RESPOSTA:
Onde se lê:
3.4.1.7. Não serão aceitos, em hipótese alguma, a interligação de centrais telefônicas para o atendimento das capacidades máximas da Central Privada de Comutação 
Telefônica.
Leia-se:
3.4.1.7. Não serão aceitos, em hipótese alguma, a interligação de centrais telefônicas para o atendimento das capacidades mencionadas no item 3.4.1.1.
Sendo assim, as informações do item 3.3.1.7 não devem ser consideradas para o Lote 2 do Edital N° 118/2016, Pregão Presencial N° 034/2016.
O Anexo II foi revisado com a informação da quantidade de troncos e ramais que serão instalados em cada endereço. No entanto, se houver necessidade poderá ser 
instalada uma quantidade maior de ramais, não sendo, portanto, essa quantia superior ao limite de 12 ramais.
Será utilizado 01 (um) tronco analógico da central telefônica para interligação da interface celular GSM. Portanto cada central analógica deve possuir capacidade para 4 
troncos analógicos e 12 ramais.
Questionamento 05:
 Com relação aos itens:
“4.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar de forma gratuita, manutenção, assistência e suporte técnico, 24h (vinte e quatro horas), por dia, 07 (sete) dias por semana, 
durante todo o período de vigência do contrato, que será solicitado através de atendimento telefônico e/ou correio eletrônico.
3.3.13.4 A CONTRATADA deverá realizar a supervisão remota, através do Centro de Operação de Rede (NOC), verificando de forma proativa e continuada as condi-
ções de funcionamento e o gerenciamento dos eventos e alarmes das centrais telefônicas e gateways GSM, no regime 8hx5dias (oito horas por dia em cinco dias por 
semana), salvo os serviços emergenciais de utilidade pública como: SAMU, Defesa Civil, Guarda Municipal, Hospital Municipal, Centro Materno Infantil e Transcon que 
deverão possuir atendimento em regime 24hx7dias (vinte e quatro horas por dia durante sete dias por semana), devendo solucionar os problemas detectados dentro 
dos prazos descritos abaixo.”
Diante disto, questionamos: delineado o edital, no Lote 1 está concentrado as localidades de utilidade pública visando serviço emergencial, diante disso, para o Lote 2, 
Administração, Secretaria Municipal de Educação, etc., entendemos que são unidades que não carecem de serviço emergencial, deste modo, percebemos que o aten-
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dimento emergencial 24x7 está associado ao Lote 1, e o Lote 2 terá o seu atendimento realizado no regime 8h x 5 dias, correto nosso entendimento? Caso não esteja, 
por favor, nos oriente os locais que serão atendidos neste regime no Lote 2.
RESPOSTA:
A supervisão remota, através do Centro de Operação de Rede (NOC) – item 3.3.13.4 se aplica somente ao Lote 1, o que não se confunde com a solicitação do item 4.8 
do Edital que deverá ser atendido tanto pelas empresas proponentes do Lote 1 quanto do Lote 2.
Questionamento 06:
4.9. A CONTRATADA deverá prestar manutenção, assistência e suporte técnico através de atendimento remoto e presencial, sem ônus para o CONTRATANTE.
Entendemos que o atendimento remoto estará associado também ao Lote 2, permitindo dar agilidade na resolução das ocorrências, podendo ser através da ethernet, 
que estará disponível em cada local com abertura das devidas portas de gerenciamento. Está correto o nosso entendimento?
RESPOSTA:
Está correto o entendimento. 
Questionamento 07:
O item 12.15 determina periodicidade de seis meses para realização de visitas preventivas, mediante inspeção in loco.
Havendo a necessidade de visita in loco, seja para realização do serviço de manutenção corretiva ou de alteração no áudio do atendimento automático, podemos reali-
zar a inspeção preventiva na mesma oportunidade? Ou se faz necessário visita separada, unicamente para realizar a inspeção preventiva do equipamento?
RESPOSTA:
Se a manutenção corretiva ocorrer no mesmo período que coincidir com a data prevista para a realização da manutenção preventiva, a empresa CONTRATADA poderá 
realizar a manutenção preventiva na mesma oportunidade. Caso contrário, a manutenção preventiva deverá respeitar o prazo informado no item 12.15.
Questionamento 08:
3.3.7.2 – Aparelho Digital Intermediário
Haveria a possibilidade de substituição do item Aparelho Digital Intermediário pelo Aparelho IP, ampliando assim o uso da Tecnologia IP na Instituição e sem a perda de 
qualidade no serviço?
RESPOSTA:
Não há possibilidade de substituição do item Aparelho Digital Intermediário pelo Aparelho IP porque a rede de dados do Município não está totalmente estruturada 
para implantação da tecnologia de voz sobre IP (VOIP), sendo portanto necessária a manutenção dos links digitais e dos aparelhos referentes ao item 3.3.7.2 do edital 
para atendimento às necessidades de comunicação dos diversos órgãos da Prefeitura de Contagem, evitando assim a descontinuidade na prestação dos serviços públi-
cos essenciais.
Questionamento 09:
3.3.7.3 – Aparelho Digital Avançado
Também neste item, haveria a possibilidade de substituição do Aparelho Digital Avançado pelo Aparelho IP, acarretando os mesmos benefícios do item anterior?
RESPOSTA:
Pelos mesmos motivos do item anterior, não há possibilidade de substituição do item Aparelho Digital Avançado pelo Aparelho IP porque a rede de dados do Município 
não está totalmente estruturada para implantação da tecnologia de voz sobre IP (VOIP), sendo portanto necessária a manutenção dos links digitais e dos aparelhos 
referentes ao item 3.3.7.3 do edital para atendimento às necessidades de comunicação dos diversos órgãos da Prefeitura de Contagem, evitando assim a descontinuida-
de na prestação dos serviços públicos essenciais.
Questionamento 10:
3.3.7.4 – Aparelho IP
No edital é informado sobre o fabricante dos Aparelhos IP ser o mesmo fabricante da Central Telefônica. Desta forma, entendo que essa regra restringe a concorrên-
cia na participação do certame licitatório e, uma vez que é de inteira responsabilidade do fornecedor entregar toda a solução em pleno funcionamento, não haveria 
nenhum prejuízo na qualidade ou na prestação dos serviços para a instituição contratante.
RESPOSTA:
A exigência no edital dos Aparelhos IP serem do mesmo fabricante da Central Telefônica justifica-se em razão da necessidade de manter todas as facilidades e funciona-
lidades do PABX com os Aparelhos IP, evitando assim incompatibilidades técnicas e mau funcionamento. 
Atenciosamente,
Contagem, 05 de outubro de 2017.
Jáder Luis Sales Júnior
CPL/Administração

PREFEITURA DE CONTAGEM/MG – AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº. 008/2017 ″ PROCESSO Nº. 210/2017 – obtenção de estudos, levantamentos e propostas destinados à estruturação de modelo de concessão 
para a exploração dos serviços relacionados à modernização e gestão sustentável de resíduos sólidos no Município de Contagem/MG;
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016 – PROCESSO Nº 174/2016 - SEGUNDA EDIÇÃO - Registro de preço para contratação de empresa ou consórcio especializado na presta-
ção de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades de ligação local (LL), longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), a ser execu-
tado de forma contínua, incluindo o fornecimento em regime de comodato de terminais fixos individuais, instalação, configuração, assistência técnica e manutenção, 
marcado para às 09h00min, do dia 25/10/2017;
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2016 – PROCESSO Nº 177/2016 - SEGUNDA EDIÇÃO - Registro de preço para contratação de empresa ou consórcio especializado na presta-
ção de Serviço Móvel Pessoal (SMP), nas modalidades local (LL), longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI); tráfego de dados compatível com 
as tecnologias 2G, 3G, 4G ou superior; serviços de mensagens (SMS) e sistema de gestão via WEB para controle de acessos, a serem executados de forma contínua, 
incluindo o fornecimento em regime de comodato de aparelhos telefônicos celulares, marcado para às 14h00min, do dia 25/10/2017.
A Prefeitura de Contagem/MG torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitações, conforme acima. Os editais poderão ser obtidos através 
do site www.licitacoes-e.com.br e/ou na sala da Comissão de Licitações, à Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, no horário de 
08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, para tanto os interessados deverão apresentar um CDR Novo para gravação magnética sem custos. Informações: 
(31) 3352.5135. Contagem, 09/10/2017 – Comissão de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
AVISO DE LICITAÇAÕ 
Concorrência nº 008/2017 
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A Prefeitura do Município de Contagem torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na seguinte modalidade: 

Concorrência nº 008/2017 – PA 114/2017, tipo Menor Preço, contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para execução 
dos serviços e limpeza em vias e outros logradouros públicos no Município de Contagem/MG, compreendendo a varrição manual e mecanizada; fornecimento/instala-
ção e manutenção de cestos coletores de resíduos leves; capina e roçada, serviços complementares, bem como transporte dos resíduos provenientes destas atividades 
para o Aterro Sanitário Municipal, localizado na Av. Helena de Vasconcelos Costa, 201 Bairro Perobas no Município de Contagem/MG, com entrega dos envelopes de 
documentação e propostas até às 08:30 (oito horas  e trinta minutos) do dia 21 (vinte e um) de novembro 2017 e com a abertura marcada para as 09:00 (nove horas) 
do dia 21 (vinte e um) de novembro 2017.

Obs: essa licitação está sendo republicada na forma da Lei.

Os interessados poderão ler e obter o texto integral do Edital e seus Anexos, inclusive projetos básico, que estarão disponíveis a partir do dia 16 (dezesseis) de outubro 
de 2017, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, situada Praça Presidente Tancredo neves nº 200, Bairro Camilo Alves ″ Contagem/MG, tel.: (0**31) 3352.5090 
e 3352-5138, de segunda à sexta-feira, no horário de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, mediante apresentação de um DVD virgem à Comissão 
Permanente de Licitações no endereço acima e, ainda, OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão social ou denominação completa da 
empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e nome da pessoa para contato ou através do site www.contagem.mg.gov.br/licitacoes. 

Márcia Mendes Siqueira
Presidente em Exercício da Comissão Permanente de Licitações

TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO

Contagem, 06 de outubro de 2017.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 061/2017
TIPO: Menor Preço

OBJETO: contratação de empresa especializada em pintura predial, pelo regime de preços unitários, para execução de serviços de pintura nas escolas municipais listadas 
em anexo na cidade de Contagem-MG – LOTE II.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade: 1121 12.361.0008.1132 33.90.39.14 010100

                             1121 12.365.0024.221033.90.39.14 010100

A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.

Não houve recurso, e o Pregoeiro, adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora.  Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Sa., solicitando a 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada:

EMPRESA VENCEDORA ITEM VALOR TOTAL

GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 1 R$ 2.450.000,00

PREÇO TOTAL========================================> R$ 2.450.000,00
Totalizando o valor da licitação em R$ 2.450.000,00 (dois milhões quatrocentos e cinquenta mil reais).

Jader Luís Sales Júnior
Pregoeiro

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, no valor de R$ 2.450.000,00 (dois milhões quatrocentos e cinquenta mil reais), 
modalidade Pregão Eletrônico nº 061/2017, homologo a licitação para a respectiva Contratação.

Contagem, 06 de outubro de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA Nº. 007/2017 - PROCESSO N°. 111/2017 - EDITAL Nº 039/2017 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PRE-
ÇOS UNITÁRIOS, PARA consultoria especializada em engenharia e arquitetura COM A FINALIDADE DE prestação de serviços de levantamentos, diagnósticos, estudos de 
concepção e viabilidade, estudos ambientais, licenciamentos, anteprojetos, projetos básicos, projetos executivos, aprovações e orçamentos de obras de edificações e 
infraestrutura e assessoria técnica, para o município de Contagem/MG.
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Às licitantes,

Em atendimento à solicitação de licitantes no sentido de concessão de mais prazo para a elaboração de sua proposta técnica, a reunião de entrega e abertura de enve-
lopes do procedimento licitatório supra fica adiada, impreterivelmente, para o dia 30 de outubro de 2017, no mesmo horário e local prescritos no Edital.

Contagem, 09 de outubro de 2017

Márcia Mendes Siqueira
Comissão Permanente de Licitações

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 101/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 206/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 078/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE PREVENTIVO DA DEFESA CIVIL CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ITEM 2, PARA SEREM UTILIZADOS EM DE-
MANDAS DE OCORRÊNCIAS NO PERÍODO CHUVOSO, EM ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE INTEMPÉRIES VARIADAS.

Pregão destinado à participação exclusiva das Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI, em cumpri-
mento ao disposto no art. 48, da Lei Complementar nº 123/2006, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014. 

 ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 
 
Dia XX/XX/2017 às XXh00min.

O encaminhamento das propostas deverá ser efetuado até a data e horário fixado para abertura das Propostas Comerciais.

Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das Propostas Comerciais, bem como a data para a sessão do Pregão ficarão 
prorrogadas para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários.

 TEMPO DA DISPUTA: O tempo inicial da disputa será encerrado por decisão da Pregoeira, seguindo-se um tempo aleatório de até 30 (trinta) minutos. 

 SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitacoes-e.com.br 

 CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, nos sites www.licitacoes-e.com.br, www.contagem.mg.gov.br ou na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, à Praça Presidente Tancredo Neves, nº. 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG. 

 ESCLARECIMENTOS: através do e-mail: cpl.contagem@contagem.mg.gov.br 

 REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília.

EDITAL Nº 101/2017

PREÂMBULO

A Prefeitura do Município de Contagem, Minas Gerais, com sede à Praça Presidente Tancredo Neves, nº. 200, Bairro Camilo Alves, inscrito no CNPJ nº. 18.715.508/0001-
31, torna pública a abertura no dia XX/XX/2017, às XXh00min, do Processo Licitatório nº. 206/2017, na modalidade Pregão Eletrônico nº078/2017, do tipo menor 
preço, regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17/7/2002, Decreto Municipal nº. 11.172, de 08/05/2003, Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/1993 Lei Complementar nº. 
123, de 14/12/2006, e demais condições fixadas neste edital.

I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 – O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases.

1.2 – Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro da Prefeitura do Município de Contagem, Jáder Luís Sales Júnior e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria 
SEAD Nº. 002 de 02 de março de 2017 mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página 
eletrônica do Banco do Brasil S.A., provedor do sistema eletrônico.

1.3 – Os quantitativos do objeto desta licitação serão destinados à participação exclusiva das Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e Microempreen-
dedores Individuais – MEI, em cumprimento ao disposto no art. 48, da Lei Complementar nº 123/2006, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014.

II – OBJETO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE PREVENTIVO DA DEFESA CIVIL CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ITEM 2, PARA SEREM UTILIZADOS EM DEMANDAS 
DE OCORRÊNCIAS NO PERÍODO CHUVOSO, EM ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE INTEMPÉRIES VARIADAS.

III – ÁREA SOLICITANTE
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Órgão solicitante: SEDS – Secretaria Municipal de Defesa Social

Projeto/Atividade: 1171.06.182.0061.2331; código: 33903028; Fonte: 010000

             1171.06.182.0061.2331; código: 33903020; Fonte: 010000
         
             1171.06.182.0061.2331; código: 33903030; Fonte: 010000

Ocorrendo adequação orçamentária e financeira com o orçamento aprovado para o Órgão, conforme Estimativas de Impacto Orçamentário-financeiro, emitidas pelas 
áreas competentes, devidamente autorizadas pelo Ilmo. Secretário Municipal de Defesa Social, Sr. Décio Camargos de Aguiar Júnior, constante dos autos.
IV – CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

4.1 – Cópia deste edital encontra-se disponível na internet, nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.contagem.mg.gov.br.

4.2 – As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo nos sites www.
licitacoes-e.com.br e www.contagem.mg.gov.br bem como as publicações no Diário Oficial de Contagem, quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos.

4.3 – O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o processo licitatório deverá, ao se cadastrar para retirar o edital no site www.licitacoes-e.
com.br, informar sua razão social, CNPJ e seu e-mail.

4.4 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao edital deverão ser encaminhados o pregoeiro, até 03(três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da 
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico através do e-mail: cpl.contagem@contagem.mg.gov.br. 

4.5 – As respostas do Pregoeiro às solicitações de esclarecimentos poderão ser disponibilizadas nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.contagem.mg.gov.br. Conse-
quentemente, não haverá respostas individualizadas, devendo o autor do pedido de esclarecimentos e/ou impugnação tomar ciência das respectivas respostas no site 
supramencionado.

4.6 – Serão disponibilizadas, além das respostas, outras informações que o Pregoeiro julgar importantes, razão pela qual os interessados devem consultar os sites acima 
com frequência.

4.7 – Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa, através do e-mail: cpl.contagem@contagem.mg.gov.br, a partir da publicação do 
aviso do edital até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, dirigidas o Pregoeiro, que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas.

4.8 – A decisão do Pregoeiro poderá ser enviada ao impugnante por e-mail e disponibilizada nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.contagem.mg.gov.br

4.9 – Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão consideradas para reclamações futuras ou de forma a desobrigar a sua 
entrega.

V – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 – Somente poderão participar deste processo administrativo os interessados pessoas jurídicas, Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e Microem-
preendedor Individual – MEI, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, do ramo pertinente ao objeto desta licitação que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

5.1.1 – A participação neste certame é destinada exclusivamente a ME e EPP, observado o disposto no item 5.1, no entanto, o presente objeto será oferecido à ampla 
participação nos casos descritos nos itens 5.1.2 e 5.1.3.

5.1.2 – Caso não haja um número mínimo de três propostas válidas para os itens e lotes destinados de forma exclusiva a ME e EPP (Cota Exclusiva), na própria sessão se 
possível, referidos itens e/ou lotes serão abertos à ampla participação, objetivando a contratação, em atendimento ao disposto no art. 49, inciso II, da LC nº 123/2006.

5.1.3 – Não será aplicado o tratamento diferenciado disposto no art. 47 e 48, da LC nº 123/2006, se a oferta de forma exclusiva à ME e EPP não for vantajosa para a 
Administração Pública, sendo os itens e/ou lotes ofertados à ampla participação, objetivando a contratação, na própria sessão se possível, aplicando o disposto no art. 
49, inciso III.

5.1.3.1 – Para definir a forma de verificação da vantajosidade, será utilizado em analogia o disposto no art. 9º, parágrafo único, do Decreto 6.204/2007, que regu-
lamenta o tratamento diferenciado em âmbito federal, o qual considera como não vantajosa a contratação quando resultar em preço superior ao valor estabelecido 
como referência.

5.1.4 – Deverá ser registrado em ata a ocorrência dos casos descritos nos itens 5.1.2 e 5.1.3, devendo o pregoeiro justificar o motivo pelo qual os itens ou lotes foram 
abertos à ampla participação.
5.1.5 – Na impossibilidade de se realizar a oferta dos itens, objeto do Edital, na própria sessão, pela ausência de participação de empresas não enquadradas como ME e 
EPP, será designada nova data para a sessão, destinando os itens a ampla participação, que será devidamente publicada.

5.2 – Deverão atender às condições deste edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação, e estejam devidamente credenciadas, por meio do sítio www.
licitacoes-e.com.br, para acesso ao sistema eletrônico;

5.3 – Como requisito para participação no pregão eletrônico, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, pleno conhecimento e atendimen-
to às exigências de habilitação do presente edital.

5.4 – Não poderá participar da presente licitação empresa:
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5.4.1 – Declarada inidônea, suspensa ou impedida de licitar ou contratar com o Município de Contagem/MG;

5.4.2 – Em consórcio.

5.4.3 – Que se encontrem sob falência decretada, recuperação judicial ou extrajudicial sem acolhimento do plano de recuperação pelo Juiz, na forma do artigo 52 da Lei 
11.101/2005, sob concurso de Credores, dissolução ou liquidação. 
 
5.5 – A observância das vedações do item anterior e das demais condições presentes neste edital é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, 
sujeita-se às penalidades cabíveis.

VI – CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES
6.1 – A licitante deverá credenciar-se no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio www.licitacoes-e.com.br, observados os seguintes aspectos:
a) o credenciamento far-se-á mediante atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;

b) a perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso;
c) o credenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema implicará responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de capaci-
dade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

6.2 – As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com 
firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar os demais atos e operações no aplicativo “Licitações”.

6.3 – O Município de Contagem não possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores para obtenção da chave e senha de acesso, haja vista ser esse 
procedimento de exclusiva responsabilidade do provedor do sistema eletrônico – Banco do Brasil S.A.

6.4 – Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao órgão provedor, no prazo mínimo de três dias úteis antes da data de 
realização do pregão, como determina o artigo 9º inciso IV do Decreto Municipal nº 11.172/03.

VII – PROPOSTA COMERCIAL

7.1 – A Proposta Comercial, contemplando o valor unitário e o valor total por item, deverá ser inserida no campo próprio do sistema eletrônico, até a data e horário 
marcados para abertura das propostas.

7.2 – Os valores deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 02 (duas) casas decimais. 

7.3 - Não serão admitidas propostas para a execução parcial.

7.4 – As Propostas Comerciais registradas no sistema, pelos licitantes, poderão ser substituídas ou excluídas até a data e horário definidos no Edital para sua abertura.

7.5 – A Proposta Comercial deverá ter validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

7.6 – Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento.

7.7 – Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação para a contratação, os licitantes se eximem dos compromissos assumidos.

7.8 – Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada 
prorrogação da validade das mesmas a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse desta Municipalidade.

7.9 – A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva propos-
ta.

7.10 -  A Proposta Comercial, ajustada ao preço final, do licitante classificado detentor do menor preço, deverá ser enviada, acompanhada de documentação de 
habilitação, no prazo e forma indicada no subitem 10.15 do Título X. 

7.11 – Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da entrega de sua Proposta Comercial.

7.12 – O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e 
lances.

7.13 – O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas neste Edital.

7.14 – O preço deverá ser cotado considerando-se os produtos licitados, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, tributos, fretes, ônus 
previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios. 

VIII – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

8.1 – O licitante que ofertar o menor preço deverá apresentar a documentação abaixo relacionada:

8.1.1 Habilitação Jurídica

a) Registro comercial se tratar de firma individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente arquivados, tratando-se de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanha-
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dos de documento da eleição de seus administradores.

c) Inscrição no ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de eleição da diretoria em exercício.

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expe-
dido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

8.1.2 Qualificação Técnica:

a) As licitantes deverão apresentar pelo menos 01 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove o desempenho de atividade 
de fornecimento do objeto licitado. O atestado de capacidade técnica deverá conter minimamente as seguintes informações: nome da empresa licitante, endereço, 
nome do profissional responsável, telefone para contato e descrição dos serviços realizados e, no caso da água sanitária, além do atestado, licença ambiental e alvará 
sanitário.

8.1.3 Qualificação Econômico Financeira

a) Certidão negativa de falência ou concordata ou liquidação extrajudicial ou de execução patrimonial, expedida pelo (s) distribuidor (es) judicial (is) da sede da empre-
sa, sendo válida pelo tempo máximo de 180 (cento e oitenta) dias que antecederem o recebimento dos envelopes. Nos casos em que o PROPONENTE se encontrar em 
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, a certidão positiva emitida pelo distribuidor da sede deverá ser acompanhada de certidão judicial comprobatória do acolhimento 
do plano de recuperação judicial bem como contemplando a possibilidade de participação em certames licitatórios. 

8.1.4 Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos 
Federais e a Dívida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 
Estado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente, na forma da lei.

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal.

e) Prova de regularidade relativa à seguridade social – Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), emitida pelo órgão competente. 

f) Prova de regularidade de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa.

8.2 – O Pregoeiro e sua equipe de apoio efetuarão consulta ao site da Receita Federal na internet para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em observância à Instrução Normativa nº. 568, de 08/09/2005, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, confirmando, 
ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação.

8.2.1 – Procedida a consulta, o Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio certificará a autenticidade através de carimbo próprio.

8.3 – A microempresa – ME e a empresa de pequeno porte – EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos compro-
batórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.

8.3.1 – Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Município de Contagem, para regularização da docu-
mentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

8.3.2 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.

8.3.3 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 02 (dois) dias úteis inicialmente concedidos.

8.3.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item 8.4, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo facultado o Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, nos termos do item 10.18 do Título X, 
ou submeter o processo à Autoridade Competente para revogação.

8.4. – Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor deverão ser datados nos últimos 90(noventa) dias anteriores à data de 
abertura do Pregão.

8.5 – Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo, ou apresentados por meio de discos magnéticos.

8.6 – A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto neste Título inabilitará o licitante, sendo aplicado o 
disposto no item 10.18 do Título X, além das providências cabíveis para apuração da prática de eventual crime, na forma do art. 101 da Lei nº 8.666/93.

8.7 – O licitante deverá apresentar ainda, os seguintes documentos:

8.7.1 – Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no art. 7º, XXXIII da Constituição Federal (Anexo III); 
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8.7.2 – Declaração de que a empresa não é declarada inidônea para licitar e contratar ou suspensa de licitar e contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública 
(Anexo IV); 

8.7.3 – Declaração de capacidade operacional (Anexo V);

8.7.4 – Declaração de que Cumpre Plenamente os Requisitos de Habilitação, a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº. 10.520, de 17.07.2002 (Anexo VI);

8.7.5 – Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo VII).

8.8 – Todas as declarações devem ser firmadas em impresso próprio do licitante, devidamente assinadas, por quantos sócios administradores determinar o estatuto 
social, ou por procurador com poderes expressos no instrumento de procuração.

IX – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

9.1 – O critério de julgamento será o de menor valor por item, desde que observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

9.2 – Será desclassificada a proposta que:

9.2.1 – Não se refira à integralidade do objeto;

9.2.2 – Não atenda às exigências estabelecidas no Edital ou em diligência;

9.2.3 – Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com  preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à  parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou 
manifestamente  inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II, da Lei Federal nº. 8.666/93.

9.2.3.1 – Se o Pregoeiro entender que o preço é inexequível, fixará prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço por meio de planilha de custos 
ou outros documentos.

9.2.3.2 – Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço a proposta será desclassificada, sujeitando-se o licitante às sanções legais.

9.3 – Quaisquer erros de soma e/ou multiplicações apuradas na Proposta Comercial serão corrigidos pela Equipe de Pregão.

9.3.1 – Serão corrigidos os valores dos preços unitários ou do preço total do item, conforme a divergência apurada, de forma a prevalecer, sempre, o valor total menor 
ou igual ao valor do lance ofertado na sessão do Pregão ou o valor negociado com o Pregoeiro, após diligência e mediante expressa anuência do licitante.

9.3.1.1 – Após anuência do licitante, a correção será consignada em ata de julgamento.

9.4 – Para efeito de julgamento, serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa decimal, se apresentados.

9.5 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem, não prevista no edital.

9.6 – O Pregoeiro poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.

X – PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO

10.1 – A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminha-
mento da Proposta Comercial por meio do sistema eletrônico, observada data e horário limite estabelecidos à fl. 1 deste edital.

10.1.1 – Informações relativas aos dados para acesso e encaminhamento da proposta, devem ser feitas na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, 

10.2 – Na data e hora estabelecidas neste edital, a sessão pública do Pregão Eletrônico será iniciada com a abertura das Propostas Comerciais, sendo avaliada a aceitabi-
lidade das mesmas pelo Pregoeiro, mantido o sigilo estabelecido pelo sistema.

10.3 – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da etapa de lances, exclusivamente pelo meio 
eletrônico, observado o horário de duração e as regras estabelecidas neste edital. 

10.3.1 – O licitante deverá acessar a sala de disputa no campo correspondente, disponível na página inicial do site.

10.4 – A cada lance ofertado o licitante será imediatamente informado pelo sistema sobre seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

10.5 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado no sistema em primeiro lugar.

10.6 – Durante o transcurso da etapa de lances, será informado, em tempo real, o valor do menor lance de cada licitante registrado pelo sistema. 

10.7 – O licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer outro 
válido para o item.

10.8 – Permanecerá válida a proposta comercial encaminhada pelo sistema na hipótese do licitante não encaminhar lances, sendo considerada para a classificação final.

10.9 – Se os licitantes não ofertarem lances será verificada a conformidade da proposta de menor preço em relação ao valor estimado da contratação.
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10.10 – A etapa inicial de lances será encerrada por decisão do Pregoeiro, após a qual transcorrerá período de tempo randômico de até 30 (trinta) minutos, determina-
do pelo sistema eletrônico, durante o qual ainda será possível o encaminhamento de lances.

10.10.1 – Encerrado o tempo randômico, automaticamente, pelo sistema, estará encerrada a recepção de lances.

10.11 – Havendo desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção de lances. 
O Pregoeiro, quando possível, continuará a gerenciar a sessão, sem prejuízo dos atos realizados.

10.11.1 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e será reiniciada, somente após marcação de nova 
data e horário, através de comunicação expressa aos licitantes.

10.12 – Classificadas as propostas, O Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então as licitantes classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo cada licitante imediatamente informada do seu recebimento e do valor consignado no registro.

10.13 – Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente à licitante que tenha apresenta-
do a proposta de menor valor, para que seja obtido preço melhor, podendo a negociação ser acompanhada pelas demais licitantes.

10.14 – O licitante detentor do menor preço deverá negociar com o Pregoeiro imediatamente após a finalização do item, acessando a sequência “Relatório da Disputa” 
do lote disputado, “responder contraproposta”.

10.15 – O licitante classificado, detentor da proposta de menor preço, deverá encaminhar ao Pregoeiro, por meio eletrônico no endereço cpl.contagem@contagem.
mg.gov.br em até 01 (UMA) hora após o encerramento da sessão do Pregão, sua PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA AO PREÇO FINAL E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITA-
ÇÃO conforme Título VIII.

10.16 – A Proposta Comercial, ajustada ao preço final, poderá ser apresentada conforme Modelo do Anexo I, ou em modelo próprio, desde que contenha todas as 
informações ali previstas, com identificação da empresa proponente, nº. do CNPJ, endereço, números de telefone e fac-símile, e-mail e assinatura do seu representante 
legal ou procurador, devidamente identificado e qualificado, sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas 
não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, constando:

10.16.1 – Descrição completa do objeto, de acordo com o Anexo I;

10.16.2 – Preço unitário e preço total, expressos em numeral.

10.17 – Quando necessário, o Pregoeiro poderá estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seus preços por meio de documentos.

10.18 – No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do licitante, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e habilitação do licitante, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda às exigências deste 
Edital.

10.18.1 – Nessa etapa o Pregoeiro, também, poderá negociar o preço com o licitante, para que sejam obtidas melhores condições para o Município.

10.19 – Após a análise da proposta e da documentação enviada via fax ou e-mail, o Pregoeiro poderá declarar o vencedor da disputa no sistema, onde o mesmo abrirá 
prazo de recurso por um período de 24(vinte e quatro) horas corridas para que o fornecedor interessado motive sua intenção de recurso.

10.19.1 – Não havendo registro motivado da intenção de recurso ou se julgado improcedente o recurso, será adjudicado o objeto.

10.20 – O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, ficando a mesma dispo-
nível para consulta no site www.licitacoes-e.com.br.

10.20.1 – Quando necessário, o Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio poderão complementar as informações da Ata gerada pelo sistema licitacoes-e, por meio de Ata 
Interna, que será juntada aos autos referentes ao certame.

10.21 – Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da não observância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

XI – RECURSOS E CONTRARRAZÕES

11.1 – Declarada a vencedora da licitação, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifes-
tar sua intenção de recorrer.

11.1.1 – O licitante cuja Proposta Comercial tenha sido desclassificada antes da etapa de lances poderá manifestar a sua intenção de interpor recurso.

11.2 – Os licitantes que tiverem manifestado, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões da Pregoeira, após a declaração do vencedor, nos ter-
mos do item 11.1 do Título XI, deverão apresentar suas razões no prazo de 03 (três) dias, a partir do dia seguinte à sua manifestação, desde que a intenção manifesta-
da tenha sido aceita pelo pregoeiro através do Sistema licitacoes-e.

11.2.1 – Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, ou da comunica-
ção da apresentação das razões.

11.2.2 – No prazo recursal, fica assegurada vista dos autos.

11.2.3 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do direito de recurso ficando a pregoeira autorizada a adjudicar o objeto à 
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licitante declarada vencedora.

11.3 – Os recursos e respectivas contrarrazões deverão ser dirigidos à Equipe de pregão, aos cuidados da Pregoeira, através do e-mail cpl.contagem@contagem.mg.gov.
br no prazo de 03 (três) dias úteis, na hipótese do item 11.2 deste Título, ou Secretário Municipal de Administração, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis. 

11.4 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.5 – O Pregoeiro, reconsiderando ou não sua decisão, fará subir os recursos, devidamente informados, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ao Secretário Municipal de 
Administração para homologação ou decisão.

11.6 – Os recursos serão decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

XII – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1 – Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à autoridade competente homologar o procedimento 
licitatório.

12.2 – Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, os autos do processo licitatório serão remetidos à autoridade 
competente que adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

12.3 – Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de assinar a nota de empenho, não tendo solicitado prorrogação de 
prazo com justificativa aceita pelo gestor do contrato, a pregoeira examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, seguindo a ordem de classifica-
ção, até a apuração da proposta que atenda ao edital, podendo ainda negociar o preço, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

XIII – OBRIGAÇÕES 

13.1 – Das obrigações do Contratante 

13.1.1 - Receber o material, lavrar Termo de Recebimento Provisório, lavrar o Termo de Recebimento definitivo. Caso o objeto contratado não estiver de acordo com as 
especificações da Contratante, rejeitá-lo-á, no todo ou em parte. Do contrário, após a análise de compatibilidade entre o objeto especificado e o efetivamente entregue, 
será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo. 
13.1.2. - Efetuar o pagamento de acordo com a CLAUSULA XV do Edital.

13.1.3. - O recebimento definitivo do material não exime a Contratada de responsabilidades pela perfeição, qualidade, segurança e defeitos de fabricação.

13.2 – Das obrigações da Contratada

13.2.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital de Licitação, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e 
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

13.2.2 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no neste Termo, acompanhado de: a) nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia; b) catálogo/manual do usuário, com uma versão em português e; c) 
da relação da rede de assistência técnica autorizada; 
13.2.3 - responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 
1990); 
13.2.4 - Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
13.2.5 - Deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento 
do prazo previsto, com a devida comprovação. 
XIV – ENTREGA E GARANTIA

14.1- As Licitantes deverão obrigatoriamente fornecer Catálogo Técnico Original do Fabricante, em português, com as especificações técnicas dos Equipamentos e seus 
acessórios, que comprove o atendimento das especificações do item licitado. 
14.2- As impressoras deverão ser entregues na FUNDAC – Fundação de Cultura de Contagem, situada a Rua Dr. Cassiano nº 120 – Centro – Contagem-MG, no horário 
de 9:00 às 166:00 horas, telefone 3352-4419 ou 33525353, onde serão conferidas as Notas Fiscais. 
14.3- Encontrando irregularidades no cumprimento do objeto, o Departamento de Tecnologia da Informação notificará o fornecedor, fixando o prazo para correção ou 
substituição dos equipamentos defeituosos.
14.4- Em caso de irregularidade não sanada pelo fornecedor, o servidor autorizado reduzirá a termo circunstanciados dos fatos ocorridos e encaminhará ao órgão 
competente, para aplicação de penalidades. 
14.5- A empresa fornecedora terá de cumprir as seguintes determinações: 
14.5.1- Garantir boa qualidade dos equipamentos entregues e promover imediata substituição em caso de irregularidade. 
14.5.2- Responsabilizar-se pelo transporte do equipamento de seu estabelecimento até o local determinado de entrega, bem como o seu descarregamento, até mesmo 
em caso de acionamento da garantia.

14.6 -  A garantia do fabricante do produto fornecido, assim como seu adequado funcionamento por, no mínimo, 12(doze) meses, a contar da data da efetiva entrega 
(ateste do fiscal da Administração na nota fiscal, sem nenhum ônus à CONTRATANTE. 
XV – CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PAGAMENTO

15.1 - O fornecimento dos equipamentos deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da nota de empenho. 

15.2 - A contratada deverá fornecer os equipamentos e acessórios novos e sem uso, de acordo com a marca e características discriminadas em sua proposta, acondicio-
nados em caixas lacradas, permitindo completa segurança durante o transporte, no local determinado pelo gestor. 
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15.3 - A contratada deverá fornecer, juntamente com os equipamentos, manuais completos de operação e de manutenção, todos os itens de acessórios de hardware e 
de software necessários à perfeita instalação e funcionamento, incluindo cabos, conectores, interfaces, suportes, “drivers” de controle e programas de configuração.
 
15.4 - Após o recebimento provisórios, os técnicos do Departamento de Tecnologia da Informação deverão emitir Parecer Técnico sobre a conformidade do equipa-
mento com a especificação técnica e do perfeito funcionamento do equipamento, atestando que o equipamento atende/não atende as especificações constante neste 
Termo de Referência. 

15.5 - Comprovado o atendimento às especificações técnicas, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo, com o objetivo de iniciar o processo de pagamento.
  
15.6 - O pagamento à empresa fornecedora será efetuado em 30 (trinta) dias a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada. A Nota Fiscal/Fatura 
deverá atender às exigências dos Órgãos de Fiscalização, inclusive quanto ao prazo de autorização para sua emissão.
 
15.7 - Caberá à contratada apresentar, juntamente com o documento fiscal, os comprovantes Atualizados de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação das penalidades específicas 
previstas. 

15.8 - O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da empresa fornecedora, através de ordem bancária para qualquer entidade bancária 
indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o 
crédito.

XVI – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1 – Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento do objeto contratado.

16.1.1 – 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia, até o 5º (quinto) dia de atraso na entrega do objeto;

16.1.2 – 10% (dez por cento) sobre o valor do empenho, no caso atraso superior a 5 (cinco) dias;

16.1.3 – 20% (vinte por cento) sobre o valor do empenho, no caso do licitante vencedor, injustificadamente, desistir do mesmo.

16.2 – No caso de inadimplência ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido, garantida a prévia defesa, aplicar-se-ão as seguintes sanções com vigência 
perante o Município de Contagem/MG:
16.2.1 – Advertência.

16.2.2 – Suspensão temporária para participar de Licitações e impedimento de contratar.

16.2.3 – Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato.

16.2.3 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sendo a reabilitação concedida sempre que a licitante ressarcir o Município de Contagem pelos prejuízos resul-
tantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

16.2.4 – O adjudicatário será descredenciado dos sistemas de cadastramento onde estiver inscrito, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e 
demais cominações legais, e ainda será impedido de licitar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos seguintes casos:

16.2.4.1 – ensejar o retardamento do fornecimento do objeto deste Pregão;

16.2.4.2 – não mantiver a proposta, injustificadamente;

16.2.4.3 – comportar-se de modo inidôneo;

16.2.4.4 – fizer declaração falsa;

16.2.4.5 – cometer fraude fiscal;

16.2.5 – Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas na seção III do Capítulo IV da Lei nº 
8.666/93 (Dos crimes e das penas).
 
16.3 – As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a obser-
vância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

16.4 – As penalidades previstas neste edital não têm caráter compensatório, sendo que o seu pagamento não exime a contratada da responsabilidade pela reparação 
de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados ao Município por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. 

16.5 – Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos pela Administração, incidirá correção monetária segundo os índices oficiais utilizados pelo Município de 
Contagem, a qual correrá entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.

XVII – DISPOSIÇÕES GERAIS
17. 1 – Constitui anexo deste edital, dele fazendo parte integrante:

17.1.1 – Anexo I – Modelo de Proposta Comercial;
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17.1.2 – Anexo II – Termos de Referência.

17.1.3 – Anexo III – Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil;

17.1.4 – Anexo IV – Declaração de idoneidade;

17.1.5 – Anexo V – Declaração de capacidade operacional;

17.1.6 – Anexo VI – Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação;

17.1.7 – Anexo VII – Declaração de Elaboração Independente de Proposta.

17.2 -  O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A 
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a 
rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

17.3 – A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais 
que disciplinam a matéria.

17.4 – Todos os documentos serão anexados ao processo licitatório, uma vez incluídos, não serão devolvidos, passando a integrar permanentemente os autos.

17.5 – Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o Pregoeiro poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de 
profissionais especializados.

17.6 – Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento 
e se omita em outro será considerado especificado e válido.

17.7 – O Pregoeiro, no interesse da Administração Pública, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na 
documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto aos 
licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do art. 43 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

17.8 – A presente licitação poderá ser revogada pelo Município, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado, ou 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes.

17.9 – Para atender a seus interesses, o Município de Contagem poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedeci-
dos aos limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93.

17.10 – O Município de Contagem poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 

17.11 – Fica eleito o foro da Comarca de Contagem, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta 
cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Contagem, 09 de outubro de 2017.

Pregoeiro

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 206/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2017

ITEM DESCRIÇÃO UM QTDE MARCA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 CORDA UM 2 ---------- R$ 437,58 R$ 875,16

ITEM DESCRIÇÃO UM QTDE MARCA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

2 MEGAFONE UM 2 ------------ R$ 296,00 R$ 592,00

ITEM DESCRIÇÃO UM QTDE MARCA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

3 LUVA DE SEGURANÇA VAQUETA  UM 100 --------- R$ 28,15 R$ 2.815,00

ITEM DESCRIÇÃO UM QTDE MARCA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

4 COLETE UM 10 --------- R$ 124,80 R$ 1.248,00

ITEM DESCRIÇÃO UM QTDE MARCA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

5 TRENA LASER UM 2 ---------- R$ 508,03 R$ 1.016,06
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ITEM DESCRIÇÃO UM QTDE MARCA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

6 NÍVEL LASER UM 2 ------------ R$ 618,95 R$ 1.237,90

ITEM DESCRIÇÃO UM QTDE MARCA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

7 CAPACETE DE SEGURANÇA UM 30 --------- R$ 148,60 R$ 4.458,00

ITEM DESCRIÇÃO UM QTDE MARCA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

8 LANTERNA LED UM 30 --------- R$ 64,65 R$ 1.939,50

ITEM DESCRIÇÃO UM QTDE MARCA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

9 CONE UM 10 ---------- R$ 58,66 R$ 586,60

ITEM DESCRIÇÃO UM QTDE MARCA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

10 COBERTOR UM 500 ------------ R$ 10,49 R$ 5.245,00

ITEM DESCRIÇÃO UM QTDE MARCA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

11  RÁDIO COMUNICADOR UM 5 --------- R$ 713,43 R$ 3.567,15

* OBS.: Os valores informados acima são os estimados apurados na pesquisa de preços, os orçamentos encontram-se juntados nos autos do Processo Administrativo nº 
206/2017, podendo os interessados fazer vista ao mesmo. 

Valor total com ICMS:

Razão Social do Licitante:

CNPJ:

Endereço:

E-mail:

Telefone/fax:

Representante Legal

Nome:

Identificação: 

Qualificação:

Assinatura:

Local e data:

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de materiais para estoque preventivo da Defesa Civil conforme especificações no item 2, para serem utilizados em demandas de ocorrências no período 
chuvoso, em atendimento às vítimas de intempéries variadas.

2. ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS
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2 (dois) rolos de corda, poliamida 1/2”x200M

2 (dois) megafones, com microfone de mão, potência 20W, distorção harmônica 7%, alcance até 600 m, com sirene, a pilha.

100 (cem) luvas de segurança vaqueta, proteção das mãos dos usuários contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, sendo:   

- 20 (vinte) em tamanho P
- 40 (quarenta) em tamanho M
- 40 (quarenta) em tamanho G

10 (dez) coletes, tipo jaleco, classe III, tamanho G (55 a 110 kg), com apito, fita entre pernas, gola, passante nas fitas para melhor ajuste e fechos resistentes com fitas 
de ajuste rápido.

2 (duas) trenas, digitais a Laser para 50 metros, faixa de medição 0,05 ~ 50m, unidades medidas em Metros /Polegadas/Pés / Pés + Polegadas, precisão 2.0mm, cálculo 
da área e volume, medição contínua, monitoramento de distância, armazenamento de leituras, alimentação: 2 pilhas AA.

2 (dois) medidores de níveis, digitais a Laser, alcanço de 15 metros, medição de ângulo e nível na faixa de 0 a 360º, alimentação: 2 pilhas AA, para uso em áreas que 
necessite de medição de inclinação com precisão e rapidez. 

30 (trinta) capacetes de segurança, montanha, classe A tipo III (sem aba), casco externo em PEAD com suspensão em tela de poliéster, carneira e coroa unificadas, tira 
absorvente de suor e regulagem por velcro. 

30 (trinta) lanternas Led, recarregável, com sinalizador, 3 modos de iluminação, zoom de 200 metros, Cree Led Q5, vida útil de até 100.000 horas, potência de 12000w 
e 33000 lumens. Feito em liga de magnésio, com anéis de vedação, resistente a água, lama, chuva e choques, bateria de lítio 18650 recarregável, com carregador 
universal,  também permite o uso de 3 pilhas AAA.

10 (dez) cones, com faixas refletivas laranja e branco no tamanho (altura) 750mm. 

500 (quinhentos) cobertores, com dimensões mínimas 1,90m X 1,30m, com barra em nylon, composição 100% poliéster, viscose ou acrílico, ou em proporções aproxi-
madamente iguais dessas fibras.

5 (cinco) rádios comunicadores, à prova d'água e poeira, com bases carregadoras independentes, prendedor de cinto, 26 canais de operação, 121 códigos privativos, 8 
níveis de volume de recepção de áudio, 10 opções de toque de chamada, modo silencioso, bipe indicador de câmbio, bloqueio de teclado e varredura de canal.

3. LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 Os materiais deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Defesa Social, localizada na Rua Vereador David de Oliveira da Costa, nº 14, Bairro Fonte Grande, 
Contagem – MG, em até 10 (dez) dias corridos contados da data do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.

3.3 A entrega deverá ser agendada com o Gerente de Logística, nos telefones 031 3398-3136/9514, de segunda a sexta-feira, de 09h00 as 11h00 e 13h30 as 16h00.

3.4 Os produtos deverão ser entregues em acondicionamento novo, em embalagem própria para cada produto e não devem estar amassados ou com deformidade 
qualquer.

3.5 O acondicionamento do material deve ser em embalagem individual adequada de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

3.6 Para os produtos com validade, este deverá ser de no mínimo 6 (meses), considerando a data de entrega e deverá constar no corpo de cada embalagem.

3.7 O recebimento ocorrerá de forma provisória e mediante termo circunstanciado, conforme art. 73 da Lei 8.666/93 e na hipótese de constatação de anomalias que 
comprometam a utilização adequada do produto, ele será rejeitado, em todo ou em parte, conforme dispõe o art. 76 da Lei nº 8.666/96, sem qualquer ônus para o 
contratante, devendo a contratada reapresentá-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação.

3.8 No preço ofertado pela empresa vencedora deverão estar incluídos os impostos, taxas, embalagens, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas sobre ele 
incidentes, não podendo a empresa vencedora pleitear acréscimos posteriores à finalização da licitação. 

4. CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Entrega única em até 10 (dez) dias corridos após recebimento do empenho pelo fornecedor.

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

Conforme garantia do Fabricante/Fornecedor.

6. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pagamento único, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do material, mediante apresentação de nota fiscal do fornecedor.

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestado de capacidade técnica e no caso da água sanitária, além do atestado, licença ambiental e alvará sanitário.

8. GESTOR DO CONTRATO

Fica estabelecido como Gestora do Contrato a servidora Oneide Gomes Paisante, Matrícula 49.218-3, Diretora de Gestão da Defesa Civil.

9. CONDIÇÕES GERAIS
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Conforme Lei nº. 8.666/93 (Licitações e Contratos)

Oneide Gomes Paisante, Matrícula 49.218-3
DATA

14/08/2017

Ordenador de Despesas – Décio Camargos de Aguiar Junior

 Secretário – Décio Camargos de Aguiar Junior

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

AO
MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Atenção: Equipe de Pregão
Ref.: Pregão Eletrônico nº ______/2.017

.............................................................................................., inscrito no CNPJ nº........................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)..............

................................................................................, portador da Carteira de Identidade nº................................... e do CPF nº............................................, DECLARA, sob 
as penas da Lei em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).

  .........................................., ....... de..................... de 2.017.

--------------------------------------------------------------------
(Assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

AO
MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Atenção: Equipe de Pregão
Ref.: Pregão Eletrônico nº ______/2.017

A empresa............................................................, CNPJ nº.............................., declara sob as penas da Lei, que, até a presente dada, inexistem fatos impeditivos para 
sua habilitação na licitação Pregão Presencial acima descrita, Ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências Posteriores.

  .........................................., ....... de..................... de 2.017.

--------------------------------------------------------------------
(Assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa)
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL

AO
MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Atenção: Equipe de Pregão
Ref.: Pregão Eletrônico nº ______/2.017

A empresa............................................................, CNPJ nº..............................,
Declara em cumprimento ao disposto no item 8.8.3 do Título VIII, possuir condições operacionais, de entregar os materiais objeto do pregão acima identificado.

  .........................................., ....... de..................... de 2.017.

--------------------------------------------------------------------
(Assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa)

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

AO
MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Atenção: Equipe de Pregão
Ref.: Pregão Eletrônico nº ______/2.017

A empresa........................................................, CNPJ nº........................................., com sede na Rua/AV..............................................., ...................../MG, neste ato 
representada pelo(a)  Sr(a)......................................................... CI nº....................... , CPF nº......................................, estado civil..............................., DECLARA  sob as 
penas da lei, que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação, a teor do art 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002.

  .........................................., ....... de..................... de 2.017.

_________________________
                      (Assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa)

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ao 
Município de Contagem 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº............/2017.

(Empresa) _____________________________________________, doravante denominada (Empresa), por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) _______________
__________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº. ____, para fins do disposto no item 8.8.5 do Edital do Pregão Eletrônico nº......../2017, DECLARA, sob as 
penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela (Empresa), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamen-
te, informado a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do Pregão Eletrônico nº......../2017, por qualquer meio ou por 
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qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do Pregão 
Eletrônico nº......./2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do Pregão Eletrônico 
nº....../2017 quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial 
ou de fato do Edital do Pregão Eletrônico nº......../2017 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer integrante do Muni-
cípio de Contagem antes da abertura oficial das propostas; e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que seu representante detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

(Local e data)

__________________________________________
Assinatura do Responsável ou Representante Legal da empresa

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 09/10/2017

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 014/2017 PA. 092/2016 CREDENCIAMENTO N° 003/2016; CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTER-
MÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A CLÍNICA MEDWORK SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS LTDA
OBJETO: LOTE 01) CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS (PESSOA JURÍDICA) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA, PARECERES ESPECIALIZADOS 
NAS ÁREAS DE PSIQUIATRIA E ORTOPEDIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE; E LOTE 02) CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS (PESSOA JURÍDICA) PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EXAMES ADMISSIONAIS – AVALIAÇÃO CLÍNICA, AOS CANDIDATOS PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, EFETIVOS, 
CONTRATADOS (ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS) E COMISSIONADOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 91.679,25
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1071.04.122.0001.2271 – 33903941 - 010000
VIGÊNCIA: DE 05/10/2017 ATÉ 05/10/2018
ASSINADO: 05/10/2017 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 124/2017 PA. 099/2017 PE. 037/2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
CONTRATADA: COMERCIAL MASSENSINI EIRELI
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA) CAMISAS E 35 (TRINTA E CINCO) COLETES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL
VALOR GLOBAL: R$ 5.922,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1171.06.122.2021 – 33903999 - 010000
VIGÊNCIA: DE 03/10/2017 ATÉ 03/06/2018
ASSINADO: 03/10/2017 

EXTRATO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
CEDENTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM 
CESSIONÁRIA: 1° DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL DE CONTAGEM
OBJETO: CESSÃO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO DE PESSOAL DO CEDENTE, PARA PRESTAREM SERVIÇOS JUNTO À 
CESSIONÁRIA, COM VISTAS À EXECUÇÃO DE TAREFAS DE NATUREZA TÉCNICA E/OU ADMINISTRATIVAS NO ÂMBITO DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DE SEUS RES-
PECTIVOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
VIGÊNCIA: DA DATA DE ASSINATURA ATÉ 31/12/2017
ASSINADO: 31/07/2017 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 121/2017 PA. 126/2017 DL. 035/2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
CONTRATADA: AMPLIAR ENGENHARIA LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESTRUTURA DE BASQUETE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RIACHO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATE-
RIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇOS.
VALOR GLOBAL: R$ 6.875,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1201.27.812.0021.2320 – 33903915 - 010000
VIGÊNCIA: DE 12/09/2017 ATÉ 09/01/2018
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ASSINADO: 12/09/2017 

ATO ADMINISTRATIVO Nº. 20.420
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no OFÍCIO PMC/SEAD/DEGP nº 842/2017; RESOLVE:
Art.1º CONCEDER O AFASTAMENTO PRELIMINAR, previsto no §14º do Artigo 52 da Lei Orgânica do Município de Contagem (redação dada pela Emenda a Lei Orgânica 
nº 019, de 31 de janeiro de 2000), COM PROVENTOS INTEGRAIS, aos servidores titulares dos respectivos cargos de provimento efetivo, lotados na Secretaria Municipal 
de Saúde, até que seja finalizado o processo de pedido de aposentadoria.

SERVIDOR MATRÍCULA CARGO DATA DE CONCESSÃO

ARTUR BRAGA MARTINS 01088943 Médico III 02/10/2017

DENISE DA SILVA MARQUES 01136140
Profissional de Saúde Nível 
Superior II 02/10/2017

HELOISA HELENA CARVALHO MIRANDA DE AL-
MEIDA 01108464

Profissional de Saúde Nível 
Superior III 02/10/2017

MARCIO RESENDE 01098094 Médico III 02/10/2017

MARIA BEATRIZ VIEGAS GONÇALVES SILVA 01108073
Profissional de Saúde Nível 
Superior I 02/10/2017

Art.2º CONCEDER O AFASTAMENTO PRELIMINAR, previsto no §14º do Artigo 52 da Lei Orgânica do Município de Contagem (redação dada pela Emenda a Lei Orgânica 
nº 019, de 31 de janeiro de 2000), COM PROVENTOS INTEGRAIS, aos servidores titulares dos respectivos cargos de provimento efetivo, lotados na Secretaria Municipal 
de Educação, até que seja finalizado o processo de pedido de aposentadoria.

SERVIDOR MATRÍCULA CARGO DATA DE CONCESSÃO

ADAIR CONCEBIDA ROSA 01139300
Professor de Educação Básica 
PEB1 - II 02/10/2017

ELAINE MARANGON DE OLIVEIRA 01088110
Professor de Educação Básica 
PEB1 - II 02/10/2017

JOVITA GREGORIA CALAZANS CRUZ 01098213
Professor de Educação Básica 
PEB1-II 02/10/2017

MARCIA APARECIDA DE MATOS 01154164
Professor de Educação Básica 
PEB1-II 02/10/2017

MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA 01134570
Professor de Educação Básica 
PEB2 02/10/2017

MARIA DAS GRAÇAS LEAL 01136387
Professor de Educação Básica 
PEB1 02/10/2017

MARIA DO ROSARIO GOMES 01091480 Auxiliar de Serviços 02/10/2017

NEUZA DE MORAES PINHEIRO 01120383 Auxiliar de Secretaria 02/10/2017

SOLANGE BARBOSA DE JESUS PEREIRA 01081710
Professor de Educação Básica 
PEB1-II 02/10/2017

VANEA MARIA DAS CHAGAS 01097489 Auxiliar de Serviços Escolares 02/10/2017

Palácio do Registro, em Contagem, aos 06 de outubro de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.422
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Artigo 2º do Ato Administrativo nº 20.402, datado de 29 de setembro de 
2017, no tocante ao nome da servidora nomeada para o cargo de provimento em comissão de Diretor da Escola Municipal “Hilda Nunes dos Santos”, Nível VI, CPC-614, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Onde se Lê: “[...] SUELI LAGIOTO HERPANHOL FERRAZ [...]”.

Leia-se: “[...] SUELI LAGIOTO HESPANHOL FERRAZ [...]”.
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de outubro de 2017.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Diretoria de Compras e Licitações

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE:
DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO 049/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 212/2017
OBJETO:
CONTRATAÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 24, INCISO XIII, DA LEI 8.666/93, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INSTITUÍDA PELO PODER 
PÚBLICO FEDERAL, COM SEDE EM VIÇOSA/MG, CAMPUS UNIVERSITÁRIO, INSCRITA NO CNPJ: 25.944.455/0001-96, COM INTERVENIÊNCIA DA FUNDAÇÃO ARTHUR BER-
NARDES – FUNARBE, FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, COM SEDE E FORO EM VIÇOSA/MG, NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO, INSCRITA NO CNPJ: 20.320.503/0001-51, PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES DE APOIO AO LANÇAMENTO, ANÁLISE DE ALTERNATIVAS, SIMULAÇÃO DE RESULTADOS E SUA REPRESENTAÇÃO 
NO MAPA CADASTRAL URBANO. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1081.04.129.0055.1135 – 339039-99 – FONTE 010000 – VALOR: R$301.400,00

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª., para RATIFICAÇÃO, da despesa com a FUNARBE – FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES, CNPJ: 
20.320.503/0001-51, no valor total de R$ 301.400,00 (trezentos e um mil e quatrocentos reais).

Davidson de Castro Cabacinha
Diretor de Compras e Licitações

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do artigo 24, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93 e AUTORIZO a despesa com a FUNARBE – FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES, CNPJ: 
20.320.503/0001-51, no valor total de R$ 301.400,00 (trezentos e um mil e quatrocentos reais).

Publique-se.

Contagem, 09 de outubro de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano 

Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

PORTARIA SMDU Nº 003, de 09 de outubro de 2017.

Designa servidores para compor Grupo Técnico de Trabalho para desenvolver a revisão do Código de Obras do Município (Lei Complementar nº 55, de 23 de dezembro 
de 2008) e de Decretos regulamentares (Decreto 1369, de 07 de julho de 2010 e Decreto 984, de 08 de setembro de 2016) e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
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Art. 1º Ficam designados os servidores abaixo relacionados, para compor o Grupo Técnico de Trabalho encarregado de elaborar a revisão do Código de Obras do Muni-
cípio (Lei Complementar nº 55, de 23 de dezembro de 2008) e dos Decretos 1369, de 07 de julho de 2010 e  984, de 08 de setembro de 2016.

Samantha Úrsula Sant'anna;
Tamirís Joana do Nascimento;
Afonso Gonçalves;
Jane Luce Machado Varela Mariani;
Liciara Barreto;
Luciane Mitraud Carvalho;
Miguel Antônio Lamolha.

§1º  Outros técnicos de demais órgãos da Prefeitura Municipal de Contagem, poderão ser solicitados a participar das discussões do Grupo no decorrer dos trabalhos.

§2º  A Coordenação do Grupo será exercida pela servidora Samantha Úrsula Sant'anna.

Art. 2º  O Grupo Técnico de Trabalho se reunirá, no mínimo, 02 (duas) vezes por semana, em dia e hora a serem definidos pelos membros do Grupo.

Art. 3º  Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 09 de outubro de 2017.

José Roberto Garbazza Santos
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE  COOPERAÇÃO Nº . 082/2017 – CAIXA ESCOLAR RITA CARMELINDA ROCHA  E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTER-
MÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO:  REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE COBERTURA DE FORRO EM PVC NO AUDITORIO E COMPRA E PLANTIO DE GRAMA PARA CRIAÇÃO DO JARDIM 
DE ENTRADA DA ESCOLA DA  CAIXA ESCOLAR  RITA CARMELINDA ROCHA (CUSTEIO) E (CAPITAL) EM 01 (UMA) PARCELA DE R$ 8.106,41.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  1.12.1.12.361.0024.2211 – NATUREZA:  33504100/ 44504100  - FONTE: 010100
ASSINADO:   04/10/2017        VIGÊNCIA:    31/12/2017

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº . 082/2017  -  CAIXA ESCOLAR RITA CARMELINDA ROCHA   E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTER-
MÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO:  REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À  CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO E METALICA ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO 
CONFECÇÃO DE MESAS E BANCOS DE CONCRETO  DA CAIXA ESCOLAR RITA CARMELINDA ROCHA (CAPITAL) EM 01 (UMA) PARCELA DE R$ 21.961,08.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.361.0024.2211  - NATUREZA:   44504100  – FONTE: 010100
ASSINADO:   04/10/2017       VIGÊNCIA:   31/12/2017

Secretaria Municipal 
de Fazenda

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 04 (quatro) dias do mês de setembro de 2017 (dois mil e dezessete) às 13h30 (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, 
situado à av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial, instalou-se a sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, 
Segunda Câmara, sob a Presidência da Sra. Flávia de Aguiar Lage e secretariada pela Sra. Juliana Meireles Puddo, com as presenças dos seguintes membros compo-
nentes da Câmara: Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr Ricardo Aluísio Machado Maia. Após leitura e aprovação da Ata da última 
reunião, entrou em pauta o processo Nº 00257/2010-02B – CLÍNICA DE ULTRA SOM CONTAGEM LTDA, recurso de ofício em face à decisão de primeira instância, que 
julgou procedente o pedido de desconstituição das exigências relativas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN consignadas no TNF nº 20.158, série 
“B”, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini, que, em reexame necessário, confirmou a decisão de primeira instância. Colocado em votação, o voto do Relator foi 
acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 11510/2015-02A – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
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EFATÁ, recurso de ofício em face à decisão de primeira instância de procedência do pedido de restituição do IPTU e taxas com ele cobradas e ainda da TFLF – Taxa de Fis-
calização de Localização e Funcionamento e da TFS – Taxa de Fiscalização Sanitária do exercício de 2015, relativos ao índice cadastral nº 11.239.0297.001, com relatório 
do Sr. Marco Túlio Marchesini, que, em reexame necessário, confirmou a decisão de primeira instância. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos 
demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 02.B.16322/2015-02A – LUCIANO LOPES CARDOSO, recurso de ofício 
em face à decisão de primeira instância de procedência do pedido de restituição do ITBI - Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos 
por Ato Oneroso "Inter Vivos" relativo ao imóvel de matrícula 7077, tendo em vista a não concretização da transação, com relatório do Sr. Ricardo Aluísio Machado 
Maia que, em reexame necessário, confirmou a decisão de primeira instância. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da 
Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 08015/2014-02A – FLORESMIL RODRIGUES CAETANO, recurso voluntário contra decisão 
de primeira instância de improcedência do pedido de revisão da base de cálculo do IPTU - de Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e taxas com ele 
lançadas referente aos exercícios de 2012 e 2014 do imóvel de índice cadastral nº 10.162.0116.001, com relatório do Sr. Ricardo Aluísio Machado Maia que, conheceu 
do recurso voluntário e  manteve a decisão de primeira instância de improcedência do pedido. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais 
integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 02.A.18718/2016 – ESAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, recurso de ofício 
em face de decisão de primeira instância de procedência do pedido de restituição do valor de IPTU e taxas pagos indevidamente referente aos índices cadastrais nº 
05.153.1470.001 e 05.153.1470.002, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza que, em reexame necessário manteve a decisão de primeira instância de 
procedência do pedido. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em 
pauta o processo Nº 02.B.00496/2011 – VIC LOGÍSTICA LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de cancelamento de 
ISSQN e multas contidas no Termo de Notificação Fiscal – TNF nº 21.955 – série B de 10/06/2011, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza que não conhe-
ceu do recurso voluntário por ser o mesmo intempestivo, mantendo a decisão de primeira instância de improcedência do pedido. Colocado em votação, o voto do Re-
lator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 02.B.0535/2009 – JP PRÉ-VESTIBULARES 
LTDA, recurso de ofício em face de decisão de primeira instância de procedência parcial do pedido de cancelamento das exigências relativas ao ISSQN e TFS, contidas no 
Termo de Notificação Fiscal – TNF nº 19.703 – série B de 24/06/2009, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que, em reexame necessário, reformou a decisão de 
primeira instância, para desconstituir o ISSQN para os meses de março de 2004 a janeiro de 2006, janeiro de 2007, janeiro de 2008 e janeiro de 2009, como decidido 
pela Junta de Julgamento Fiscal, e ainda alterar o valor da base de cálculo da Taxa de Fiscalização Sanitária para os exercícios de 2004 e 2005. Colocado em votação, o 
voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente 
Ata, que segue assinada por sua Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais. Con-
tagem, 04 de setembro de 2017. PARTICIPANTES DA SESSÃO-FLÁVIA DE AGUIAR LAGE- PRESIDENTE-                         JULIANA MEIRELES PUDDO- SECRETÁRIA- MARCO 
TÚLIO MARCHESINI-               LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA- RICARDO ALUÍSIO MACHADO MAIA 

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 05 (cinco) de setembro de 2017 (dois mil e dezessete) às 13h30m (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, situado à 
Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial instalou-se sessão extraordinária de julgamento da 1ª Câmara da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância 
Administrativa, sob a Presidência do Sr. José Carlos Carlini Pereira e secretariada pela Srta. Juliana Meireles Puddo, com as presenças dos seguintes membros compo-
nentes da Câmara: Srta. Silvia Helena Ferreira Coimbra, Srtª. Kênia Dutra de Campos e Sr. Ivo Alexandre de Souza. Dando início à sessão, entrou em pauta o processo nº 
02.B.00009/2015 – TRIELE ELETROTÉCNICA LTDA, recurso voluntário com sustentação oral do contribuinte, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que manteve 
inalterada a decisão de primeira instância de improcedência do  pedido, mantendo com ela os lançamentos de ISSQN e demais cominações consignados no TNF de nº 
24563, “série B”, de 19/12/2014. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão unânime. A seguir, entrou 
em pauta para discussão o processo Nº 2013020714392917 – DELP ENGENHARIA MECÂNICA S/A, recurso voluntário, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, 
que negou provimento, mantendo a decisão de improcedência do pedido de 1ª instância, e com ela os lançamentos de ofício de TCRS feitos em conjunto com o IPTU 
referente ao exercício de 2013. Colocado em votação, o voto do relator foi acompanhado pelos demais integrantes da câmara em decisão unanime. A seguir, entrou em 
pauta para discussão o processo Nº 13982/2014-02A – ACADEMIA TRAINNER LTDA, recurso voluntário, relatado pela Srta. Kênia Dutra de Campos, que negou-lhe pro-
vimento, mantendo a decisão de 1ª instância, que concluiu pelo indeferimento do pedido de cancelamento dos lançamentos complementares da TFLF e TFS, referentes 
aos exercícios de 2009 a 2012. Colocado em votação, o voto da relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da câmara em decisão unanime. A seguir, entrou 
em pauta o processo Nº 05100/2014-02A – ROGÉRIO CARDOSO, recurso voluntário, com relatório da Srtª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso  e votou 
pela reforma da decisão de 1ª instância, reconhecendo o direito do contribuinte à restituição. Colocado em votação o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais 
integrantes da Câmara em decisão por unanimidade. A seguir, entrou em pauta o processo Nº 02.B.00196/2012 – MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, reexame 
necessário, com relatório da Srtª. Silvia Helena Ferreira Coimbra, que manteve a decisão de 1ª instância de procedência do pedido, devendo o contribuinte ser restituído 
do valor pago a título de ITBI, tendo em vista o pagamento em duplicidade. Colocado em votação o voto da relatora foi acompanhado pelos demais integrantes 
da Câmara em decisão por unanimidade. A seguir, entrou em pauta o processo Nº 2016062914294925 – CRG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, recurso 
voluntário, com relatório da Srtª. Silvia Helena Ferreira Coimbra que negou-lhe provimento, mantendo a decisão de 1ª instância, de  indeferimento do pedido  de não 
incidência do ITBI. Colocado em votação o voto da relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão por unanimidade. Nada mais havendo, 
deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária e pelos demais membros presentes nesta sessão de 
julgamento da Junta de Recursos Fiscais.Contagem, 05 de agosto de 2017. PARTICIPANTES DA SESSÃO-JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA-PRESIDENTE-JULIANA MEIRELLES 
PUDDO- SECRETÁRIA- SILVIA HELENA FERREIRA COIMBRA- KÊNIA DUTRA DE CAMPOS- IVO ALEXANDRE DE SOUZA.

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 12 (doze) de setembro de 2017 (dois mil e dezessete) às 13h30m (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, situado à Av. 
Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial instalou-se a sessão de julgamento da 1ª Câmara da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, 
sob a Presidência do Sr. José Carlos Carlini Pereira e secretariada pela Srta. Juliana Meireles Puddo, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: 
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Sr. Adriano Cardoso, Srtª. Kênia Dutra de Campos e Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura. Abrindo a sessão, foi feita assinada a Ata da última reunião. A seguir, retornou 
à pauta, após pedido de vista do Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, o processo nº 02.B.00243/2011 – SEMPEL PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA, recurso voluntário, com re-
latório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de Primeira Instância de procedência parcial 
do pedido e com ela os lançamentos de ISSQN e demais cominações  consignados no TNF de nº 21.234, série “b”, de 22 de março de 2011. O Sr. Mário Lúcio Gonçalves 
de Moura apresentou voto fundamentado em separado, porém convergente na decisão, sendo o Relator da mesma forma acompanhado pelos demais integrantes da 
Câmara em decisão por unanimidade. A seguir, entrou em pauta o processo Nº 02.A.04562/2013 – SINDI-SISTEMA INTEGRADO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA, recurso de ofí-
cio, relatado pelo Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura que manteve a decisão parcial de 1ª instância, reconhecendo o transcurso do prazo quinquenal para a ação nos 
termos do art. 46 da Lei 1.611/83 e com isso confirmando a extinção de parte dos créditos tributários de TFLF e TFS por prescrição, relativamente à Inscrição Municipal 
nº 2179024-0, para o exercício de 2004 e mantendo os demais lançamentos. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da 
Câmara, em decisão unânime. A seguir, entrou em pauta o processo Nº 16090/2014-02A – EDNA MAGALHÃES DE FARIA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Adria-
no Cardoso, que conheceu do recurso e deu provimento ao mesmo, reformando a decisão de 1ª instância de improcedência do pedido, de prescrição dos lançamentos 
de IPTU e taxas com ele cobradas referentes aos exercícios de 2001 a 2005, para o imóvel de índice cadastral nº 08.728.0571.000, tendo em vista o transcurso do prazo 
quinquenal para a ação do art. 46 da Lei 1.611/83, e com isso confirmado a extinção dos referidos créditos tributários por força da prescrição. Colocado em votação o 
voto do relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão por unanimidade. A seguir, entrou em pauta o processo Nº 07928/2015-02A – CO-
MUNIDADE ELE CLAMA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Adriano Cardoso, que conheceu do mesmo, considerando como válida a apresentação dos documentos 
exigidos para reconhecimento do direito à isenção como entidade beneficente e, dessa forma, dando provimento ao recurso, para reformar a decisão de 1ª instância 
e dar procedência ao pedido da contribuinte, determinando o cancelamento dos débitos de TFLF e TFS referentes ao exercício de 2015.  Colocado em votação o voto 
do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão por unanimidade. A seguir, entrou em pauta para discussão o processo Nº 02674/2016-
02A – VPA CONSTRUÇÕES LTDA, recurso voluntário, relatado pela Srta. Kênia Dutra de Campos, que negou-lhe provimento, mantendo a decisão de 1ª instância, de 
indeferimento do pedido e com ela os lançamentos de IPTU do exercício de 2016 como o notificado e exigido da empresa VPA Construções Ltda, referente ao imóvel 
constituído por uma área de 9.901,60m², pertencente ao lote área “A”, da quadra A-49, no bairro Cidade Industrial, nos índices cadastrais de nºs 01.065.0674.001 
e 01.065.0674.002. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da câmara em decisão unanime. Dando prosseguimento à 
sessão, entrou em pauta o processo Nº 02.B.00308/2011 – GRANDE BH REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA, recurso voluntário, com relatório da Srtª. Kênia Dutra de 
Campos, que negou-lhe provimento, mantendo a decisão de 1ª instância, que concluiu pela procedência parcial da impugnação apresentada pela empresa Grande BH 
Representações de Móveis Ltda, decotando a multa isolada aplicada por não emissão de notas fiscais e mantendo as demais exigências consignadas no TNF nº 20.398, 
“série B” de 29/04/2011. Colocado em votação o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão por unanimidade. A seguir, entrou 
em pauta para discussão o processo Nº 02.B.01271/2010 – UNITAS EMPREENDIMENTOS LTDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que 
negou-lhe provimento, mantendo a decisão de improcedência do pedido de 1ª instância, erroneamente publicado como de procedência parcial em vista de determi-
nação de alteração do endereço dos procuradores da Recorrente para fins de notificações e/ou intimações, ficando mantidos em sua integralidade os lançamentos 
de ISSQN e demais cominações consignados no TNF de nº 20.537, “série B”, de 30/11/2010. Colocado em votação, o voto do relator foi acompanhado pelos demais 
integrantes da câmara em decisão unanime. A seguir, entrou em pauta o processo nº 08775/2015-02A – SEMPEL PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA, reexame necessário, com 
relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que manteve a decisão de Primeira Instância de procedência do pedido de restituição de valores recolhidos em duplicidade 
relativos a IPTU, na forma dos arts. 39 e seguintes do Código Tributário do Município de Contagem. Colocado em votação, o relator Mário Lúcio Gonçalves de Moura 
pediu vista aos autos. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária e pelos 
demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais.Contagem, 12 de setembro de 2017. PARTICIPANTES DA SESSÃO- JOSÉ CARLOS 
CARLINI PEREIRA- PRESIDENTE-JULIANA MEIRELLES PUDDO- SECRETÁRIA- ADRIANO CARDOSO- KÊNIA DUTRA DE CAMPOS- MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA
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ATA DE REUNIÃO

Aos 13 (treze) dias do mês de setembro de 2017 (dois mil e dezessete) às 13:30 (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, 
situado à av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial, instalou-se a sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, Se-
gunda Câmara, sob a Presidência da Sra. Flávia de Aguiar Lage e secretariada pela Sra. Juliana Meireles Puddo, com as presenças dos seguintes membros componentes 
da Câmara: Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. Ricardo Aluísio Machado Maia. Após leitura e aprovação da Ata da última reunião, 
entrou em pauta o processo Nº 02.B.00339/2012 – PEYRANI BRASIL S/A, recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que julgou parcialmente procedente o 
pedido de cancelamento das exigências relativas ao ISSQN e multa isolada contidas no TNF nº 21.977, série “B”, de 28 de junho de 2012, com relatório do Sr. Marco Tú-
lio Marchesini, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância que decotou a multa isolada aplicada. Colocado 
em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 09876/2016-
02A – ROSÂNGELA DE FÁTIMA GUIMARÃES DOS SANTOS, recurso voluntário contra a decisão de primeira instância de improcedência do pedido de cancelamento 
do IPTU e taxas com ele cobradas, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini, que conheceu do recurso voluntário e reformou a decisão de primeira instância para 
reconhecer a comprovação de propriedade do imóvel de índices cadastrais nº 08.362.0556.002 e 08.362.0556.003. Antes da votação, a Sra. Flávia de Aguiar Lage pediu 
vista dos autos para analisar melhor o caso. Em seguida, entraram em pauta os processos Nºs 02651/2015-02A e 02652/2015-02A – ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFI-
CENTE DE MINAS GERAIS, recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que negou provimento ao pedido de isenção do IPTU – Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana e taxas com eles cobradas, com relatório do Sr. Ricardo Aluísio Machado Maia que, conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento, 
reformando a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de isenção do IPTU referente ao ano de 2015 do imóvel de índice cadastral 10.027.2694.001. 
Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 
18719/2016-02A – ESAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, recurso de ofício em face de decisão de primeira instância de procedência do pedido de restituição dos valores 
de IPTU e taxas pagos indevidamente referente aos índices cadastrais nº 01.011.0770.001, 01.011.0770.002, 01.011.0770.003, 01.011.0770.004, 01.011.0770.005 
e 01.011.0770.006, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza que, em reexame necessário, manteve a decisão de primeira instância de procedência do 
pedido. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo 
Nº 02.B.00089/2011 – ÉPOCA INSTALAÇÕES LTDA, recurso de ofício em face de decisão de primeira instância de procedência parcial do pedido de cancelamento do 
lançamento do ISSQN  contido no Termo de Notificação Fiscal – TNF nº 20.741 – série B de 24/02/2011, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que 
em reexame necessário, confirmou a decisão de primeira instância. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, 
em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 02.B.0584/2010 – PRÓDUS & SERVICE – SERVIÇOS EM FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS LTDA, recurso 
voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de cancelamento das exigências relativas ao ISSQN contidas no TNF nº 20.366, “série B” 
de 02/06/2010, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que, conheceu do recurso voluntário e determinou a exclusão, além do ISSQN dos meses de novembro de 
2005 a fevereiro de 2006, o ISSQN pago referente aos meses de abril a junho de 2006 e o aproveitamento dos valores do ISSQN pagos posteriormente à ação fiscal 
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pelo tomador do serviço referente aos meses de março, agosto, novembro e dezembro de 2006 e janeiro a junho de 2007, sem prejuízo dos devidos acréscimos legais, 
bem como os valores pagos a maior em virtude de diferença de alíquota aplicada por meio de quadro de composição gráfica, nos termos do art. 41, caput, do Código 
Tributário do Município de Contagem. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em 
seguida, entrou em pauta o processo Nº 02.B.00412/2011 – FERROTRANS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância 
de improcedência do pedido de revisão da base de cálculo do ISSQN lançado através do TNF nº 21.133, “série B” de 02/09/2011, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar 
Lage, que, conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância de improcedência do pedido. Colocado em votação, o 
voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente 
Ata, que segue assinada por sua Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais. Con-
tagem, 13 de setembro de 2017. PARTICIPANTES DA SESSÃO- FLÁVIA DE AGUIAR LAGE- PRESIDENTE                         JULIANA MEIRELES PUDDO- SECRETÁRIA- MARCO 
TÚLIO MARCHESINI               LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA- RICARDO ALUÍSIO MACHADO MAIA 

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 14 (quatorze) de setembro de 2017 (dois mil e dezessete) às 13h30m (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, situado 
à Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial instalou-se a sessão de julgamento da 1ª Câmara da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Adminis-
trativa, sob a Presidência do Sr. José Carlos Carlini Pereira e secretariada pela Srta. Juliana Meireles Puddo, com as presenças dos seguintes membros componentes da 
Câmara: Sr. Adriano Cardoso, Srtª. Kênia Dutra de Campos e Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura. Abrindo a sessão, foi feita assinada a Ata da última reunião. A seguir, 
entrou em pauta o processo nº 06892/2014-02A – GRANJA ADELIA ESPORTE CLUBE, recurso voluntário, com relatório do Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, que 
conheceu do mesmo e deu-lhe provimento, reformando a decisão de primeira instância, que decidiu pelo indeferimento do pedido de isenção da TFLF, referente ao 
exercício de 2010 a 2014, incidentes sob a inscrição municipal nº 720772870. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da 
Câmara, em decisão unânime. A seguir, entrou em pauta o processo Nº 02.A.05151/2013 – BELAJÓIAS LTDA, recurso de ofício, relatado pelo Sr. Mário Lúcio Gonçalves 
de Moura que manteve a decisão parcial de 1ª instância, reconhecendo o transcurso do prazo quinquenal para a ação nos termos do art. 46 da Lei 1.611/83 e com isso 
confirmando a extinção dos créditos tributários do ISSQN – Estimativa, dos exercícios de 2004 a 2008 e da TFLF, relativo aos exercícios de 2005 a 2007 sobre a Inscrição 
Municipal nº 35222018-8. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. A seguir, entrou 
em pauta o processo Nº 1654/2015-02A – SEBASTIÃO FERREIRA DE FARIA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Adriano Cardoso, que não conheceu do recurso 
e  negou-lhe provimento, por ser o mesmo intempestivo, confirmando a decisão de primeira instância de indeferimento de isenção do IPTU relativo ao exercício de 
2015 do imóvel de índice cadastral nº 07.389.0130.002. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão por 
unanimidade. A seguir, entrou em pauta o processo Nº 03901/2014-02A – ERIKA TAIRINI GOMES CALDEIRA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Adriano Cardoso, 
que conheceu do mesmo, mas manteve inalterada a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de prescrição da cobrança do IPTU sobre o imóvel de índice 
cadastral nº 09.441.0185.001, do exercício de 2009. Colocado em votação o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão por 
unanimidade. A seguir, entrou em pauta para discussão o processo Nº 07963/2014-02A – VANDER ROGÉRIO DE SENA, reexame necessário, relatado pela Srta. Kênia 
Dutra de Campos, que julgou procedente o pedido, mantendo a decisão de emérita Junta de Julgamento Fiscal que concluiu pelo deferimento de restituição do valor 
recolhido indevidamente, a título de ITBI, referente a guia de nº 26427/2014. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da 
câmara em decisão unanime. Dando prosseguimento à sessão, entrou em pauta o processo Nº 02.B.01292/2010 – CCT – CONCEITUAL CONSTRUÇÕES LTDA, reexame 
necessário, com relatório da Srtª. Kênia Dutra de Campos, que votou pela reforma da decisão de primeira instância para manter o feito fiscal na integra, após feitas as 
retificações pelo agente fiscal, permanecendo com ela os lançamentos do ISSQN e multas isoladas e de revalidação aplicadas, consignadas no TNF nº 16.400, série “B”, 
de 30 de novembro de 2010. Colocado em votação o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão por unanimidade. A seguir, 
entrou em pauta para discussão o processo Nº 02.B.00780/2012 – ÂNGELA DA SILVA VIANA – CONTABILIDADE, recurso voluntário, com relatório do Sr. José Carlos 
Carlini Pereira, que negou-lhe provimento, mantendo a decisão parcial de primeira instância e com ela os lançamentos de ISSQN e multas de revalidação consignados 
no TNF nº 21.872, série “B”, de 03 de dezembro de 2012. Colocado em votação, o voto do relator foi acompanhado pelos demais integrantes da câmara em decisão 
unanime. A seguir, entrou em pauta o processo Nº 02.B.00562/2010 – GESTÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. José Carlos 
Carlini Pereira, que conheceu do mesmo e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância e com ela os lançamentos de ISSQN e multas de revalidação 
consignados no TNF de nº 16.338, série “B”, de 14 de maio de 2010. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada 
por seu Presidente, por sua Secretária e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais.Contagem, 14 de setembro de 2017. 
PARTICIPANTES DA SESSÃO- JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA- PRESIDENTE-JULIANA MEIRELES PUDDO- SECRETÁRIA- ADRIANO CARDOSO- KÊNIA DUTRA DE CAMPOS- 
MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA   

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2017 (dois mil e dezessete) às 13:30 (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, 
situado à av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial, instalou-se a sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, 
Segunda Câmara, sob a Presidência da Sra. Flávia de Aguiar Lage e secretariada pela Sra. Juliana Meireles Puddo, com as presenças dos seguintes membros componen-
tes da Câmara: Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Ricardo Aluísio Machado Maia e Sr. Rogério Silva Lisboa. Após leitura e aprovação da Ata da última reunião, 
entrou em pauta o processo Nº 02.B.01224/2008 – RELUZ SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de procedência parcial 
do pedido, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza que, conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter a decisão proferida pela Junta de 
Julgamento Fiscal, que excluiu as exigências relativas ao ISSQN de setembro a outubro de 2007 e a respectiva multa de revalidação, mantendo-se as demais exigências 
consignadas no TNF nº 17.581 – série “B” de 09/10/2008. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão 
unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 02A-18720/2016 – ESAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, recurso de ofício em face de decisão de primeira instân-
cia de procedência do pedido de restituição dos valores de IPTU e taxas pagos indevidamente referentes aos índices cadastrais nº 01.060.0581.001, 01.060.0581.002, 
01.060.00743.001 e 01.060.00743.002, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza que, em reexame necessário, manteve a decisão de primeira instância 



"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 outubro de 2017 Página 28 de 47 Diário Oficial de Contagem - Edição 4205

de procedência do pedido. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou 
em pauta o processo Nº 02.B.00366/2011 – 3D SYSTEM LTDA, reexame necessário em face de decisão de primeira instância de procedência parcial relativa às exigências 
consignadas no TNF nº 20.489, “série B” de 30/05/2011, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que, em reexame necessário, reformou a decisão proferida em 
primeira instância, alterando os enquadramentos das notas fiscais de nºs 407, 518, 524, 576, 589, 591 e 790, considerando o pagamento de parte do ISSQN referente 
aos meses de fevereiro, março, maio e junho de 2007 e mantendo a cobrança da diferença de recolhimento apurada no mês de janeiro  de 2011 e ainda cancelando a 
multa isolada aplicada, tendo em vista pedido de alteração de endereço antes do início do procedimento fiscal. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acom-
panhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº  08580/2016-02A – RAFAELA DE OLIVEIRA, recurso 
de ofício em face de decisão de primeira instância de procedência do pedido de restituição do ITBI – Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles 
relativos por Ato Oneroso "Inter Vivos", referente ao imóvel de índice cadastral nº  11.026.0124.001,  com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que, em reexame 
necessário, manteve a decisão de primeira instância de procedência do pedido. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da 
Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por sua Presidente, por sua Secretária 
Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais.Contagem, 18 de setembro de 2017.PARTICIPANTES DA SESSÃO- 
FLÁVIA DE AGUIAR LAGE- PRESIDENTE-JULIANA MEIRELES PUDDO- SECRETÁRIA- LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA-ROGÉRIO SILVA LISBOA- RICARDO ALUÍSIO 
MACHADO MAIA

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 19 (dezenove) de setembro de 2017 (dois mil e dezessete) às 13h30m (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, situado 
à Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial instalou-se a sessão de julgamento da 1ª Câmara da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Adminis-
trativa, sob a Presidência do Sr. José Carlos Carlini Pereira e secretariada pela Srta. Juliana Meireles Puddo, com as presenças dos seguintes membros componentes da 
Câmara: Sr. Adriano Cardoso, Srtª. Kênia Dutra de Campos e Sr. Ivo Alexandre de Souza. Abrindo a sessão, foi feita leitura e assinada a Ata da última reunião. A seguir, 
entrou em pauta o processo Nº 02280/2014-02A – CAFÉ SABOR DE MINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, recurso de ofício, com relatório do Sr. Adriano Cardoso, que 
manteve inalterada a decisão de primeira instância, reconhecendo o transcurso prazo quinquenal para a ação do art. 46 da Lei 1.611/83 e com isso confirmando a ex-
tinção dos créditos tributários de multa por infração – Seduma, referente ao exercício de 2003, TFLF e TFS, referente ao exercício de 2004. Colocado em votação o voto 
do relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão por unanimidade. A seguir, entrou em pauta o processo Nº 02.B.00281/2009 – ALIANÇA 
DE ATACADOS E SUPERMERCADOS S/A, recurso voluntário, com relatório do Sr. Adriano Cardoso, que conheceu do mesmo e negou-lhe provimento, mantendo a 
decisão de improcedência do pedido de primeira instância e com ela os lançamentos e multas consignados no TNF nº 17.620, de 20 de fevereiro de 2008. Colocado em 
votação o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão por unanimidade. A seguir, entrou em pauta para discussão o processo Nº 
2017022316312362 – GCMMEL ENGENHARIA E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP, recurso voluntário, relatado pela Srta. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recur-
so e deu-lhe provimento reformando a decisão de primeira instância e deferindo o pedido de não incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direi-
tos a eles relativos por Ato Oneroso “Inter Vivos” – ITBI, referente à evidência de não preponderância de atividade imobiliária na integralização de capital do imóvel de 
índices cadastrais nº 09.503.0120.001 e 09.503.0120.002. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão 
unanime. Dando prosseguimento à sessão, entrou em pauta o processo Nº 01570/2014-02A – EMATEX TÊXTIL LTDA, recurso voluntário, com relatório da Srtª. Kênia Du-
tra de Campos, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter a decisão de improcedência do pedido, mantendo inalterado o lançamento do IPTU para 
o exercício de 2014 para o imóvel de índice cadastral nº 72130900000.Colocado em votação o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara 
em decisão por unanimidade. A seguir, entrou em pauta para discussão o processo Nº 201302141030022625 – ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA NOVA JERUSALÉM, recurso 
voluntário, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que negou-lhe provimento, mantendo a decisão de procedência parcial do pedido em primeira instância e 
com ela os lançamentos de IPTU/taxas para o exercício de 2013 para o imóvel de índice cadastral nº 08.0242.0370.001, por falta de interesse da Requerente em instruir 
corretamente o processo. Colocado em votação, o voto do relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão unanime. A seguir, entrou em pau-
ta o processo Nº 02.B.00415/2011 – LEÃO ENGENHARIA LTDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que conheceu do mesmo e negou-lhe 
provimento, mantendo a decisão parcial de primeira instância e com ela os lançamentos de ISSQN e multas de revalidação consignados no TNF de nº 22.060, série “B”, 
de 31 de maio de 2011. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária e pe-
los demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais.Contagem, 19 de setembro de 2017. PARTICIPANTES DA SESSÃO-  JOSÉ CARLOS 
CARLINI PEREIRA- PRESIDENTE-JULIANA MEIRELES PUDDO- SECRETÁRIA-ADRIANO CARDOSO-KÊNIA DUTRA DE CAMPOS-IVO ALEXANDRE DE SOUZA   

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 20 (vinte) dias do mês de setembro de 2017 (dois mil e dezessete) às 13:30 (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, 
situado à av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial, instalou-se a sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, Se-
gunda Câmara, sob a Presidência da Sra. Flávia de Aguiar Lage e secretariada pela Sra. Juliana Meireles Puddo, com as presenças dos seguintes membros componentes 
da Câmara: Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. Ricardo Aluísio Machado Maia. Após leitura e aprovação da Ata da última reunião, 
retornou à pauta o processo Nº 09876/2016-02A – ROSÂNGELA DE FÁTIMA GUIMARÃES DOS SANTOS, recurso voluntário contra a decisão de primeira instância de 
improcedência do pedido de cancelamento do IPTU e taxas com ele cobradas, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini, que conheceu do recurso voluntário e 
reformou a decisão de primeira instância para reconhecer a comprovação de propriedade do imóvel de índices cadastrais nº 08.362.0556.002 e 08.362.0556.003. O 
processo estava na posse da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento, reformando a decisão de primeira instância, para 
determinar o cancelamento do IPTU e taxas com ele cobradas dos exercícios de 2012, 2014, 2015 e 2016 relativo ao imóvel de índices cadastrais nº 08.362.0556.002 
e 08.362.0556.003, em virtude da comprovação da utilização do mesmo como templo religioso. Colocado em votação, os demais membros da 2ª Câmara acompan-
haram o voto divergente, ficando vencido o relator por 3 votos a 1. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 02.B.01342/2010 – INNOVARE REPRESENTAÇÕES LTDA 
- ME, recurso voluntário contra decisão de primeira instância, que não conheceu da defesa em função da intempestividade  do pedido de desconstituição do Termo 
de Notificação Fiscal – TNF nº 20.390, “série B” de 27/12/2010, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que, conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provi-
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mento parcial, reformando a decisão proferida em primeira instância, decotando do feito o ISSQN referente ao mês de dezembro de 2005 em virtude da decadência e 
cancelando a multa isolada aplicada prevista no item 02 da tabela IV do CTMC. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes 
da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 02.B.00694/2012 – JK BRASIL COM. VEÍCULOS LTDA - EPP, reexame necessário em face 
a decisão de primeira instância de procedência do pedido, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini, que em reexame necessário confirmou a decisão de primeira 
instância, cancelando todas as exigências relativas ao ISSQN, multa de revalidação e multas isoladas, consignadas no TNF nº 23.232, série “B”, de 31 de outubro de 
2012. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo 
Nº 02731/2016-02A – IGREJA COMUNIDADE EVANGÉLICA OASIS, recurso voluntário contra a decisão de primeira instância de procedência do pedido de cancelamento 
do IPTU do exercício de 2016, para o imóvel de índice cadastral nº 10.827.1800.002, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini que, conheceu do recurso voluntário 
e negou-lhe provimento, tendo em vista inovação em grau de recurso, confirmando a decisão de primeira instância. Colocado em votação, o voto do Relator foi acom-
panhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 17574/2015-02A – IVANIR PEREIRA DA SILVA, recurso 
voluntário contra decisão de primeira instância, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento 
mantendo inalterada a decisão de primeira instância de improcedência do pedido de alteração do regime de utilização de imóvel comercial para residencial e manteve 
a incidência do IPTU e taxas com ele lançadas para o exercício de 2016 do imóvel de índice cadastral nº 02.111.0074.001. Colocado em votação, o voto do Relator foi 
acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 02.B.00064/2010 – GUINDASTES BONFIM LTDA, 
reexame necessário juntamente com recurso voluntário em face de decisão de primeira instância de procedência parcial do pedido de revisão do Termo de Notifica-
ção Fiscal – TNF nº 19.092 – série B de 08/01/2010, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que não conheceu do recurso voluntário por ser o mesmo 
intempestivo e, em reexame necessário, confirmou a decisão proferida pela Junta de Julgamento Fiscal. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se 
a presente Ata, que segue assinada por sua Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos 
Fiscais. Contagem, 20 de setembro de 2017.PARTICIPANTES DA SESSÃO- FLÁVIA DE AGUIAR LAGE- PRESIDENTE-JULIANA MEIRELES PUDDO- SECRETÁRIA- MARCO TÚLIO 
MARCHESINI-               LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA- RICARDO ALUÍSIO MACHADO MAIA.
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ATA DE REUNIÃO

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro de 2017 (dois mil e dezessete) às 13:30 (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da 
Receita, situado à av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial, instalou-se a sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Admin-
istrativa, Segunda Câmara, sob a Presidência da Sra. Flávia de Aguiar Lage e secretariada pela Sra. Juliana Meireles Puddo, com as presenças dos seguintes membros 
componentes da Câmara: Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, Sr. César Augusto de Barros e Sr. Ivo Alexandre de Souza. Após leitura e aprovação da Ata da última 
reunião, retornou à pauta o processo Nº 02.A.01108/2012 – SEMPRE EDITORA LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do 
pedido de cancelamento de TFLF - Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento, com relatório do Sr. Rogério Silva Lisboa, que conheceu do recurso voluntário 
e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância cancelando a cobrança da diferença apurada a título de TFLF, referente aos exercícios de 2007 a 
2011. O processo estava na posse da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que havia pedido vistas aos autos na reunião do dia 14/08/2017 e devolveu o mesmo sem apresentar 
voto em separado. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta 
o processo Nº 02.B.01034/2010 – MAURO COSTA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do 
pedido de cancelamento do lançamento do ISSQN consignado no TNF nº 19.978 de 17/09/10, com relatório do Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, que manteve a 
decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão do ISSQN. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da 
Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 16263/2016-02A – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS 
ÚLTIMOS DIAS, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de procedência parcial do pedido de reconhecimento de imunidade do IPTU  dos imóveis de índi-
ces cadastrais nº 9.419.0999.001 e 9.419.0999.002,  com relatório do Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira que deu-lhe provimento, reconhecendo o direito à restituição 
do IPTU para os exercícios de 2014 e 2015, além de confirmar o direito à imunidade para o exercício de 2016, alterando a decisão de primeira instância. Colocado em 
votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 02.B.00747/2011 
– POLLYGOMA LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de cancelamento das exigências relativas ao ISSQN contidas 
no Termo de Notificação Fiscal – TNF nº 22.357, “série B” de 07/11/2011, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe 
provimento, confirmando a decisão proferida em primeira instância. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, 
em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº – 08214/2016-02A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, reexame necessário em face à decisão de primeira 
instância de procedência do pedido de restituição do ITBI referente ao imóvel de índice cadastral nº 03.021.0377.001, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage que, 
em reexame necessário, confirmou a decisão de primeira instância. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, 
em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por sua Presidente, por sua Secretária Titular e 
pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais. Contagem, 25 de setembro de 2017.PARTICIPANTES DA SESSÃO-FLÁVIA DE 
AGUIAR LAGE- PRESIDENTE-JULIANA MEIRELES PUDDO- SECRETÁRIA-EMERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA-CÉSAR AUGUSTO DE BARROS- IVO ALEXANDRE DE SOUZA
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Aos 26 (vinte e seis) de setembro de 2017 (dois mil e dezessete) às 13h30m (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, situado 
à Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial instalou-se a sessão de julgamento da 1ª Câmara da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Adminis-
trativa, sob a Presidência do Sr. José Carlos Carlini Pereira e secretariada pela Srta. Juliana Meireles Puddo, com as presenças dos seguintes membros componentes da 
Câmara: Sr. Adriano Cardoso, Srtª. Kênia Dutra de Campos e Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura. Abrindo a sessão, foi lida e assinada a Ata da última reunião. A seguir, 
retornou à pauta, após pedido de vista do Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, o processo Nº 08775/2015-02A – SEMPEL PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA, reexame necessário, 
com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que em reexame necessário manteve a decisão de primeira instância de procedência do pedido, devendo ser restituído 
à requerente o valor indevidamente pago em duplicidade. O Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura apresentou voto fundamentado em separado, porém convergente 
na decisão, sendo o Relator da mesma forma acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão por unanimidade. A seguir, entrou em pauta o processo 
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Nº 10016/2015-02A – JOSÉ GOMES DA SILVA, recurso voluntário, relatado pelo Sr. Adriano Cardoso, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, 
mantende a decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de restituição dos valores pagos de IPTU referentes ao imóvel de índice cadastral nº 08.654.0160.000. 
Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. A seguir, entrou em pauta o processo Nº 
02.A.05387/2012 – FERNANDO ANTÔNIO CIMINI DE FARIA E SOUZA, recurso de ofício, com relatório do Sr. Adriano Cardoso, que manteve inalterada a decisão de 
primeira instância, reconhecendo o transcurso prazo quinquenal para a ação de art. 46 da lei 1611/83 e com isso confirmado a extinção dos creditos relativos ao 
IPTU, referente aos exercícios de 2001 a 2005 e a manutenção do IPTU referente ao exercício de 2011 do imóvel de índice cadastral nº 10.720.0946.000. Colocado em 
votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão por unanimidade. A seguir, entrou em pauta para discussão o processo Nº 
09349/2016-02A – IGREJA CRISTÃ DESTRA DA COMUNHÃO, recurso voluntário, relatado pela Srta. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso voluntário e deu-
lhe provimento, reformando a decisão de 1ª Instância, que decidiu pelo indeferimento do pedido de isenção do lançamento de IPTU e taxas com ele são cobradas refer-
entes ao exercício de 2016, para imóvel de índice cadastral nº. 05.162.0338.005. Colocado em votação, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura pediu vista aos autos. 
Dando prosseguimento à sessão, entrou em pauta o processo Nº 02.B.00499/2011 – HAMATEC PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, recurso voluntário, com relatório da Srtª. 
Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento mantendo a decisão 1ª instância que julgou totalmente improcedente a impugna-
ção apresentada pela empresa, mantendo as exigências fiscais relativas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, seus acréscimos legais e multas tipi-
ficadas nos itens 11, 22 e 35, da tabela IV, anexo III, todos do artigo 36 do Código Tributário do Município De Contagem - CTMC, consignados no Termo de Notificação 
Fiscal – TNF de nº 21.523, ”série b”, lavrado em 30/06/2011. Colocado em votação, o relator Mário Lúcio Gonçalves de Moura pediu vista aos autos. A seguir, entrou em 
pauta para discussão o processo Nº 02.B.00234/2011 – MIB – MECÂNICA INDUSTRIAL BUENO LTDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, 
que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de improcedência do pedido em 1ª instância e com ela os lançamentos de ISSQN e demais 
cominações consignados no TNF nº 21.802, série “B”, de 31 de março de 2011. Colocado em votação, o voto do relator foi acompanhado pelos demais integrantes 
da Câmara em decisão unanime. A seguir, entrou em pauta o processo nº 02447/2016-02A – DEMIS DOUGLAS DOS REIS - MEI, recurso voluntário, com relatório do Sr. 
José Carlos Carlini Pereira, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância e com ela os lançamentos de IPTU/taxas para o 
exercício de 2016 para o imóvel de índice cadastral nº 03.155.0443.001. Colocado em votação, o voto do relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara 
em decisão unanime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária e pelos 
demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais.Contagem, 26 de setembro de 2017. PARTICIPANTES DA SESSÃO-JOSÉ CARLOS 
CARLINI PEREIRA- PRESIDENTE- JULIANA MEIRELLES PUDDO- SECRETÁRIA- ADRIANO CARDOSO-KÊNIA DUTRA DE CAMPOS- MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA
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Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de 2017 (dois mil e dezessete) às 13:30 (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da 
Receita, situado à av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial, instalou-se a sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Admi-
nistrativa, Segunda Câmara, sob a Presidência da Sra. Flávia de Aguiar Lage e secretariada pela Sra. Juliana Meireles Puddo, com as presenças dos seguintes membros 
componentes da Câmara: Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. Ricardo Aluísio Machado Maia. Após leitura e aprovação da Ata da 
última reunião, retornou à pauta o processo Nº 06670/2016-02A – MARCUS VINÍCIUS CANNO FERMANN, recurso voluntário contra a decisão de primeira instância de 
improcedência do pedido de prescrição do IPTU e taxas com ele cobradas, com relatório do Sr. Ricardo Aluísio Machado Maia, que conheceu do recurso voluntário e 
deu-lhe provimento, reformando a decisão de primeira instância para reconhecer a prescrição dos créditos tributários referentes aos exercícios de 2002 a 2004 e 2006, 
do imóvel de índice cadastrai nº 02.270.0085.005. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unâni-
me. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 02.B.00137/2011 – IMOL INSTITUTO MINEIRO DE OLHOS LTDA, recurso de ofício em face da decisão de primeira ins-
tância de procedência parcial do pedido de revisão dos lançamentos de ISSQN contidos no TNF nº 19.739, série “B”, de 28/01/2011, com relatório do Sr. Ricardo Aluísio 
Machado Maia, que em reexame necessário, confirmou a decisão de primeira instância, pela procedência parcial do pedido. Colocado em votação, o voto do Relator foi 
acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 01523/2016-02A – CRISTOPHERSON MIRANDA 
CHAVES, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do lançamento do IPTU e taxas com ele cobradas, referente ao 
exercício de 2016, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 09.101.0162.001com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso voluntá-
rio e negou-lhe provimento mantendo inalterada a decisão de primeira instância. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes 
da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 02.B.00771/2011 – CONTABILIDADE MÉTODO LTDA, recurso de ofício interposto pela 
Junta de Julgamento Fiscal juntamente com recurso voluntário em face de decisão de primeira instância de procedência parcial do pedido de impugnação do Termo de 
Notificação Fiscal – TNF nº 20.349 – série B de 08/11/2011, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento 
e, em reexame necessário, confirmou a decisão proferida pela Junta de Julgamento Fiscal. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 02.B.00196/2011 – CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA INDUSTRIAL LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de cancelamento dos lançamentos de ISSQN 
contidos no TNF nº 21.037, série “B” de 31/03/2011, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que negou-lhe provimento mantendo a decisão de primeira instância. 
O Sr Marco Túlio Marchesini pediu vistas dos autos alegando a necessidade de analisar melhor o caso. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se 
a presente Ata, que segue assinada por sua Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos 
Fiscais.Contagem, 27 de setembro de 2017.PARTICIPANTES DA SESSÃO- FLÁVIA DE AGUIAR LAGE- PRESIDENTE-JULIANA MEIRELES PUDDO- SECRETÁRIA- MARCO TÚLIO 
MARCHESINI-LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA- RICARDO ALUÍSIO MACHADO MAIA
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Aos 28 (vinte e oito) de setembro de 2017 (dois mil e dezessete) às 13h30m (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, 
situado à Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial instalou-se a sessão de julgamento da 1ª Câmara da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Ad-
ministrativa, sob a Presidência do Sr. José Carlos Carlini Pereira e secretariada pela Srta. Juliana Meireles Puddo, com as presenças dos seguintes membros componentes 
da Câmara: Sra. Silvia Helena Ferreira Coimbra, Srtª. Kênia Dutra de Campos e Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura. Abrindo a sessão, foi feita leitura e assinada a Ata 
da última reunião. A seguir, entrou em pauta, o processo Nº 02A.05930/2013 – CAIO VINÍCIUS RODRIGUES SELLA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Mário Lúcio 
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Gonçalves de Moura, que manteve a decisão de primeira instância, na qual manteve o lançamento do IPTU referente aos exercícios de 2003 a 2013, incidente sobre 
o imóvel de índice cadastral de nº 09.233.0324.000. O voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara em decisão por unanimidade. A seguir, 
entrou em pauta o processo Nº 02110/2015-02A – EVERALDO BELTRAME LAIA, recurso voluntário, relatado pela Sra. Silvia Helena Ferreira Coimbra, que conheceu do 
recurso voluntário e deu-lhe provimento, reformando a decisão de primeira instância, reconhecendo o direito a isenção do IPTU e das Taxas que com ele são lançadas, 
referente ao exercício de 2015, sobre o imóvel de índice cadastral nº 11.227.0463.004. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais inte-
grantes da Câmara, em decisão unânime. A seguir, entrou em pauta o processo Nº 02.A.09632/2011 – TRACBEL S.A, reexame necessário, relatado pela Sra. Silvia Helena 
Ferreira Coimbra, para desconstituir o lançamento de IPTU e taxas correlatas do exercício de 2011, sobre o imóvel de índice cadastral nº 07.416.0300.001. Colocado 
em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. A seguir, entrou em pauta para discussão o processo Nº 
02.A.06905/2013 – SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE-
(SIND-ASSEIO), recurso voluntário, relatado pela Srta. Kênia Dutra de Campos, que não reconheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, por ser o mesmo 
intempestivo, em consequência, fica mantida a decisão de 1ª instância, na qual julgou improcedente o pedido de imunidade dos lançamentos do IPTU e Taxas que com 
eles são lançadas, referente aos exercícios de 2015 a 2016, incidentes sobre os imóveis de índices cadastrais nºs 02.050.0350.003, 02.050.0350.008, 02.050.0350.017, 
02.050.0350.018, 02.050.0350.019, 02.050.0350.020, 02.050.0350.021, 02.050.0350.022 e 02.050.0350.023, devido a falta de interesse do requerente em atender 
o mandado de intimação, nos termos do Art. 269,§ 1º, alínea “b” do CTMC. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da 
Câmara, em decisão unânime. A seguir, entrou em pauta para discussão o processo Nº 02.B.01332/2010 – CEEFAM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, recurso volun-
tário, com relatório da Srtª. Kênia Dutra de Campos, conheceu do recurso e negou-lhe provimento mantendo a decisão 1ª instância que julgou parcialmente proce-
dente a impugnação apresentada pela empresa, mantendo as demais exigências consignadas no Termo de Notificação Fiscal – TNF de nº 21.218, ”série b”, lavrado em 
21/10/2010. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime A seguir, entrou em pauta para dis-
cussão o processo Nº 20120207160706694 – ERICA LEMPP- Proprietária- Lydia Lempp, recurso voluntário, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que conheceu 
do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de improcedência do pedido em 1ª instância, mantendo inalterados os lançamentos do IPTU/Taxas para o exer-
cício de 2012 para os imóveis de índices cadastrais nºs 03.118.0219.001, 03.118.0219.002, 03.118.0219.003, 03.118.0520.001, 03.118.0520.002, 03.118.0520.003, 
03.118.0165.001 e 03.118.0165.002. Colocado em votação, o voto do relator foi acompanhado pelos demais integrantes da câmara em decisão unanime. A seguir, 
entrou em pauta o processo nº 02.B.00123/2011 – CENTRO PEDAGÓGICO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, recurso voluntário com reexame necessário, com relatório 
do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que conheceu de ofício do feito para reexame necessário, reformando a decisão de procedência parcial do pedido em 1ª instância, 
para manter em sua integralidade os lançamentos de ISSQN e demais cominações consignados no TNF de nº 20.884, série “b” de 28/02/2011, ficando prejudicado o 
recurso voluntário. Colocado em votação, o voto do relator foi acompanhado pelos demais integrantes da câmara em decisão unanime. Nada mais havendo, deu-se por 
encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento 
da Junta de Recursos Fiscais.Contagem, 28 de setembro de 2017. PARTICIPANTES DA SESSÃO-JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA- PRESIDENTE -JULIANA MEIRELLES PUDDO- 
SECRETÁRIA-Silvia Helena Ferreira coimbrA-KÊNIA DUTRA DE CAMPOS- MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA 

SECRETARIA ADJUNTA DE RECEITA
DEPARTAMENTO DE LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO 
DIRETORIA DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
- ANÁLISES CONCLUÍDAS NO MÊS DE SETEMBRO/2017 -                                                                                                                                                                                          

A Diretoria de Receitas Imobiliárias  /  DRI, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela  Lei  Complementar  nº  142, de  29  de  maio  de  2013,  
e  em  conformidade  com  os  dispositivos  regulamentares  vigentes, torna-se  público,  para  conhecimento dos interessados, que procedeu a análise  dos 
processos abaixo especificados, com as seguintes respostas:

   

NOME DO REQUERENTE Nº PROCESSO RESPOSTA

ABADIA NUNES DO NASCIMENTO 10084/2017-02A IMPROCEDENTE

AÇORES PARTICIPAÇÕES LTDA 15451/2017-02A PROCEDENTE

ADALI VIEGAS 15356/2017-02A PROCEDENTE

ADÃO PEREIRA DA FONSECA 08470/2017-02A IMPROCEDENTE

ADELIA MARIANO COELHO 06243/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

ADELMO JOÃO DA SILVA 06915/2017-05A PROCEDENTE

ADERBAL JOSE DE MORAIS 13111/2017-02A PROCEDENTE

ADERVIR FERREIRA DE SOUZA 10259/2017-02A IMPROCEDENTE

ADRIANA SILVEIRA SOUZA 26804/2017-02A PROCEDENTE

ADRIANO VELOSO SANTOS 07205/2017-02A PROCEDENTE

AFONSO EUSTAQUIO FERNANDES 05685/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

AFONSO EUSTAQUIO FERNANDES 05686/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

AFONSO EUSTAQUIO FERNANDES 05684/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

AILSON LUIZ PINTO 03831/2017-02A PROCEDENTE

AILTON COELHO DE ASSIS 25849/2017-02A PROCEDENTE

ALAIR LUIZ DA COSTA 05848/2017-02A PROCEDENTE

ALBERTO DE OLIVEIRA 04865/2017-02A PROCEDENTE

ALCIVANDO EUSTAQUIO SILVERIO 07279/2017-05A PARCIALMENTE PROCEDENTE
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ALEXANDRE DUTRA 06932/2017-05A PROCEDENTE

ALEXANDRE FERNANDES DE SOUZA 06941/2017-01A PROCEDENTE

ALEXANDRE MARCHEZINI 09644/2017-02A PROCEDENTE

ALEXANDRE PADILHA MARTINS 09150/2017-02A PROCEDENTE

ALICIA MICHEL 07398/2017-01A PARCIALMENTE PROCEDENTE

ALONSO ULISSES DE SOUZA LOPES 03163/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

ALTAMIR BRILHANTE DE HOLANDA 04496/2017-02A IMPROCEDENTE

AMILTON ARMERINDO BRAGA 09557/2017-02A IMPROCEDENTE

ANA MARIA DA SILVA 09579/2017-01A IMPROCEDENTE

ANA PAULA DA CUNHA SILVA 14933/2017-02A IMPROCEDENTE

ANA REGINA RIBEIRO 27424/2017-02A IMPROCEDENTE

ANA SOUZA RESENDE 06926/2017-05A PARCIALMENTE PROCEDENTE

ANAIR AGUILAR DO AMARAL 08768/2017-02A PROCEDENTE

ANDERSON CARLOS GAMA NETO 09156/2016-02A PROCEDENTE

ANDRE PEREIRA RAMOS 26513/2017-02A PROCEDENTE

ANISIO DOS REIS FIALHO 12356/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

ANTONIO CARLOS GOMES MOREIRA 18450/2015-02A PROCEDENTE

ANTONIO CESAR FERREIRA 25593/2017-02A PROCEDENTE

ANTONIO CORREA NETO 25971/2017-02A PROCEDENTE

ANTONIO DE PAULA GUIMARAES 06099/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

ANTONIO DIAS SIQUEIRA 25983/2017-02A PROCEDENTE

ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO 27023/2017-02A PROCEDENTE

ANTONIO MOREIRA PICORELLI NETO 07044/2017-02A IMPROCEDENTE

ARACI ROSA DE JESUS 06954/2017-05A PROCEDENTE

ARINELHA FAUSTINA 20148/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

ARINELHA FAUSTINA 20143/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

ARLINDA COSTA CORREA 07253/2017-01A PROCEDENTE

AUNICE LEITE BARBOSA 06269/2017-02A IMPROCEDENTE

AUREA LINO DA SILVA 04261/2017-02A IMPROCEDENTE

BENEDITO PASTOR 03963/2017-02A PROCEDENTE

BII LOG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A 25768/2017-02A PROCEDENTE

BRADO EMPREENDIMENTOS E PARTIC. LTDA 12963/2017-02A IMPROCEDENTE

BRADO EMPREENDIMENTOS E PARTIC. LTDA 12961/2017-02A IMPROCEDENTE

BRADO EMPREENDIMENTOS E PARTIC. LTDA 12952/2017-02A IMPROCEDENTE

BRADO EMPREENDIMENTOS E PARTIC. LTDA 12957/2017-02A IMPROCEDENTE

BRADO EMPREENDIMENTOS E PARTIC. LTDA 12956/2017-02A IMPROCEDENTE

BRG TROPEIRA AGROPECUARIA LTDA 12946/2017-02A IMPROCEDENTE

CABRAL INVESTIMENTOS SPE LTDA 17422/2016-02A PROCEDENTE

CANDIDO ANTONIO RODRIGUES 26571/2017-02A PROCEDENTE

CANDIDO ANTONIO RODRIGUES 26556/2017-02A PROCEDENTE

CARLOS ALBERTO DE ANDRADE 11187/2017-02A IMPROCEDENTE

CARLOS ALBERTO DE SOUZA 08311/2017-02A PROCEDENTE

CASSIO MARCIO DA SILVA 07728/2017-01A IMPROCEDENTE

CELIO DA SILVA DE OLIVEIRA 27050/2017-02A PROCEDENTE

CEZAR LUIZ ANTUNES 27540/2017-02A PROCEDENTE

CLARICE APARECIDA GREGO 02029/2016-02A PROCEDENTE

CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA 26322/2017-02A PROCEDENTE
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CLAUDIO ROBERTO PIRES 14582/2015-02A PROCEDENTE

CLEBER IZIDORIO 07251/2015-05A IMPROCEDENTE

CONDOMINIO DO EDIFICIO NAIR DE ABREU 10123/2017-02A PROCEDENTE

CONSTRUTORA EMCCAMP LTDA 16322/2016-02A PROCEDENTE

CONSTRUTORA HENRIQUE TENTE LTDA 12255/2017-02A PROCEDENTE

CONSTRUTORA MM PEREIRA LTDA 25616/2017-02A PROCEDENTE

CONSUELO JUCIMAR DE JESUS ANDRADE 00060/2016-02A PROCEDENTE

CREUZA MRIA TEIXEIRA 06570/2017-02A PROCEDENTE

CRISTIANO FURTADO BORBA 09334/2017-02A IMPROCEDENTE

CRISTINA MARIA DOS SANTOS SILVA 07567/2017-05A IMPROCEDENTE

CYRO ALOYSIO NORONHA 26598/2017-02A PROCEDENTE

DARCI MARQUES MAIA 08550/2017-01A PROCEDENTE

DAYSYMARA PRISCILA ALMEIDA MARQUES 05523/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

DEIA MARIA DE ARAUJO SILVEIRA 06824/2017-02A PROCEDENTE

DELMA FERREIRA NUNES 05569/2017-02A IMPROCEDENTE

DENILSON ANDRADE DE ARAUJO 10274/2017-02A PROCEDENTE

DIMAS PATARO MAYRINK 08983/2017-02A IMPROCEDENTE

DIRCE MARIA DE OLIVEIRA 27572/2017-02A PROCEDENTE

DIVINO DAVID DINIZ 05933/2017-02A IMPROCEDENTE

DOMINGOS DE PAULA CORTEZZI 26642/2017-02A PROCEDENTE

ECOFISH CONSULTORIA EM PESCA LTDA 19350/2017-02A PROCEDENTE

EDEIR PEREIRA DA SILVA 02662/2015-02A PROCEDENTE

EDEVALDO MOURA DOS ANJOS 10294/2017-02A PROCEDENTE

EDINILSON MAXIMIANO 12544/2017-02A IMPROCEDENTE

EDISON DOS SANTOS OSCAR 07161/2017-02A PROCEDENTE

EDIVAR DA SILVA 08616/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

EDSON LUCIO CORDEIRO 09097/2017-02A IMPROCEDENTE

EDSON TOLEDO PEIXOTO 15565/2017-02A IMPROCEDENTE

EDUARDO ALVES DA SILVA 23954/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

EDUARDO AMANTEA 26838/2017-02A PROCEDENTE

EDUARDO MARIA DE SOUZA 04505/2017-02A PROCEDENTE

EGIDIO ANDRADE DA SILVA 26760/2017-02A PROCEDENTE

ELCIO FORTUNATO DO CARMO 26872/2017-02A PROCEDENTE

ELIANA FURTADO MOREIRA 12775/2017-02A PROCEDENTE

ELIANE DA SILVA PEDERCINI BARONY 11620/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

ELIAS PIMENTEL DA CUNHA 26683/2017-02A PROCEDENTE

ELIEZETE FRANCISCO ROCHA 06165/2017-02A PROCEDENTE

ELIZABETH REZENDE DOS SANTOS 03672/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

ELOISIO DE SOUZA LOUREIRO 19018/2017-02A IMPROCEDENTE

EMERSON JEREMIAS 05057/2017-02A PROCEDENTE

EMPREENDIMENTOS REALIZA PAISAGISMO LTDA 06954/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

EMPRESA SÃO GONÇALO LTDA 03497/2017-02A PROCEDENTE

ENEDINA ALVES DE MORAES FLAUZINO 26190/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

ERLI RODRIGUES FERREIRA 03304/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

ERMELINDO DA ROCHA FARIA 26338/2017-02A PROCEDENTE

ERNESTO EUSTAQUIO DE SOUZA FIGUEIREDO 10908/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

ESPOLIO DE CECILIO ALVES NUNES 06076/2017-02A IMPROCEDENTE
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ESPOLIO DE MARISE DE SOUZA NUNES 28895/2017-02A PROCEDENTE

ESPOLIO DE MAURICIO CEZAR RENA LEAO 03047/2017-02A IMPROCEDENTE

EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS 03492/2017-02A IMPROCEDENTE

EXPANDEX IND. E COM. LTDA 18830/2015-02A IMPROCEDENTE

EXPANDEX IND. E COM. LTDA 03387/2017-02A IMPROCEDENTE

FABIANA DA SILVA PARAGUAI 27080/2017-02A PROCEDENTE

FAZENDA PARAISO DO SOL LTDA 27537/2017-02A PROCEDENTE

FERNANDA CONCEIÇÃO SANTOS DE SÁ 06808/2017-01A IMPROCEDENTE

FERNANDO FERNANDES MOREIRA 19353/2017-05A PROCEDENTE

FRABRICIO PENIDO MARQUES 15660/2017-02A IMPROCEDENTE

FRANCISCO DAS CHAGAS MASCARENHAS FILHO 26339/2017-02A IMPROCEDENTE

FRANCISCO DE ASSIS FAGUNDES 09673/2017-02A PROCEDENTE

FRANCISCO JOSE CAMPOS CUNHA 27096/2017-02A PROCEDENTE

FREDERICO PEREIRA 12907/2017-02A PROCEDENTE

G.A.D. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 19448/2017-02A IMPROCEDENTE

GEISY SILVA MATOS 26355/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

GERALDINO NATALINO COSTA 05885/2017-02A PROCEDENTE

GERALDO ANTONIO DE MELO 27659/2017-02A IMPROCEDENTE

GERALDO DE MAGELA LISBOA 07416/2017-05A PARCIALMENTE PROCEDENTE

GERALDO JOSE DA SILVA 07329/2017-01A IMPROCEDENTE

GERALDO MAGELA DOS SANTOS 13440/2015-02A IMPROCEDENTE

GERALDO SOARES MAIA 20014/2017-02A PROCEDENTE

GERSON CIPRIANO VELOCINO 25638/2017-02A IMPROCEDENTE

GIARCARLO DI BLASIO 08718/2017-02A PROCEDENTE

GILCIANO NUNES DE OLIVEIRA 17034/2017-05A IMPROCEDENTE

GILMAR DA CONSOLAÇÃO DOS SANTOS 28754/2017-02A PROCEDENTE

GILSON CLEBER ANDRADE SOUZA 06522/2017-01A IMPROCEDENTE

GILSON JOAQUIM DE FARIA 00855/2017-02A PROCEDENTE

GILSON RODRIGUES DA SILVA 17437/2016-02A IMPROCEDENTE

GIRSON VIEIRA 28890/2017-02A PROCEDENTE

GLADIR IVAN BALSANELLO 06986/2017-05A PARCIALMENTE PROCEDENTE

GLAURIA LOPES 05193/2017-02A IMPROCEDENTE

GLEISER JOSE NUNES 28843/2017-02A PROCEDENTE

GRUPO ESPIRITA AMIGOS FRATERNOS 04205/2017-02A PROCEDENTE

GUILHERME FERREIRA CUSTODIO 06684/2017-02A IMPROCEDENTE

HARLLEY EUSTAQUIO DE JESUS 09944/2017-02A IMPROCEDENTE

HELBERT ROBERTO DA SILVA 07245/2017-05A PROCEDENTE

HERCULES IND. E COM. LTDA 19302/2017-02A PROCEDENTE

IGREJA PRESBITERIANA ITATIAIA 11311/2017-02A PROCEDENTE

ILIDIO FAUSTNO DOS SANTOS 20011/2017-02A PROCEDENTE

ILTON JOSE PARREIRAS DA ROCHA 02186/2017-02A PROCEDENTE

IMPORTADORA MEGA LTDA 06720/2017-02A PROCEDENTE

IRAME SILVA DA CRUZ SOARES 02062/2016-02A PROCEDENTE

IRISLENE DE FATIMA PEREIRA 19005/2017-05A PARCIALMENTE PROCEDENTE

ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA 14063/2017-02A IMPROCEDENTE

ISMAEL ISRAEL BARBOSA 00969/2016-02A PROCEDENTE

ISRAEL GONÇALVES DA SILVA 05771/2017-02A IMPROCEDENTE
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ISRAEL GONÇALVES DA SILVA 03084/2015-02A IMPROCEDENTE

ITALGINO MIGUEL FERREIRA 18795/2016-02A PROCEDENTE

IVANETE SOUZA LOPES 09812/2017-02A PROCEDENTE

IVANEY SILVA RODRIGUES 18893/2016-02A PROCEDENTE

JAMIR FERREIRA DA CRUZ 09894/2017-02A IMPROCEDENTE

JANE MOREIRA DA SILVA BARBOSA 18786/2017-02A PROCEDENTE

JEFFERSON MEIRELES PEREIRA 11126/2017-02A IMPROCEDENTE

JEOSAFA IUDSON MARQUES 12791/2017-01A PROCEDENTE

JOANA ELIZABETE GONÇALVES 25651/2017-02A PROCEDENTE

JOÃO BATISTA FILHO 05474/2017-02A PROCEDENTE

JOÃO BISPO DOS SANTOS 18169/2016-02A PROCEDENTE

JOÃO DE MORAIS FLORES 05821/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

JOÃO DE SOUZA MACHADO 06603/2017-02A IMPROCEDENTE

JOÃO INTERVALDO ASSUNÇÃO 05670/2017-02A PROCEDENTE

JOÃO JACINTO DE SOUZA 07248/2017-02A IMPROCEDENTE

JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA 07293/2017-01A PARCIALMENTE PROCEDENTE

JOÃO PEREIRA DOS SANTOS 06097/2017-02A PROCEDENTE

JOÃO SANTIAGO DE OLIVEIRA 18851/2017-02A IMPROCEDENTE

JOAQUIM GUIMARÃES PEREIRA FILHO 19109/2017-05A PROCEDENTE

JORGE ALVES VIANNA 10782/2017-02A PROCEDENTE

JORGE LUIZ MICHEL 26910/2017-02A PROCEDENTE

JORGE SERAFIM BORGES 13645/2017-02A IMPROCEDENTE

JOSE ALEXANDRE CARVALHO 11676/2017-02A IMPROCEDENTE

JOSE DE ARIMATEIA VAZ 09603/2017-02A PROCEDENTE

JOSE DINIZ FILHO 10570/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

JOSE EUSTAQUIO BOZZI SGUIZZATO 02358/2017-02A PROCEDENTE

JOSE GOMES DA SILVA 02593/2017-02A IMPROCEDENTE

JOSE HENRIQUE DA SILVA 26229/2017-02A PROCEDENTE

JOSE LINHARES DE FREITAS 07258/2017-02A PROCEDENTE

JOSE LOPES DE LIMA 14384/2017-02A PROCEDENTE

JOSE MARIA ALVES DA COSTA 20877/2017-02A IMPROCEDENTE

JOSE MAURO DOMINGOS 01577/2017-02A IMPROCEDENTE

JOSE MOREIRA DOS SANTOS 07280/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

JOSE MOREIRA DOS SANTOS 07279/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

JOSE OSVALDO DE SOUZA TAVARES 21367/2017-02A PROCEDENTE

JOSE PEREIRA LOBO 08601/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

JOSE PEREIRA LOPES 04185/2017-02A IMPROCEDENTE

JOSE SERAPE DE CARVALHO 06483/2017-02A IMPROCEDENTE

JOSE VIEIRA DA SILVA 01560/2017-02A IMPROCEDENTE

JOSEFINA RODRIGUES 07408/2017-02A IMPROCEDENTE

JUAREZ FRANCISCO GUILHERME 10574/2015-02A PROCEDENTE

JUAREZ MOREIRA 26741/2017-02A PROCEDENTE

JUAREZ SANTOS DE SOUZA 09737/2017-02A IMPROCEDENTE

JUDITE MARIA DA SILVEIRA 12687/2017-02A IMPROCEDENTE

JULIANA MOREIRA LOPES 21298/2017-02A PROCEDENTE

JULIO BERNARDES CARDOSO 01810/2015-02A IMPROCEDENTE

JULIO RIBEIRO DA CUNHA 01051/2017-02A PROCEDENTE
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JUSCINEIA DE FATIMA FERREIRA CAPELÃO 26407/2017-02A PROCEDENTE

KELLI CRISTINA BICALHO MARINHO 01057/2015-02A PROCEDENTE

LAR E CONSTRUÇÃO EMPREENDIMENTOS 28649/2017-02A PROCEDENTE

LEINA FERNANDES RESENDE 06352/2017-02A PROCEDENTE

LEVINDO ANTUNES MOREIRA 09518/2017-02A PROCEDENTE

LIETE VIEIRA TOLENTINO 07365/2017-05A IMPROCEDENTE

LILIAN ALVES DA CRUZ 26675/2017-02A PROCEDENTE

LUCIANA CRISTINE PAIVA ROSA 14688/2017-02A PROCEDENTE

LUCIANO CARLOS ORTONA 03731/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

LUCIANO LUIS DA SILVA 26082/2017-02A PROCEDENTE

LUCIELIO MOURA 07156/2017-02A PROCEDENTE

LUCIO MESSIAS MACHADO 03406/2017-02A PROCEDENTE

LUCIO MESSIAS MACHADO 03408/2017-02A PROCEDENTE

LUCIO MESSIAS MACHADO 02834/2017-02A PROCEDENTE

LUIZ ALBERTO FERREIRA VILELA TAVEIRA 10087/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

LUIZ ALVES DE SOUZA 03597/2017-02A IMPROCEDENTE

LUIZ CARLOS PRATTI 01972/2015-02A IMPROCEDENTE

LUIZ GONZAGA DE NORONHA 05176/2017-02A IMPROCEDENTE

LUIZ GONZAGA DE NORONHA 05175/2017-02A IMPROCEDENTE

LUIZ GUSTAVO LIMA DE ALMEIDA 03277/2017-02A PROCEDENTE

LUIZ RABELO DA SILVA 05480/2017-02A PROCEDENTE

LUIZ SERGIO ZANETTE 06638/2016-02A IMPROCEDENTE

LUZIA ARCANJO 20866/2017-02A PROCEDENTE

MAGDA MIRANDA DOS SANTOS 11985/2017-02A PROCEDENTE

MANOEL TIBERIO DA SILVA 11525/2017-02A IMPROCEDENTE

MARCELO HERMOGENES DE SOUZA VERTELHO 08970/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

MARCIA COSTA DE SOUZA FAGUNDES 08359/2017-01A PARCIALMENTE PROCEDENTE

MARCIA COSTA DE SOUZA FAGUNDES 08357/2017-01A PARCIALMENTE PROCEDENTE

MARCILENE DE SOUZA JUSTINO 10705/2017-02A PROCEDENTE

MARCIO JEREMIAS SIMÃO 08121/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

MARCIO LUCIO CORREA DE ANDRADE 06213/2017-02A PROCEDENTE

MARCO ANTONIO CAMBRAIA BARREIROS 04380/2017-02A PROCEDENTE

MARCOS HENRIQUE DINIZ 09109/2017-01A IMPROCEDENTE

MARCOS JOSE DOS SANTOS 09645/2017-02A IMPROCEDENTE

MARCOS LOPES DA SILVA 06161/2017-02A IMPROCEDENTE

MARCUS VINICIUS DA SILVA 11912/2017-02A PROCEDENTE

MARIA ANGELA DE FARIA 08866/2017-01A IMPROCEDENTE

MARIA APARECIDA BORGES 04763/2017-02A PROCEDENTE

MARIA APARECIDA TAVARES 06104/2017-02A IMPROCEDENTE

MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS 05819/2017-02A PROCEDENTE

MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA 07769/2017-02A PROCEDENTE

MARIA DAS GRAÇAS SILVA 05053/2017-02A PROCEDENTE

MARIA DE FATIMA DE SOUZA 08431/2017-02A PROCEDENTE

MARIA DE LOURDES DA SILVA 10940/2017-02A IMPROCEDENTE

MARIA DO CARMO SOARES 19421/2017-02A PROCEDENTE

MARIA JOSE DE ALMEIDA ANTONIO 14073/2016-02A PROCEDENTE

MARIA JOSE GUIMARAES DA SILVA 06291/2017-02A PROCEDENTE
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MARIETA MAGALHÃES FONSECA NAVEGA 18910/2016-02A PROCEDENTE

MARIO LUCIO CAMPOS 25655/2017-02A PROCEDENTE

MARLENE MENDES OLIVEIRA COTA 00754/2017-02A PROCEDENTE

MARLENE SILVA FERNANDES 19396/2017-02A IMPROCEDENTE

MARLON MAZZOLI 09613/2017-02A PROCEDENTE

MATEUS ALVES DE OLIVEIRA 05470/2017-02A PROCEDENTE

MAURICIO ALCIDES PEREIRA 04904/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

MAURO DA COSTA 09358/2017-01A PROCEDENTE

MAX IMOVEIS LTDA 20034/2017-02A PROCEDENTE

MICHELE DANIELE DE CARVALHO 02241/2017-02A PROCEDENTE

MILTON JOSE DA SILVA 18632/2016-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

MIRIAN THEREZINHA DE ASSIS 10251/2017-02A IMPROCEDENTE

MONICA MARIA SILVA DE PAULA 26696/2017-02A PROCEDENTE

MORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 19095/2017-02A IMPROCEDENTE

MORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 19101/2017-02A IMPROCEDENTE

MORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 19097/2017-02A IMPROCEDENTE

MORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 19099/2017-02A IMPROCEDENTE

MORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 19096/2017-02A IMPROCEDENTE

MYRIAN LUCIA MAIA 10992/2017-01A PROCEDENTE

NANCI MARIA GONÇALVES 08208/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

NEDIO BULDRINI DE FIGUEIREDO 18392/2015-02A PROCEDENTE

NEDIO BULDRINI DE FIGUEIREDO 18391/2015-02A PROCEDENTE

NEIVA BARBOSA COELHO E SILVA 15557/2017-02A IMPROCEDENTE

NEUZA SOARES DE FREITAS 14743/2017-02A PROCEDENTE

NICOMEDES DIAS MOREIRA 09620/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

NILO CORREA BATISTA 25645/2017-02A IMPROCEDENTE

NILO CORREIA LIMA FILHO 08478/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

NILO PERPETUO DE OLIVEIRA 27541/2017-02A PROCEDENTE

NILZA APARECIDA ALVES CARDOSO CLARINDO 08966/2017-02A IMPROCEDENTE

NIVALDO PINTO RESENDE 10883/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

NORIVAL LAVIOLA DE SOUZA 05055/2017-02A IMPROCEDENTE

ORCASA ENGENHARIA LTDA 10799/2017-02A IMPROCEDENTE

ORCASA ENGENHARIA LTDA 10808/2017-02A IMPROCEDENTE

PAULINO WERDAN GOMES 11653/2017-02A PROCEDENTE

PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA 06249/2017-02A IMPROCEDENTE

PAULO ANTONIO RODRIGUES DE OLIVIEIRA ISAIAS 03706/2017-02A PROCEDENTE

PAULO FLAVIO FERREIRA PEREIRA 10056/2017-02A IMPROCEDENTE

PAULO ROBERTO AVELAR COSTA 12185/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

PEDRO HENRIQUE DA SILVA E CARVALHO 06066/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

PEDRO'S CALÇADOS LTDA 05696/2017-02A IMPROCEDENTE

PETERSON MARIANO DE ARAUJO 06882/2017-05A IMPROCEDENTE

PETRONIO IBRAIM VIEIRA 06581/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

PORTO RICO CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA 06000/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

PROPTER BENS PROPIOS LTDA 25543/2017-02A PROCEDENTE

PUR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 02833/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

PUR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 02832/2017-02A PROCEDENTE

QUALITY GESTÃO CONTABIL LTDA 03609/2017-02A PROCEDENTE
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RAD'S COMPONENTES LTDA 00705/2017-02A PROCEDENTE

RAFAEL FRANKLIN BARROS 14804/2017-02A PROCEDENTE

RAIMUNDO JOSE MARIA 12332/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

RAIMUNDO MARCIO DINIZ 07346/2017-02A PROCEDENTE

RAIMUNDO SANTOS MARIANO 06721/2017-01A IMPROCEDENTE

RAQUEL TAVARES LOPES SILVA 09217/2017-02A PROCEDENTE

REGILMA CHAVES RIBEIRO 25695/2017-02A PROCEDENTE

REGINA DE FATIMA CUNHA ABRAO 05895/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

REINALDO MOREIRA 27556/2017-02A PROCEDENTE

REJANE APARECIDA DO NASCIMENTO 07756/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

RENILTON CARLOS DA SILVA 05526/2017-02A IMPROCEDENTE

RETTORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 13222/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

RGG ENGENHARIA E CONSTR. LTDA 04299/2017-02A PROCEDENTE

RIBAS PACÍFICO CONSTRUTORA LTDA 26050/2017-02A PROCEDENTE

RITA SALVADOR SILVA CARDOSO 18222/2016-02A IMPROCEDENTE

ROBERTO PRATES DE SOUZA 02144/2017-02A PROCEDENTE

ROMILDA LOPES DA SILVA SANTOS 01255/2016-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

ROMULO SILVA GREGO 01934/2017-02A PROCEDENTE

RONALD HERMAN CONCEIÇÃO DOS SANTOS 06120/2016-02A PROCEDENTE

RONALDO LOPES 06843/2017-01A PROCEDENTE

RONALDO TEIXEIRA DA SILVA 22149/2017-02A PROCEDENTE

RONI PEREIRA DE ARAUJO 26578/2017-02A PROCEDENTE

ROSANE DA SILVA ANDRADE 02425/2016-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

ROSEMARY DUTRA ANACLETO 26821/2017-02A PROCEDENTE

ROSENI ALVES 09551/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

ROSIMEIRE FERREIRA SOUSA 07350/2017-05A IMPROCEDENTE

SANDRA MARIA PEREIRA 01624/2017-02A PROCEDENTE

SEBASTIÃO GOMES DA SILVA 13775/2017-02A PROCEDENTE

SEBASTIÃO VICENTE DOS SANTOS 05479/2017-02A IMPROCEDENTE

SELMA PEREIRA DUTRA 11180/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

SELMA PEREIRA DUTRA 11176/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

SERGIO DOMINGOS NASCIMENTOS 25618/2017-02A IMPROCEDENTE

SERGIO MIGUEL PAIVA 10283/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

SHEYLA APARECIDA MACHADO TRINDADE 17156/2017-02A IMPROCEDENTE

SID CAMINHÕES LTDA 09851/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

SIMEÃO PEDRO DE MENDONÇA 04949/2017-02A PROCEDENTE

SONIA MARTINS 03527/2015-02A IMPROCEDENTE

STAF SERVIÇOS TECNICOS ADAIL FRANKLIN LTDA 03394/2017-02A IMPROCEDENTE

TANIA MARIA SOBRINHO 06873/2017-05A PROCEDENTE

TATIANA MAYA DA SILVA VIEIRA 07257/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

TATIANE MONTEIRO BARBOSA SOARES 07034/2017-02A PROCEDENTE

TELMA FERREIRA DA SILVA 07627/2017-02A IMPROCEDENTE

TEREZINHA FERREIRA FRANCA 26604/2017-02A PROCEDENTE

TH2 EMPREENDIMENTOS LTDA 13926/2014-02A PROCEDENTE

TONINHO IMÓVEIS LTDA 04207/2017-02A IMPROCEDENTE

TRES BARRAS INCORPORAÇÕES 20423/2017-02A PROCEDENTE

UYARA CRISTINA PETTERSEN LEAL 15628/2017-05A IMPROCEDENTE
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VALDECY RODRIGUES DE OLIVEIRA 04080/2017-02A IMPROCEDENTE

VALDELICE MEIRA SILVA 01366/2017-02A PROCEDENTE

VALDIR LEITE DA SILVA 08691/2017-02A PROCEDENTE

VALDIR TEIXEIRA DOS REIS 03519/2017-02A PROCEDENTE

VALERIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES 12418/2017-02A IMPROCEDENTE

VALERIA JARDIM DE OLIVEIRA 09955/2017-02A IMPROCEDENTE

VALMAR FERREIRA ORTELA 26735/2017-02A PROCEDENTE

VALTAIR ROCHA DE FREITAS 03503/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

VALTER PEREIRA 06416/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

VANUSA CAETANA DA COSTA MELO 13537/2017-02A IMPROCEDENTE

VENIA APARECIDA SOARES 08248/2017-02A IMPROCEDENTE

VENICIO RAIMUNDO DOS SANTOS 24515/2017-02A PROCEDENTE

VERA LUCIA VALENTIM 26661/2017-02A PROCEDENTE

VICENTE DE PAULO CHAVES 26129/2017-02A PROCEDENTE

VICENTE EUSTAQUIO GIBIM 07522/2017-02A IMPROCEDENTE

VIVIANE ALEXANDRA BARROS CALDEIRA 07629/2017-02A IMPROCEDENTE

VIVIANE DO CARMO ANASTACIO 07728/2017-02A PROCEDENTE

VIVIANE PAULA MAIA MENEZES 09333/2017-01A PROCEDENTE

WAGNER GERALDO COELHO FERNANDES 07422/2017-02A PROCEDENTE

WALACE ISAIAS DA SILVA 06232/2017-02A PROCEDENTE

WANDERLAIDE ALVES PEREIRA LEITE 16627/2014-02A IMPROCEDENTE

WANDERLEY JOÃO PIMENTA 01532/2017-02A PARCIALMENTE PROCEDENTE

WARLEY DE JESUS MORAES 12408/2017-02A IMPROCEDENTE

WELERSON GOMES FERNANDES 06905/2017-05A IMPROCEDENTE

WILLER KALB ALEIXO 17058/2017-05A IMPROCEDENTE

WILMA DE LOURDES PIO DE LIMA 08492/2017-02A IMPROCEDENTE

WLADIMIR DE SOUZA MACHADO 15790/2017-02A PROCEDENTE

ZEDEQUIAS DE ALMEIDA PIO 02403/2015-02A PROCEDENTE

ZELIA BATISTA FERREIRA 26839/2017-02A PROCEDENTE

Ficam estes contribuintes cientificados do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de eventual recurso, o qual, findo o prazo sem sua interposição, o pro-
cesso será encaminhado para arquivamento.

Leandro J. M. B. Gomes

DIRETORIA DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Secretaria da Junta de Recursos Fiscais de segunda instância administrativa da Secretaria Municipal de Fazenda, em vista a devolução do A.R. dos Correios em razão 
de não localização e/ou mudança de endereço dos contribuintes abaixo, na forma do inciso X e § 1º do Art. 20, do Decreto 090/2017, faz publicar as súmulas dos julga-
mentos dos seguintes  recursos,  considerando-se o contribuinte formalmente notificado, nos termos da lei, a partir desta publicação para todos os efeitos de direito.
Os assuntos relativos á quitação deverão ser tratados na DCT – Diretoria de Crédito Tributário, situada à Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, 1.887, Cidade Industrial, 
Contagem/ MG: 
Em caso de improcedência fica a empresa notificada para no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento desta, efetuar o pagamento dos tributos devidos, confor-
me inciso I do artigo 283 do Código Tributário de Contagem. 
Em caso do não pagamento nesses 10 (dez) dias será determinada sua inscrição em Dívida Ativa e a lavratura da respectiva Certidão para a Execução Judicial, nos ter-
mos do parágrafo único do artigo 283 do Código Tributário de Contagem, Lei 1611/83. 

MINAS RODOLOGÍSTICA LTDA
CPF/CNPJ Nº: 21.804.471/0001-22 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 02.B.00849/2010 
DECISÃO: Improcedente 

VALÉRIA DA SILVA SANTOS FERREIRA
CPF/CNPJ Nº: 910.561.286-15 
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Processo Administrativo nº: 12588/2015-02A 
DECISÃO: Improcedente 

VULCABELT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ Nº:07.936.637/0001-33
Processo Administrativo nº: 02.B.00647/2008 
DECISÃO:  Improcedente

ALIANÇA ATACADOS E SUPERMERCADOS S/A 
CPF/CNPJ Nº: 07.399.636-0018-45
Processo Administrativo nº: 02.B.00010/2009
DECISÃO: Improcedente

ALIANÇA ATACADOS E SUPERMERCADOS S/A 
CPF/CNPJ Nº: 07.399.636-0018-45
Processo Administrativo nº: 02.B.00282/2009
DECISÃO: Improcedente

BAR E RESTAURANTE GOSTINHO MINEIRO
CPF/CNPJ Nº :02.761.263/0001-49
Processo Administrativo nº:  16305/2014-02A 
DECISÃO:Procedente

FACULDADE DO SABER LTDA
CPF/CNPJ Nº :07132.051/0001-16
Processo Administrativo nº:  02.B.00626/2009 
DECISÃO: Improcedente

B e D CONTABILIDADE S/C LTDA
CPF/CNPJ Nº :23.849.847/0001-40
Processo Administrativo nº:  02.B.01286/2010 
DECISÃO:Procedente Parcial

Contagem, aos 09 de outubro de 2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA RECEITA
DEPARTAMENTO DE LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO

NOTIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS

A Diretoria de Receita Imobiliária vem, por meio de seu Diretor, no uso de suas atribuições, e como forma de dar publicidade aos atos administrativos emanados, e nos 
termos nos artigos 18, 20 e 22 da Lei n° 1611/83 - Código Tributário do Município de Contagem – CTMC, bem como em conformidade com o disposto nas Leis Comple-
mentares 177/2014 e 217 de 07/03/2017, NOTIFICAR os contribuintes abaixo mencionados, para que compareçam junto a Secretaria Adjunta de Receita / SAREC, para 
apresentação dos documentos necessários para a análise e prosseguimento dos processos protocolizados. Ficam estes contribuintes cientificados do prazo de 30 (trinta) 
dias para o atendimento a esta notificação, sob pena de indeferimento do pleito e o consequente arquivamento do processo. Devendo tratar pessoalmente nos guichês 
de atendimento sobre as pendências, na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, nº 1.887 – Bairro Cidade Industrial, nos dias úteis, das 08:30hs às 16:30hs. 

Nº PROCESSO NOME DO CONTRIBUINTE

03679/2017-02A BRUNO LOPES DE JESUS

07556/2017-05A LUCIANO VIEIRA DE SOUZA

03794/2017-02A NILSON RODRIGUES LEAL

08707/2017-02A VEIMILSON GERALDO DE LIMA

12295/2017-02A NELSON RIBEIRO DA COSTA

12279/2017-02A MIGUEL FRANCISCO DE LIMA

13329/2017-02A PAULO SÉRGIO DA SILVA

12255/2017-02A CONSTRUTORA HENRIQUE TENTE LTDA

12213/2017-02A ROBSON GERALDO FERREIRA MACHADO

08144/2017-02A MARIA DE LOURDES SABINO MOREIRA

08413/2017-02A EMERSON MARTINS SILVA

15674/2017-02A RONALDO PEREIRA DOS SANTOS

08733/2016-02A GRACIELE MOREIRA LOPES 

15675/2017-02A NELSON ELIAS DE ANDRADE

12248/2017-02A JOAO HENRIQUE TENTE
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12249/2017-02A  CONSTRUTORA HENRIQUE TENTE LTDA

13795/2017-02A GEANIA HEIDERICK PRADO

12969/2017-02A ANANIAS ALVES AVELAR

13497/2017-02A MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA

13513/2017-02A CUSTODIO IZABEL DE MIRANDA

07595/2017-05A RONALDO ALEXANDRE DA SILVA PERRU

07599/2017-05A GERALDO ANTONIO ALCANTARA DE REZENDE

07569/2017-01A ANTONIO HELENO DE OIVEIRA

12967/2017-02A MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA

09247/2017-01A IDENIR AGUIAR DE MACEDO

09248/2017-01A IDENIR AGUIAR DE MACEDO

07614/2017-05A CELSO JOSE

07644/2017-01A DANTES MICHEL SOBRINHO

03290/2017-02A CARLOS ROBERTO SOARES

07647/2017-01A JENNY CALDEIRA

14035/2017-02A GLEICIANE REGINA TORRES

16306/2016-02A VANDO BOTELHO DA CUNHA

10200/2017-01A MARIA MALTA ALVES DOS SANTOS

06914/2017-05A CESAR AUGUSTO SIMOES FONTOURA

12895/2017-02A CARLOS ADÃO MACHADO

05184/2017-02A LUCIA MARIA DE SOUZA GARCIA

12847/2017-02A JORGE CÉSAR SIGNORINI

15671/2017-02A ARGENTINO PEREIRA DA SILVA

12883/2017-02A WALLACE FLÁVIO R SANTOS

09135/2017-01A MARCO AURELIO FERREIRA

09010/2017-01A SIRLENE DE ALMEIDA GARCIA

11564/2014-02A JACI BICALHO MARTINS

13344/2017-02A TANIA MARIA OLIVEIRA MENESES

13345/2017-02A CLAUDIA MARCIA SILVA

13346/2017-02A CONDOMINIO WANDER MIRANDA

13347/2017-02A IVANILDE MARIA DE SOUZA 

13351/2017-02A PATRICIA DE AGUIAR MOREIRA

13361/2017-02A ROGERIO PEREIRA

12626/2017-02A ROGÉRIO MATOS DE QUEIROZ

12764/2017-02A SABRINA FERREIRA DA SILVA NETA 

12606/2017-02A FILIPE DE ALMEIDA MENDONÇA

12499/2017-02A INVEST CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA

12684/2017-01A LEDA GONÇALVES ROCHA FREITAS

12779/2017-02A MARIA NOEMI MARQUES CORDEIRO

12774/2017-02A JOSÉ ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO

07684/2017-05A VANDERLEIA DE SENNA

13123/2017-02A GUILHERME APARECIDO DA COSTA

13099/2017-02A JUSCELINO FRANCISCO DA SILVA

13284/2017-02A REGINA CELE TORRES E OUTRO

13674/2017-02A MARIA DAS DORES MORATO

13325/2017-02A CLEONICE RODRIGUES BARBOSA

13136/2017-02A MARCO AURELIO FERREIRA

LEANDRO J. M. B. GOMES
Matrícula: 13.440-01

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
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A Secretaria da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, Primeira Câmara, no exercício das suas atribuições, faz publicar o(s) acórdão(s) abaixo 
indicado(s):

ACÓRDÃO Nº 274/2017

PROCESSO  Nº 09349/2016- 02.A.
RECORRENTE: IGREJA CRISTÃ DESTRA DA COMUNHÃO 
ASSUNTO: Isenção de IPTU/TAXAS
RECURSO VOLUNTÁRIO
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
Data do Julgamento: 26 de setembro de 2017

IPTU/TAXAS   _ RECURSO VOLUNTÁRIO _ISENÇÃO _ IMÓVEL LOCADO _ UTILIZAÇÃO COMO TEMPLO RELIGIOSO  - Artigo 1º inciso VI da Lei nº 3.496/2001 - PEDIDO 
NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA -COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - REFORMADA A DECISÃO DA JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL. Por unanimidade de 
votos, acompanhando a Relatora, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe PROVIMENTO TOTAL, reformando assim a decisão proferida em 1ª Instância, 
para deferir o pedido de isenção do lançamento de IPTU e taxas com ele são cobradas referentes ao exercício de 2016, para imóvel constituído pelo Lote 0019, Quadra 
0011, de índice cadastral nº. 05.162.0338.005, uma vez que existem provas contundentes da utilização do imóvel como templo religioso anterior ao pedido de isenção, 
fazendo jus, portanto, ao benefício da isenção para o aludido exercício. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Sra. Kênia Dutra de 
Campos, o Sr. Adriano Cardoso e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 275/2017

PROCESSO Nº 02.B.00308/2011 
RECORRENTE: HAMATEC PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA.
MATÉRIA: ISSQN 
RECURSO VOLUNTÁRIO
RELATORA: KÊNIA DUTRA DE CAMPOS
VOTO SEPARADO: Mário Lúcio Gonçalves de Moura
DATA DO JULGAMENTO: 26 de setembro de 2017 

ISSQN - RECURSO VOLUNTÁRIO - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, BENEFICIAMENTO, CORTE, RECORTE E CONGÊNERES, SOB ECOMENDA – OBRIGAÇÃO DE 
FAZER - ITEM 14.05 DA TABELA I, ANEXO II-A, ART. 72 DO CTMC - INCIDÊNCIA DO ISSQN.  - PEDIDO IMPROCEDENTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – PROVIMENTO NEGADO 
– DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade, depois de pedido de vista pelo Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura que apresentou voto fundamentado em separado, porém 
convergente na decisão, acompanhando a Relatora, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de Primeira Instância 
que concluiu pela improcedência da impugnação apresentada pela empresa Hamatec Peças Automotivas LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.417.800/0001-51, man-
tendo as exigências fiscais relativas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN, seus acréscimos legais e multas tipificadas nos itens 11, 22 e 35, da Tabela 
IV, anexo III, todos do artigo 36 do Código Tributário do Município de Contagem-CTMC, consignados no Termo de Notificação Fiscal-TNF de nº 21.523,”série B”, lavrado 
em 30/06/2011. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. Adriano Cardoso, a Srta. Kênia Dutra de Campos e o Sr. Mário Lúcio 
Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 276/2017

PROCESSO Nº: 02.B.00492/2011
RECORRENTE: META FACTORING LTDA.
ASSUNTO: ISSQN 
RECURSO VOLUNTÁRIO
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
DATA DO JULGAMENTO: 03 de outubro de 2017.

ISSQN. RECURSO VOLUNTÁRIO – PRESTADORA DE SERVIÇO DE FACTORING – INEXISTÊNCIA  DE PROVAS QUE DEMOSTRE QUE A ATIVIDADE DA RECORRENTE É EXCLU-
SIVAMENTE MERCANTIL - ATIVIDADE ENQUADRADA NO ITEM 10.04 DA TABELA I, ANEXO II-A, ART. 72 DO CTMC PELO FISCO - PEDIDO IMPROCEDENTE EM PRIMEIRA 
INSTÂNCIA – PROVIMENTO NEGADO – DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade, acompanhando a Relatora, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe 
provimento, mantendo a decisão de Primeira Instância que concluiu pela improcedência da impugnação apresentada, votando pela manutenção das exigências consig-
nadas no TNF de nº 22.008, “série B”. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. Adriano Cardoso e a Srta. Kênia Dutra de Campos.

ACÓRDÃO Nº 277/2017

PROCESSO Nº: 02.B.00636/2011
RECORRENTE: TERMOTROM SISTEMAS DE AQUECIMENTO LTDA.
ASSUNTO: ISSQN 
RECURSO VOLUNTÁRIO 
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
DATA DO JULGAMENTO: 03 de outubro de 2017.

ISSQN. RECURSO VOLUNTÁRIO – A RECORRENTE É PRESTADORA DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR, REPARO, MANUTENÇÃO, PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS– ATIVIDADE ENQUADRADA NOS ITENS 14.01, 14.05 E 14.06 DA TABELA I, ANEXO II-A, ART. 72 DO CTMC PELO FISCO - INTEMPESTIVIDADE DE RECUSO  
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–– ARTIGO 282 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM –– DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade, acompanhando a Relatora, a 
1ª Câmara não conheceu do recurso voluntário por ser o mesmo intempestivo, em consequência, fica mantida a decisão de 1ª Instância que julgou improcedente a im-
pugnação apresentada pela empresa Termotrom Sistema de Aquecimento LTDA., concluindo pela manutenção de todas as exigências consignadas no TNF de nº 21.439, 
”série B”, lavrado em 31/08/2011. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. Adriano Cardoso, a Srta. Kênia Dutra de Campos e o Sr. 
Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 278/2017

PROC. Nº 02266/2016-02A
RECORRENTE: ASSOC. DOS MORADORES DO CONJ. HABITACIONAL COLÚMBIA
                          ASSUNTO: Isenção IPTU 2016
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
DATA DE JULGAMENTO: 03 de outubro de 2017

IPTU E TAXAS – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDOS CUMULADOS - REVISÃO DE LANÇAMENTOS – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – 
DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA - ISENÇÃO - EXERCÍCIO 2012 - QUESTIONAMENTO DE VALORES – FALTA DE CONDIÇÕES - PEDIDOS INDEFERIDOS EM PRIMEIRA 
INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos a 1ª Câmara conheceu do do recurso voluntário, mas negou-lhe provimento, mantendo a decisão de 
primeira instância de indeferimento liminar dos pedidos em razão de desvio de finalidade, não preenchendo a Requerente as condições de lei para o benefício de isen-
ção,  mantendo inalterados os lançamentos do IPTU/taxas para o exercício de 2016 dos imóveis objeto do pedido. 

ACÓRDÃO Nº 279/2017

PROC. Nº 02.A.05931/2013
RECORRENTE: CAIO VINÍCIUS RODRIGUES SELLA
OBJETO: Lançamento Predial/Cancelamento de Débito de IPTU
RELATOR: Mário Lúcio Gonçalves de Moura
DATA DO JULGAMENTO: 03 de outubro de 2017

IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO – CANCELAMENTO DE DÉBITO DE IPTU – DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, em recurso voluntário, foi 
mantida a decisão de Primeira Instância na qual confirmou o lançamento do IPTU referentes aos exercícios de 2003 a 2013, incidente sobre o imóvel de índice cadastral 
de nº. 10.765.0191.000. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, Sra. Kênia Dutra de Campos, Sr. Adriano Cardoso, sendo o relator o Sr. 
Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 280/2017

PROCESSO Nº 02.B.00364/2010
REQUERENTE: CARVIDROS VIDROS E PEÇAS PARA AUTOS LTDA ASSUNTO: Lançamento de ISSQN
RELATOR: Adriano Cardoso
DATA DO JULGAMENTO: 03 de outubro de 2017.

ISSQN – RECURSO DE OFÍCIO – PROCEDÊNCIA PARCIAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO – ITEM 14.01 DA LISTA – REENQUADRA-
MENTO – DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o relator, a Câmara conheceu o recurso de ofício, mantendo a de-
cisão da Junta de Julgamento Fiscal que determinou a revisão das exigências relativas ao ISSQN, consignadas no TNF nº 19.830 – “série B”, emitido em 30/03/2010, no 
sentido de considerar os serviços prestados pela empresa como enquadráveis no item 14.01 da lista de serviços Anexo IIA, Tabela I, cuja alíquota é de 3% para o período 
fiscalizado, além da exclusão da cobrança do ISSQN relativa à competência de 01/2010, pela comprovação de que nesse mês a impugnante já estava no Simples Na-
cional, bem como a consideração dos valores pagos referentes ao parcelamento no PTA 2875A/2006, relativos ao exercício de 2005. Participaram do julgamento a Sra. 
Kênia Dutra de Campos, o Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e o Sr. Adriano Cardoso.

Secretaria Municipal 
de Saúde

Aviso de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, informa data para a realização do Pregão Presencial 
Nº 059/2017 - cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BIPAP COM UMIDIFICADOR 
AQUECIDO E CARTÃO DE MEMÓRIA, CPAP COM UMIDIFICADOR AQUECIDO E CARTÃO DE MEMÓRIA, CONCENTRADOR ELÉTRICO DE OXIGÊNIO, OXIMETRO DE PULSO 
PORTÁTIL E VENTILADOR MECANICO VOLUMÉTRICO, PARA ATENDER AOS PACIENTES DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE CONTAGEM 
CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS – Data: 06 de novembro de 2017 às 09h00min – Local: Av. Gal. David Sarno-
ff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. RETIRADA DE EDITAL: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes – Comissão Permanente de Licitação – Equipe de 
Pregão. Bruno Diniz Pinto, Secretário Municipal de Saúde. Em 28 de agosto de 2017.

Aviso de resultado de analise técnica – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, referente ao Pregão Presen-
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cial Nº 087/2017 - cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO  DE EXTINTORES DE INCÊNDIO  PORTÁTEIS COM CARGA DE PÓ ABC, 
CERTIFICADOS PELO IMETRO, AQUISIÇÃO DE SUPORTES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO SOB DEMANDA, DESTINADOS A PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 
DA CLASSE A (APARAS DE PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, FIBRA), CLASSE B (LIQUIDOS INFLAMÁVEIS, OLÉOS, TINTAS) E CLASSE C (MATERIAIS ELÉTRICOS ENERGIZADOS), 
VISANDO SUBSTITUIR TODOS OS EXTINTORES DE GÁS CARBÕNICO, PÓ QUIMICO E ÁGUA PRESSURIZADA (10L), SUPRIR RESERVA TÉCNICA E PADRONIZAR TODOS ESSES 
EQUIPAMENTOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONTAGEM/ FAMUC, informa que conforme analise técnica a empresa VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, 
CNPJ 42.938.225/0001-33, esta devidamente habilitada conforme relatório técnico constantes nos autos – Comissão Permanente de Licitação – Equipe de Pregão. Bruno 
Diniz Pinto, Secretário Municipal de Saúde. Em 06 de outubro de 2017.

Aviso de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, informa data para a realização do Pregão Presencial 
Nº 099/2017 - cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA A SEREM UTILIZADOS PELOS AGEN-
TES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO EXERCICIO DE SUAS FUNÇÕES – EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CONTAGEM 
– Data: 30 de Outubro de 2017 às 09h00min – Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. RETIRADA DE EDITAL: http://www.contagem.
mg.gov.br/?se=licitacoes – Comissão Permanente de Licitação – Equipe de Pregão. Bruno Diniz Pinto, Secretário Municipal de Saúde. Em 09 de Outubro de 2017.

Ata de Julgamento Final
Pregão Presencial Nº 082/2017

Aos 06 (seis) dias do mês de outubro de 2017, a partir das 10h00min, na sala da CPL - Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde de Conta-
gem, reuniu-se o Sra. Eliana Alves da Silva, Pregoeira, designado pela Portaria n.º 7.889 de 16 de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial de Contagem de 17 de 
janeiro de 2017, e sua Equipe de Apoio, composta pelas servidoras Sra. Fabiana Cristina da Silva e Sra. Tássia Rafaela de C. Coutinho, para análise e averiguação do 
Parecer Técnico - referente ao Pregão Presencial nº 082/2017, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cuja finalidade é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO  DE MÓDULOS E ESPESSANTES DESTINADO AO ATENDER AO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA 
DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ LUCAS FILHO(HMJLF), MATERNIDADE MUNICIPAL DE CONTAGEM (MMC), UNIDADES DE ATENDIMENTO IMEDIATO (UPA´S), PROGRAMA 
MUNICIPAL DST/AIDS E PACIENTES DOMICILIARES CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM (SAS)., resolveu classificar as licitantes, de 
acordo com o Parecer Técnico da Referencia Técnica em Alimentação e Nutrição, Sra Cássia Freitas de Paulo Rodrigues, recebido em 06/10/2017, às 10h00min, que tem 
finalidade aprovar as amostras requeridas pela área técnica conforme documentação técnica do Pregão, registra-se ainda que, não obstante a conferência procedida, 
ficam as licitantes vencedoras responsáveis por entregar produto que atenda todas as especificações exigidas, inclusive quanto as marca constantes das propostas, que 
apresente boa qualidade, sob pena das sanções previstas em Edital. Considerando que: 1) as propostas das licitantes vencedoras que tiveram parecer final APROVADO 
satisfazem às exigências do Edital; 2) as licitantes vencedoras encontram-se devidamente habilitadas quanto à documentação exigida; 3) os preços ofertados estão den-
tro dos limites estabelecidos pela Administração Pública, 4) as amostras foram APROVADAS segundo laudo da equipe técnica de nutrição da FAMUC; Destarte, ficam 
declaradas vencedoras, nos termos do art. 4º, incisos XV e XVIII da Lei 10.520/02, as primeiras classificadas, consoante Parecer Técnico de da Referencia Técnica em Ali-
mentação e Nutrição com Relatório Final de Julgamento das Amostras anexo, cientes as Licitantes para, querendo, interpor recurso, que o prazo para apresentação das 
razões do recurso é de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo da recorrente, conforme prescrito na Lei 10.520/02. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata.

Contagem, 06 de outubro de 2017.

Eliana Alves da Silva
Pregoeira

Fabiana Cristina da Silva
Equipe de Apoio

Tássia Rafaela de C. Coutinho 
Equipe de Apoio

Retificação Aviso de Decisão–Equipe de Pregão da Secretaria Municipal de Saúde – FAMUC - Avisa que as impugnações referente ao Pregão Presencial Nº 037/2017 
protocolizado pelas empresas Luiz Antonio Peregrine,  RG Planejamento e Consultoria ltda e SP DATA Serviço de Processamento de Dados Ltda. ONDE SE LÊ: cujo objeto 
é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) E DE PROFISSIONAIS HABILITADOS A 
PRESTAR ATENDIMENTO TELEFÔNICO AS SOLICITAÇÕES E AUXILIO PROVENIENTES DA POPULAÇÃO, VIA TELEFONE PARA O SAMU CONTAGEM, A SEREM EXECUTADOS 
DE FORMA DIRETA E CONTÍNUA– FORNECIMENTO PARCELADO EM 12 (DOZE) MESES. LEIA-SE: cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA, ATRAVÉS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA ACESSÍVEL PELA INTERNET, 
EM PLATAFORMA DE ARQUITETURA NO MODELO SaaS (Software as a Services), ATENDENDO AOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO CFM 1821/2007 PARA GUARDA DE PRON-
TUÁRIO ELETRÔNICO, SOB A FORMA DE LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO, COMPREENDENDO MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA 
E PREVENTIVA, SUPORTE TÉCNICO IN LOCO E REMOTO  - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM– FORNECIMENTO PARCELADO EM 24 
(VITE E QUATRO) MESES, foi conhecido por tempestivos e, no mérito, julgados IMPROCEDENTES,  foi conhecido por tempestivo e, no mérito, julgado IMPROCEDENTE de 
acordo com a motivação constante dos autos do processo administrativo de contratação, do pregão supracitado. Eliana Alves da Silva – Pregoeira. Bruno Diniz Pinto – 
Secretário Municipal de Saúde. Em 09 de Outubro de 2017.

Famuc

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
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Estado de Minas Gerais
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

Portaria nº. 8.140, de 03 de Outubro de 2017.

Dispõe sobre exoneração de servidor em cargo público.

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

RESOLVE:

Art. 1° - Nos termos dos pedidos protocolizados na Diretoria de Administração de Pessoal, EXONERAR da Estrutura Organizacional da Fundação de Assistência Médica e 
de Urgência de Contagem – FAMUC, os servidores abaixo relacionados.

NOME MATRÍCULA CATEGORIA DATA DA EXONERAÇÃO

TAMMY AMARAL FERREIRA 200211 MEDICO PSIQUIATRA 19/07/2017

SIMONE FRANCISCA DE OLIVEIRA 126084 PSICOLOGO 08/08/2017

SANDRA PATRICIA DUARTE 201266 ENFERMEIRO 10/08/2017

PATRICIA JULIANA GUIMARÃES 165029 PSICOLOGO 10/07/2017

VALERIA CASTRO DA SILVA 132072 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 11/08/2017

NICOLE ARAUJO 126043 MEDICO MSTOLOGISTA 14/08/2017

AMANDA ALVES SOUSA DE OLIVEIRA 153014 TÉCNICO EM LABORATORIO 15/08/2017

GISLENE APARECIDA ANDRADE REZENDE 199318 TECNICO EM ENFERMAGEM 01/09/2017

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos às datas das respectivas exonerações.

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

Contagem, 03 de Outubro de 2017.

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

Portaria nº 8.141, de 03 de Outubro de 2017.

Dispõe sobre extinção de contrato temporário de pessoal.

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

RESOLVE:

Art. 1° - EXTINGUIR, nos termos dos pedidos protocolizados no Departamento de Administração de Pessoal, os contratos administrativos a seguir relacionados:

NOME MATRÍCULA CATEGORIA DATA DA EXONERAÇÃO

LAIS TEIXEIRA DE ARAUJO 203972 MEDICO PEDIATRA 09/08/2017

HELENICE HELOISA PACHECO MARAVILHA 203648 FARMACEUTICO BIOQUIMICO 22/08/2017

JAIRO LUIS CHAVES MENDES 203917 MEDICO CLINICO GERAL 24/08/2017

THEONALDO ALEXANDRINO 202153 MEDICO PSIQUIATRA 31/08/2017

MARIANA ANTUNES FARIA LIMA 203540 MEDICO PEDIATRA 31/08/2017

DANIEL GUILHERME DE OLIVEIRA E SILVA 203951 MEDICO CLINICO GERAL 01/09/2017

WAGNER DE ALMEIDA SANTA ROSA JUNIOR 203717 MEDICO CLINICO GERAL 01/09/2017

MARIELLA CAMPOS PEREIRA 203821 CIRURGIA DENTISTA 01/09/2017

RAFAEL NOBRE DA CUNHA 201824 MEDICO CLINICO GERAL 01/09/2017

DANIELA FERNANDA BONVINO ROMERO 203924 MEDICO PEDIATRA 06/09/2017

GABRIEL MAGALHAES DUARTE 203894 MEDICO CLINICO GERAL 10/09/2017

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos às respectivas datas da extinção contratual.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
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Contagem, 03 de Outubro de 2017.

Kênia Silveira Carvalho
Secretaria Adjunto executiva de Saúde 
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem Interina

PORTARIA Nº 8.142, de 03 de outubro de 2017.

Retifica a portaria que menciona

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

RESOLVE:

Art. 1° – RETIFICAR na portaria nº 8.100, de 01 de setembro de 2017, publicada no Diário Oficial de Contagem, do dia 5 de setembro de 2017, que dispõe sobre a 
exoneração de servidor público.

Onde se lê:

RESOLVE:

Art. 1° – Nos termos dos pedidos protocolados o Departamento de Recursos Humanos, EXONERAR dos cargos Públicos de provimento efetivo, os servidores abaixo 
relacionados :

(...)

NOME CARGO DATA

KELY RODRIGUES FONTES MAIA MEDICO PEDIATRA 01/09/2017

Leia-se:
Art. 1° – Nos termos dos pedidos protocolados no Departamento de Recursos Humanos, EXONERAR dos cargos públicos de provimento efetivo, os servidores abaixo 
relacionados :

(...)

NOME CARGO DATA

KELY RODRIGUES FONTES MAIA MEDICO PEDIATRA 01/07/2017

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

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

Contagem, 03 de outubro de 2017.

KENIA SILVEIRA CARVALHO
Secretaria Adjunta executiva de Saúde 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem 

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

RESULTADO DA ANALISE DE TÍTULOS PARA FINS DE PERCEPÇÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA

A Comissão de Avaliação de Títulos da FAMUC, instituída através da Portaria 5.597, de 29 de janeiro de 2013, e suas alterações, conforme disposto no Edital de Proces-
so de Análise de Títulos para fins de Percepção do Adicional de Residência Médica, informa abaixo o resultado final dos candidatos inscritos após julgamento realizado 
pela comissão conforme critérios definidos no item 3 do referido Edital:

VINCULO MATRICULA NOME ESPECIALIDADE RESULTADO

FAMUC 203999 CRISTIANE DE SOUZA CARVALHO MEDICO PEDIATRA DEFERIDO

FAMUC 203994 LEANDRO CURI DE LIMA E SOUZA MEDICO INFECTOLOGISTA DEFERIDO

FAMUC 203992 LUCYMARA CRISTINA ABREU FERNANDES MEDICO OBSTETRA DEFERIDO

FAMUC 202799 BARBARA  LEMOS DE ANDRADE MEDICO CLINICO GERAL DEFERIDO
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FAMUC 201418 DIENE ALMEIDA SEIXAS MEDICO GINECOLOGISTA DEFERIDO

FAMUC 203957 MARCUS VINICUS REIS PEREIRA MEDICO INFECTOLOGISTA DEFERIDO

FAMUC 203308 LUCAS ALVES BONISSON MEDICO PSIQUIATRA DEFERIDO

FAMUC 203980 MARCELA AGUIAR DE CARVALHO MEDICO CLINICO GERAL DEFERIDO

Comissão de Avaliação de Títulos:
Nelson Paloma de Andrade
Jose Carlos Matos
Giulliana  de Aguiar Cantoni

Contagem, 03 de outubro de 2017

Kênia Silveira Carvalho
Secretaria Adjunta Executiva  de Saúde 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem Interina

Transcon

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE CONTAGEM / TransCon

O Departamento de Transporte leva ao conhecimento público que qualquer interessado poderá apresentar impugnação, por escrito e fundamentada contra o(s) 
assunto(s) constante(s) do(s) presente(s) Aviso(s), no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.

AVISO Nº: 009/2017
Processo: Linha 401A – Tijuca/São Joaquim/Cidade Industrial
Interessado: Autarquia

Conforme determinação do DT procede a alteração de itinerário da linha 401A – Tijuca/São Joaquim/Cidade Industrial com o seguinte itinerário: Ida: ..., R. B, R. Santos 
Dumont, R. Alfa,..., seguindo seu itinerário normal. 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE CONTAGEM / TransCon

O Departamento de Transporte leva ao conhecimento público que qualquer interessado poderá apresentar impugnação, por escrito e fundamentada contra o(s) 
assunto(s) constante(s) do(s) presente(s) Aviso(s), no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.

AVISO Nº: 010/2017
Processo: Linha 401D – Campina Verde/Cidade Industrial
Interessado: Autarquia

Conforme determinação do DT procede a alteração de itinerário da linha 401D – Campina Verde/Cidade Industrial com o seguinte itinerário: Volta: ..., R. Heliodora, R. 
Alfa, R. Baependi, R. Ibati,..., seguindo seu itinerário normal. 
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