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Atos do Executivo

DECRETO N.º 321, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017
Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com 
o disposto no art. 7º, da Lei Municipal nº 4.877, de 30 de dezembro de 2016:
DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:
Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$
1.01.1.01.031.0002.2109.33903600.010000 2.200,00
1.13.1.10.302.0056.2326.33913900.215505 130.000,00
1.13.2.10.122.0045.2042.31900400.010200 1.553.300,00
1.13.2.10.122.0045.2042.31901300.010200 1.113.800,00
1.13.2.10.122.0045.2042.31909400.010200 238.000,00
1.13.2.10.122.0045.2042.31911300.010200 1.741.209,17
1.13.2.10.122.0045.2042.33903400.010200 490.956,45
1.13.2.10.122.0045.2042.33903600.010200 293.070,00
1.13.2.10.122.0045.2042.33903900.010200 235.500,00
1.13.2.10.122.0045.2042.33904600.010200 412.350,00
1.22.1.14.242.0059.2359.33903900.010000 10,00
1.13.2.10.122.0045.2042.31901100.011201 1.000.000,00
1.13.1.10.302.0056.2326.33913900.215001 600.000,00
1.13.1.10.302.0056.2326.33913900.215202 270.000,00
1.02.4.18.541.0053.2356.44905100.010000 74.685,98
TOTAL 8.155.081,60

Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos prov-
enientes de anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$
1.10.4.08.306.0058.2340.33903000.310065 14.840,56
1.10.5.16.482.0008.1125.44905100.310072 50.000,00
1.10.5.16.482.0008.1125.44905100.310073 351.000,00
1.10.5.16.482.0008.1125.44905100.310076 200.000,00
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1.10.5.16.482.0008.1126.44905100.310074 297.000,00
1.10.5.16.482.0058.2317.33903900.010000 798.999,99
1.11.1.15.452.0062.2311.33903700.010000 17.058,09
1.11.1.15.452.0062.2311.44903900.010000 80.000,00
1.13.1.10.301.0056.2333.33903900.215202 1.230,05
1.13.1.10.301.0056.2333.33903900.215505 130.000,00
1.13.1.10.301.0056.2333.44905200.215504 500.000,00
1.13.1.10.302.0056.2326.33903700.215001 190.000,00
1.13.2.10.122.0001.2016.33903600.011201 1.000.000,00
1.13.2.10.122.0045.2042.31900500.010200 68.700,00
1.13.2.10.122.0045.2042.31901600.010200 197.300,00
1.13.2.10.122.0045.2042.31909200.010200 1.000,00
1.17.1.06.122.0001.2021.33903000.010000 69.621,39
1.17.1.06.122.0001.2021.33903900.010000 8.454,68
1.17.1.06.122.0001.2021.33909300.010000 2.306,59
1.17.1.06.122.0001.2021.44905100.010000 27.518,72
1.17.1.06.122.0001.2021.44905200.010000 22.438,34
1.13.1.10.301.0056.2333.33903500.215202 170.000,00
1.13.1.10.126.0049.2327.33903000.215202 769,95
1.17.1.06.122.0001.2021.33903700.010000 89.133,94
1.10.2.08.244.0058.2338.33903900.310024 3.320,82
1.13.1.10.301.0056.2333.33903600.215202 8.000,00
1.22.1.14.242.0059.2359.33909300.010000 10,00
1.10.4.08.306.0058.2340.44905200.310065 93.277,99
1.01.1.01.031.0002.1015.44903900.010000 1.764,65
1.01.1.01.031.0002.2108.31901100.010000 76.899,84
1.01.1.01.031.0002.2109.31901100.010000 400.000,00
1.01.1.01.031.0002.2109.31901300.010000 179.000,00
1.01.1.01.031.0002.2109.31901600.010000 60.000,00
1.01.1.01.031.0002.2109.31909200.010000 10.000,00
1.01.1.01.031.0002.2109.31909400.010000 150.000,00
1.01.1.01.031.0002.2109.33900800.010000 10.000,00
1.01.1.01.031.0002.2109.33901400.010000 10.000,00
1.01.1.01.031.0002.2109.33903000.010000 50.000,00
1.01.1.01.031.0002.2109.33903300.010000 7.260,82
1.01.1.01.031.0002.2109.33903400.010000 8.988,70
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1.01.1.01.031.0002.2109.33903500.010000 10.000,00
1.01.1.01.031.0002.2109.33903700.010000 10.000,00
1.01.1.01.031.0002.2109.33903900.010000 924.200,00
1.01.1.01.031.0002.2109.33904900.010000 15.000,00
1.01.1.01.031.0002.2109.33909200.010000 10.000,00
1.01.1.01.031.0002.2109.33909300.010000 14.343,65
1.01.1.01.031.0002.2109.44905200.010000 15.870,16
1.02.4.14.451.0008.1130.44905100.010000 131.991,29
1.02.4.18.122.0001.2004.33903000.010000 9.838,28
1.02.4.18.122.0001.2004.33903300.010000 9.075,65
1.02.4.18.541.0053.2356.33903700.010000 97.685,98
1.02.4.18.541.0053.2356.33903900.010000 343.324,42
1.02.4.18.541.0053.2356.44905200.010000 2.966,17
1.03.1.04.122.0001.2005.33903900.010000 400.000,00
1.03.1.04.122.0001.2293.33903600.010000 46.000,00
1.05.1.04.124.0001.2007.33901400.010000 1.200,00
1.05.1.04.124.0001.2007.33903000.010000 2.820,00
1.05.1.04.124.0001.2007.33903900.010000 9.089,00
1.07.1.04.122.0001.2271.33901400.010000 40,00
1.07.1.04.122.0001.2295.33903600.010000 8.500,00
1.07.1.04.122.0001.2295.33903900.010000 28.022,99
1.07.1.04.129.0055.1134.44903900.310030 5.854,00
1.10.1.08.122.0001.2013.33903000.010000 1.076,30
1.10.1.08.122.0001.2013.33903900.010000 3.320,00
1.10.1.08.122.0001.2013.33909300.010000 821,00
1.10.1.08.122.0001.2296.33903600.010000 16.480,68
1.10.1.08.122.0001.2296.33903900.010000 7.294,24
1.10.1.08.122.0001.2337.33504300.010000 475.771,23
1.10.2.08.243.0058.2341.33504300.010000 105.364,90
1.10.2.08.244.0008.1128.44905100.310056 93.095,97
1.10.2.08.244.0058.2338.33909300.010000 81,09
1.10.4.08.306.0058.2339.33903200.010000 59,48
TOTAL 8.155.081,60
Art.3º O valor suplementado no art. 1º deste Decreto não onera o limite estabelecido no art. 7º da Lei 4.877, 
de 30 de dezembro de 2016, conforme parágrafo 1º e seus incisos.

Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 12 de  dezembro de 2017.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
MARILENA CHAVES
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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Secretaria Municipal 
de Administração

ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL REFERENTE AO
PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 079/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 211/2017

Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2017, às 08h00min, reuniu-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portarias número 014 e 015, de 27 de 
outubro de 2017, com intuito de analisar e julgar a Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico número 079/2017, Processo Administrativo número 211/2017, cujo 
objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, nos termos da solicitação da Secretaria 
Municipal de Administração, apresentada em 07/12/2017, pela Empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. EPP – CNPJ NÚMERO 21.997.155/0001-14.

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 Federal 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  realiza-
ção de leilão, as falhas ou irregularidades que viciaram esse edital,  hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. ” (Artigo 41, § 2º).

DA IMPUGNAÇÃO:
Em síntese, manifesta a empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. EPP:

1 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Que, após análise técnica, percebeu-se que na descrição dos materiais, os equipamentos requeridos pelo órgão nos lotes 01 e 02, estão claramente direcionados exclu-
sivamente a um fabricante, cuja especificação técnica é relativa a equipamentos do fabricante DELL, sendo que apenas o modelo OPTIPLEX 5050 consegue atender em 
sua totalidade ao descrito.
Que o edital impôs exigências que acabam por configurar exclusividade para um fabricante, como sendo o único que dispõe de equipamentos dentro das condições 
requeridas pelo certame.
Que, o edital como está, restringe a participação de fornecedores diversos, limitando a competitividade da licitação a um único fabricante.

2 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
“c) a licitante deverá, ainda, apresentar declaração ou carte do fabricante dos equipamentos, assegurando que a licitante é revenda autorizada pelo fabricante a comer-
cializar os equipamentos propostos para o certame.”
“As declarações devem ser apresentadas em papel timbrado do fabricante, podendo ser em cópia simples. ”

Que o edital impôs exigências que acaba por configurar exclusividade para empresas que possuem documentação do fabricante em questão, conferindo apenas a estas 
a oportunidade de participar do certame, excluindo sumariamente fornecedores que não estejam em tal condição no momento da aduzida comprovação.
Que este pedido de impugnação é a terceira manifestação expressa de inconformidade do órgão licitante com o ordenamento jurídico, vez que cada republicação 
adiciona ao certame condições ilegais que resultam na diminuição da competividade.
Que resta sem resposta as impugnações enviadas pela licitante que esta subscreve, ferindo de morte o Princípio da Publicidade.

3 – DOS PEDIDOS
Que sejam alteradas as especificações técnicas dos lotes 01 e 02, conforme anexo II, do edital, de forma que as licitantes possam ofertar equipamentos de outros fabri-
cantes que atendam às necessidades do órgão.

A Equipe de Pregões esclarece que o texto integral da IMPUGNAÇÃO se encontra juntado aos autos, podendo os interessados fazer vistas ao mesmo. 

DO MÉRITO
O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio passam a analisar e julgar os fatos narrados na presente IMPUGNAÇÃO:

O pregão, assim como as outras modalidades de licitação, tem como um dos seus objetivos primordiais obter a melhor proposta para Administração, aquela consi-
derada mais vantajosa financeira e tecnicamente para o ente administrativo que está interessado em contratar com terceiros, tendo sempre em vista os Princípios da 
Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, através do qual a administração dá oportunidade a todos os interessados em celebrar um contrato 
com a Administração Pública. 
A Constituição Federal Brasileira determina que a administração pública obedeça, dentre outros, ao Princípio da Legalidade, ao da Isonomia e ao da Vinculação ao Ins-
trumento Convocatório. Explicita, ainda, a Carta Magna, a necessidade de serem observados os princípios ao exigir que as obras, serviços, compras e alienações sejam 
contratados mediante processo de licitação pública, objetivando assegurar a igualdade de condições a todos as Licitantes.
Destacamos a vinculação da Administração ao edital que regulamenta o certame licitatório. Trata-se de uma segurança para o licitante e para o interesse público, extraí-
da do princípio do procedimento formal, que determina à Administração que observe as regras por ela própria lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação.

O ponto central da presente IMPUGNAÇÃO centra-se na alegação da existência de um único modelo de equipamento e pela solicitação de declaração e carta do fabri-
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cante do equipamento.
Assim, quanto à alegação de que existe um único modelo de equipamento (Optiplex 5050) de um fabricante (DELL) que atende ao Edital, caberia à IMPUGNANTE, 
primeiramente, informar em quais requisitos das especificações ela se baseou para fazer tal afirmação, deixando bem claro que, em qual dos itens exigidos, somente o 
equipamento Dell Optiplex 5050 atenderia as especificações exigidas pelo edital.
Em pesquisa de mercado realizada pela Equipe Técnica do Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Contagem, na elaboração do Termo de Referên-
cia, constatou a existência de outros equipamentos que atenderiam perfeitamente a todas as exigências do edital, como, por exemplo, o modelo Elite Desk 800 G3, da 
fabricante HP. Não é prudente a IMPUGNANTE simplesmente afirmar que somente um equipamento atende ao Edital, sem informar quais os requisitos exigidos,  e que 
nenhum outro equipamento atenderia.
Quanto a alegação a respeito da declaração ou carta do fabricante, comprovando que a licitante é revenda autorizada pelo fabricante a comercializar os equipamentos 
entendemos o seguinte:
A manutenção de equipamentos em garantia do fabricante só é prestada por ele mesmo ou por assistência técnica autorizada por ele, sendo que ele só presta os servi-
ços de garantia quando os equipamentos são revendidos ou alugados por revendas autorizadas.
Portanto, caso o edital não exija a comprovação, ficará sem amparo no tocante aos serviços de garantia do fabricante, pois correrá o risco de contratar uma empresa 
que não é revenda ou assistência técnica autorizada pelo fabricante do equipamento.
O fabricante é quem disponibiliza peças de reposição do seu equipamento em garantia, e só disponibiliza tais peças e serviços quando a comercialização é feita através 
de revendas autorizadas ou para as assistências técnicas também autorizadas por ele.
Portanto, é totalmente plausível tal exigência, para que a Administração não corra o risco de ficar sem manutenção nos equipamentos contratados. 
Segue em anexo alguns editais onde há essa exigência, disparados por outros órgãos da administração pública, com as mesmas exigências do Pregão Eletrônico núme-
ro 079/2017, da Prefeitura de Contagem:
(Pregão 054 Fundação Casa). “Os serviços de assistência técnica deverão ser prestados diretamente pelo fabricante/contratada ou através de sua rede de assistência 
técnica autorizada, devidamente comprovada por declaração ou cópia do contrato, localizada no Estado de São Paulo, para todo o hardware ofertado, incluindo cha-
mados técnicos, onde deverá ser apresentado a relação das assistências técnicas. 
(Pregão 078 MGS) “7.2.5.1 – Declaração do fabricante, informando que a proponente é sua autorizada e está apta a prestar assistência técnica nos produtos propostos. 
7.2.5.1.1 - A Declaração deverá estar endereçada ao órgão licitante

Diante de todo o exposto, a Equipe de Pregões da Prefeitura de Contagem, amparada pelo relatório apresentado pelo Departamento Geral de Tecnologia da Informação 
da Secretaria de Planejamento, entende que razão não assiste a IMPUGNANTE, devendo ser mantidas as exigências contidas do edital do Pregão Eletrônico número 
079/2017, Processo Administrativo número 211/2017, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 
COMPUTADORES.

Luiz Adolfo Belém
Pregoeiro

Danielle Venâncio Magalhães
Equipe de Apoio

Márcia Mendes Siqueira
Equipe de Apoio

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR:

Recebo a Impugnação interposta pela Empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. EPP – CNPJ NÚMERO 21.997.155/0001-14, eis que é tempestiva, para no 
mérito NEGAR PROVIMENTO, tendo em vista que a decisão do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio foi embasada na estrita observância da legislação pertinente e no res-
paldo técnico dado pelo órgão solicitante do registro de preços.

Posto isso, RATIFICO a decisão do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, determinando a continuidade do Pregão Eletrônico número 079/2017, Processo Administrativo 
número 211/2017, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES.

Contagem, 12 de dezembro de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.698 
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, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015; 
REVOGA autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA dos servidores abaixo relacionado, com base nos despachos exarados nos Ofícios nºs. 
1.508/2017/GAB/SEDUC e 1.521/2017/GAB/SEDUC, conforme descrito abaixo:

Servidor (a) Matrícula Local A partir de:

CELIA MARTINS DE RESENDE 21401358 CEMEI Sapucaias 29/11/2017
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RENATA CONCEIÇAO NUNES FERREIRA MAIA 21415332 Escola Municipal Giovanini Chiodi 02/10/2017
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de dezembro de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.699
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, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015;
Art.1º Concede autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA aos servidores abaixo relacionados, no horário, no período e no local, a seguir 
especificados, com base nos despachos exarados nos Ofícios nºs 1.508/2017/GAB/SEDUC e 1.520/2017/GAB/SEDUC, e nos Termos de Compromisso por estes assinados:

Servidor (a) Matrícula Unidade Escolar da Flexibilização

Período

Turno de Flexibiliza-
ção (Horário)Início Término 

ANELIANE TOLENTINO COSTA 
SAMPAIO 01283380

Escola Municipal Maria Silva 
Lucas 17/11/17 16/12/17 7h às 11h30min

JOSE HUMBERTO DE FARIA 01456551
Escola Municipal Doutor Sabino 
Barroso 24/10/17 22/12/17 7h às 11h30min

MARIA JOSE DA S. DO NASCIMEN-
TO 01281247

Escola Municipal Deputado Jorge 
Ferraz 29/11/17 22/12/17 7h às 11h30min

POLIANA BARRETO FERNANDES 01407569
Escola Municipal Maria Silva 
Lucas 22/12/17 11/12/17 13h às 17h30min

ROGERIA DE SOUZA PEREIRA 
FREIRIS 01418633

Escola Municipal Otacir Nunes 
dos Santos 27/11/17 22/12/17 13h às 17h30min

DENISE ERIKA PAIVA BRANDAO DA 
SILVA MATTOS 01185264 CEMEI Camilo Alves 01/12/17 20/12/17 13h às 17h30min

RENATA CONCEIÇAO NUNES FER-
REIRA MAIA 21415332

Escola Municipal Coronel Joa-
quim Antônio da Rocha 27/11/17 22/12/17 7h às 11h30min

Art.2º Os servidores relacionados no Artigo 1º, deste Ato Administrativo, em flexibilização de jornada de trabalho ampliada perceberão o percentual de ampliação sobre 
o valor correspondente ao seu padrão de carreira, constante na tabela de vencimento, garantindo, nos termos do Artigo 42 da Lei Complementar nº 90/2010, com a 
redação dada pela Lei Complementar nº 180/2014:
I - o pagamento das férias regulamentares coletivas em janeiro;
II - a incidência sobre 1/3 (um terço) de férias;
III - o abono natalino ou décimo terceiro, proporcionalmente ao período de exercício de jornada ampliada.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de dezembro de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.700
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, a Lei complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011, com a alteração 
dada pela Lei Complementar n° 110, de 1º(primeiro) de junho de 2011, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 1.788, de 24 de fevereiro de 2012; e, por fim, 
considerando os despachos exarados no Ofício/SDHC/ Nº.144/2017; PRORROGA AUTORIZAÇÃO para o exercício de jornada de trabalho ampliada, flexibilizada para 40 
(quarenta) horas semanais, pelo período de um ano, a contar de 15 de dezembro de 2017, à Servidora KELLY REGINA DE JESUS DE OLIVEIRA, titular do cargo de provi-
mento efetivo de Assistente Social, Nível XII, Padrão “P21”, matrícula nº. 01386324, lotada na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de dezembro de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.701
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, a Lei complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011, com a alteração 
dada pela Lei Complementar n° 110, de 1º(primeiro) de junho de 2011, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 1.788, de 24 de fevereiro de 2012; e, por fim, 
considerando os despachos exarados no Ofício/SMDS/GAB/DIADFI/Nº.186/2017; PRORROGA AUTORIZAÇÃO para o exercício de jornada de trabalho ampliada, flexibiliza-
da para 0 (quarenta) horas semanais, pelo período de um ano, a contar de 30 de dezembro de 2017, à Servidora MAURA RODRIGUES DE MIRANDA, titular do cargo de 
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provimento efetivo de Assistente Social, Nível XII, Padrão “P18”, matrícula nº. 01404837, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de dezembro de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.705
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 Processo nº 2017-0335/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a", do 
Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003),  ao Servidor ROBERIO XAVIER RIBEIRO, titular do cargo efetivo de Fiscal de Tributos Municipais, 
Nível VI, Grau “M”, matrícula nº 01134163, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, a contar de 26 de maio de 2017 até, no máximo, completar as exigências para a 
aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de dezembro de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA

Secretário Municipal de Administração
Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº       SMDU
SELEÇÃO PÚBLICA PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NA FEIRA DE ARTES, ARTESANATO, COMIDAS, FLORES NATURAIS E PRODUTOS DE VARIEDADES DO ELDORADO NO 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM- MINAS GERAIS
O Município de Contagem, em cumprimento à Lei Federal nº 8.666/93, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, torna pública a presente chamada de 
abertura de inscrições para interessados em ocupar os espaços destinados à exposição de produtos descritos no Artigo 2º do Decreto       que dispõe sobre as feiras 
permanentes no Município de Contagem.

1 – OBJETO

1.1- Esta chamada Pública foi instituída com a finalidade precípua de possibilitar de forma ordenada e criteriosa a exploração de 707 (setecentos e sete) pontos localiza-
dos na Feira de Artes, Artesanato, Comidas, Flores Naturais e Produtos de Variedades do Eldorado, a ser instalada na Avenida José Faria da Rocha.

1.2- As atividades permitidas para esta feira, bem como as condições para a permissão constam do Anexo I, deste Edital

1.3- O croqui da feira, a numeração, a quantidade de barracas, as vagas por setores, e a localização das barracas estão definidos no Anexo II do presente Edital.

1.4- As dimensões e as especificações de material das barracas estão especificadas no Anexo III deste Edital.

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1- Poderão participar deste certame pessoas físicas e que trabalhem exclusivamente com as atividades descritas no art. 2º , do Decreto    , Anexo I deste edital.
§1º Somente poderá ser licenciada para exercício de atividade em logradouro público a pessoa natural e desde que não seja proprietária de estabelecimento industrial, 
comercial ou de serviços.
2.2- É expressamente vedada a exposição e comercialização de quaisquer produtos industrializados, à exceção de bebidas industrializadas, tais como cervejas e refrige-
rantes.
2.3- É expressamente vedada a participação de pessoas jurídicas.
2.4- Cada proponente poderá fazer 01 (uma) inscrição na presente Chamada Pública.
2.5- Cada proponente poderá indicar, na ficha de inscrição, até 02 (duas) opções de vagas, desde que cumpra o disposto no Artigo 2º do Decreto constante no Anexo I.
2.6- O proponente poderá ser selecionado para apenas 01 (uma) das vagas que indicar.
2.7- É vedada a participação de pessoas físicas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com o Município de Contagem.

3 - DAS INSCRIÇÕES
3.1- O Proponente interessado deverá se inscrever na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, localizada na Avenida João César de Oliveira, nº 1.410, Bairro 
Eldorado, Contagem, MG, no período de     /   /     / a   /   /  /, no horário de _____ às ________, de segunda à sexta feira, mediante a apresentação de requerimento 
padrão, conforme Anexo IV deste Edital, devidamente preenchido e datado.
3.2- A inscrição será gratuita e deverá ser feita pessoalmente pelo interessado, com a entrega da documentação no prazo, horário e local designados no item 3.1.
3.3- Em hipótese alguma serão recebidas inscrições pelos Correios ou serviços de entrega similares.  
3.4- São requisitos exigidos para a inscrição:
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida - obrigatório
b) 02 fotos 3x4 coloridas - obrigatório
c) Atestado de bons antecedentes emitidos pela SSPMG (civil e criminal) - obrigatório
d) Cópia de comprovante de residência (oficial) em nome do Interessado - obrigatório
e) Comprovante de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF- obrigatório
f) Cópia de certificado de curso de boas práticas de manipulação alimentos, se for o caso - obrigatório
g) Licença e alvará sanitário, ou protocolo do requerimento junto à Vigilância Sanitária para manipulação e comércio de alimentos, se for o caso - obrigatório
3.5– Em hipótese alguma será admitida a apresentação da documentação de inscrição fora do prazo estabelecido no item 3.1, bem como não será admitida a entrega 
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parcial de documentos.

4 - DA CLASSIFICAÇÃO E DO CRITÉRIO
4.1- As avaliações das inscrições serão realizadas por uma Comissão cujos componentes serão nomeados mediante portaria expedida pelo Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, que será composta por:
a) 02 (dois) representantes da SMDU;
b) 02 (dois) representantes da Administração Regional do Eldorado;
4.2– Os interessados serão avaliados obedecendo os critérios previstos no item 4.3, bem como as normas do Decreto nº  _____,  Anexo I deste edital.
§1º- Cabe à Comissão receber as inscrições e desclassificar aquelas que não contiverem os documentos obrigatórios ou não se adequarem às normas deste edital e seus 
anexos, classificando aquelas inscrições com documentação completa.
§2º - Das decisões da Comissão Avaliadora cabe um único pedido de reexame, no prazo de 48 horas, à própria Comissão.
§3º – A apresentação de inscrição de forma inadequada ou incompleta ou quaisquer outras incorreções que não atendam às exigências do edital, implica na desclassifi-
cação do interessado.
4.3- O critério de classificação dos inscritos c será realizada considerando os seguintes itens, que deverão ser comprovados:

Critério Pontuação

A cada ano de atividade de atuação em feiras como expositor, comprovada mediante 
credencial emitida pelo Município de Contagem

1 por ano, limitado ao máximo de 5 
pontos

Comprovação de inscrição de Cadastro Único (CAD-Único) 4 pontos

Comprovação de renda familiar até 3 salários mínimos 2 pontos

Aposentado ou pensionista com até um único imóvel e com renda de até o limite máximo 
da previdência social 1 ponto

4.4- Em caso de igualdade da pontuação final, serão, aplicados, sucessivamente e para todos os cargos, os seguintes critérios de desempate.
a) canditado que for mais idoso;
b) sorteio.

5 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
5.1– O resultado do processo seletivo será divulgado dia               mediante publicação no Diário Oficial do Município, cuja íntegra será afixada na portaria da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU.

6 – DA LICENÇA DO FEIRANTE
6.1– Os interessados classificados no processo de licitação deverão formular requerimento de licença junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano-SMDU, 
no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da publicação do resultado no Diário Oficial de Contagem, munidos dos seguintes documentos:
a) Formulário de requerimento para cadastramento emitido pela SMDU;
b) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física- CPF;
c) Comprovante oficial de identidade;
d) Comprovante de residência atualizado em nome do interessado;
e) Carteira Nacional do Trabalhador Artesanal, do Programa do Artesanato Brasileiro, que poderá ser obtida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, 
informações pelo link:   http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/pt/servicos/emissao-da-carteira-do-artesao, de forma gratuita. Obrigatório para artesãos, exceto para 
comidas e produtos hortifrutigranjeiros e para os artesões que realizem costura reta.
e.1 – a execução da costura reta deverá ser comprovada pela execução da peça em local, data e hora determinado pela comissão.
f) Indicação de preposto acompanhado de CPF, comprovante de identidade e comprovante de residência atualizado, sendo que este preposto deverá ser cônjuge ou 
companheiro estável, pai/mãe, filho/filha, irmão/irmã ou outro familiar do expositor. Não poderá haver mudança de preposto durante o período de 12 meses.
6.2– O não comparecimento no prazo definido implicará na eliminação do classificado, sendo convocado o candidato subsequentemente classificado para a vaga no 
setor do eliminado.
6.3- A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano- SMDU encaminhará para a Secretaria Municipal da Fazenda a documentação do interessado para cadastro e 
posterior recolhimento ao erário das taxas estabelecidas no Código Tributário Municipal.
6.4- A taxa mensal para uso do espaço é fixada em R$ _______ (______ reais), que será recolhida perante a Receita Municipal e vigorará durante o período de validade 
da licença a ser concedida, conforme prazo previsto no Anexo I deste Edital.
6.5- O atraso de 30 (trinta) dias no recolhimento da taxa mensal sujeitará o feirante a ter sua permissão suspensa.

7- DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1- O pedido de inscrição objeto do presente Edital obriga o interessado ao cumprimento de todos os seus termos, correspondendo sua inscrição à aceitação de todas 
as condições e obrigações.
7.2- O feirante selecionado e devidamente licenciado se obriga, sob pena de revogação da licença, a cumprir fielmente toda legislação pertinente às feiras do município, 
especificamente o Decreto    que consta no Anexo I, bem como a legislação de posturas, da vigilância sanitária, e de todos os órgãos de fiscalização do Município de 
Contagem.
7.3-  A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano- SMDU se reserva no direito de anular, revogar ou alterar o presente Edital e o respectivo processo, no todo ou 
em parte, nos casos previstos em lei, ou de acordo com a conveniência administrativa, técnica ou financeira, mediante notificação prévia, sem que caiba aos participan-
tes qualquer direito a indenização de qualquer natureza.
7.4– As  permissões concedidas por meio deste Edital, como versa a nº Lei. 8.666/93, têm caráter precário, podendo ser suspensas ou canceladas pelo Poder Executivo, 
sem ônus para o município, por oportunidade ou conveniência ou quando o feirante incorrer nas penalidades previstas no Decreto nº           , Anexo I neste Edital.
7.5 -São anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:
ANEXO I- Decreto nº           Regulamento Geral de Feiras de Arte, Artesanato, Comidas, Flores e Plantas Naturais e produtos de Variedade no Município de Contagem
ANEXO II- Croqui da feira, numeração e localização das barracas e vagas para os setores
ANEXO III- Dimensões, modelos e especificações das barracas.
ANEXO IV- Ficha de inscrição

IVAYR NUNES SOALHEIRO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
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Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE Nº 001/2017 - A  Presidente da Caixa Escolar CEMEI Oitis, através da Comissão de Licitação, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar Licitação conforme mencionado a seguir: Carta Convite nº 001/2017 para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SOLICITADOS PELA ZOONOSE DESTINADO AO CONTROLE DE ESCORPIÕES DA ESCOLA CEMEI OITIS, LOCALIZADA 
NA RUA CINCO A, 198, BAIRRO OITIS, CONTAGEM/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL, com entrega dos envelopes de Habilitação 
e Proposta para as 10h (dez horas) do dia 20/12/2017. A abertura dos envelopes com os documentos e a proposta comercial será realizada em sessão designada para o 
dia 20/12/2017 às 10h10min (dez horas e dez minutos). 
Item: 4.1 O valor estimado dos serviços e obras licitados e referência limitadora de preços para as propostas é de R$ 40.483,70 (quarenta mil, quatrocentos e oitenta e 
três reais e setenta centavos)

O edital e seus anexos poderão ser adquiridos com a Comissão de Licitação na Secretaria da Escola Municipal Senador José Alencar Gomes da Silva, localizada na Rua 
Cinco A, nº 198, Bairro Oitis, Contagem/MG, CEP 32.141-068, no horário de 08:00 12:00 horas e das 13:00 às 16:30 horas, de segunda a quinta-feira, exceto feriados, 
quando o interessado deverá apresentar PEN DRIVE ou CD para a sua gravação. Maiores Informações pelo telefone (31) 3913-2440. Contagem, 07 de dezembro de 
2017 – Fernanda Paula Goulart Fernandes - Presidente da Caixa Escolar Cemei Oitis

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº009/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO E O CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL PEQUENO PRINCIPE. OBJETO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA MODALIDADE 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA. DOTAÇÃO: 1121.12.365.0024.2209.33.50.41.00 FONTE 211901. VALOR GLOBAL DE R$ 414.320,40 (QUATROCENTOS E QUATORZE MIL, TREZEN-
TOS E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) DIVIDIDO EM 13 (ONZE) PARCELAS. ASSINADO: 12/12/2017 COM VIGÊNCIA DE 13 (TREZE) MESES.

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

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

ACÓRDÃO Nº 379/2017

PROCESSO Nº: 02.B.00106/2013
RECORRENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA.
ASSUNTO: ISSQN 
RECURSO VOLUNTÁRIO
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
DATA DO JULGAMENTO: 05 de dezembro de 2017

ISSQN . RECURSO VOLUNTÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RAIO-X., RADIODIAGNOSTICO E RADIOTERAPIA. ATIVIDADE ENQUADRADA NO SUBITEM 4.02 DA TABELA I, 
ANEXO II-A, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. SUJEITO PASSIVO AGIU NO INTUITO DE REDUZIR A OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁ-
RIA PRINCIPAL. DECLAROU RECEITAS TRIBUTÁRIAS INFERIORES ÀS DEVIDAS. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO E DA 
MULTA ISOLADA. INEXISTÊNCIA DO REGIME ESPECIAL PREVISTO NO ARTIGO 7º-A DO CTMC. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IRREFUTÁVEIS QUE PUDESSE MODIFICAR A 
BASE DE CÁLCULO UTILIZADA EM ARBITRAMENTO. ARTIGO 25 DO CTMC. PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PROVIMENTO NEGADO. DECISÃO DE PRIMEIRA 
INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário, mas negou-lhe provimento, mantendo a de-
cisão de primeira instância, que concluiu pelo indeferimento da impugnação apresentada pela empresa Centro de Diagnóstico por Imagem LTDA., inscrita no sob o nº 
CNPJ sob o nº 19.691.641/0015 -63, mantendo as exigências fiscais relativas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN, seus acréscimos legais e as multas 
isoladas tipificadas nos itens 01, 08, 22 e 33, da Tabela IV, Anexo III, nos termos do artigo 36, do Código Tributário do Município de Contagem – CTMC, consignados no 
Termo de Notificação Fiscal-TNF de nº 22.431, ”série B”, lavrado em 24/01/2013. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Srta. Kênia 
Dutra de Campos, Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mario Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 380/2017

PROCESSO Nº: 02.B.00570/2011
IMPUGNANTE: MOD LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
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RECURSO OFICIAL
ASSUNTO: ISSQN retido 
RELATOR: Marcelo Rodrigues do Carmo
DATA DO JULGAMENTO: 05/12/2017

ISSQN RETIDO Itens 3.05, 4.01, 4.10, 7.02, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12,  11.02, 11.04, 17.05 e 17.14 – RECURSO OFICIAL – COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL – 
LANÇAMENTO REALIZADO COM ENQUADRAMENTO INCOMPATIVEL COM O SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE. Por unanimidade de votos, acompanhado o Relator, a Câmera 
conheceu do recurso oficial e decidiu pela  a retificação do lançamento do ISSQN retido, na forma dos quadros demonstrativos de tributos e folhas de cálculos anexa-
das aos autos pelo Fisco,  bem como a desconstituição dos lançamentos de ISSQN relativos aos serviços prestados pela Segma Engenharia de segurança do trabalho e 
Meio Ambiente Ltda, mantendo-se as demais exigências consignadas no TNF 22064 série ‘B’ de 29/07/2011. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos 
Carlini Pereira, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e Sta kênia Dutra Campos.

ACÓRDÃO Nº 381/2017

PROCESSO Nº: 02.B.00571/2011
IMPUGNANTE: MOD LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
RECURSO OFICIAL
ASSUNTO: ISSQN retido 
RELATOR: Marcelo Rodrigues do Carmo
DATA DO JULGAMENTO: 05/12/2017.

ISSQN PRÓPRIO - Itens  7.06, 14.01, 14.05 14.13 e 23.0 – RECURSO OFICIAL –  PARTE DO LANÇAMENTO REALIZADO COM ENQUADRAMENTO INCOMPATIVEL COM O 
SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE. Por unanimidade de votos, acompanhado o Relator, a Câmera conheceu do recurso oficial e decidiu manutenção da decisão da Junta 
de Julgamento Fiscal que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada, para determinar a retificação do lançamento do ISSQN relativo às notas fiscais  
73252, 73253 e 82297, alterando a alíquota aplicada de 5%  para 3% (três por cento), conforme comando da fundamentação do voto,  mantendo-se as demais exigên-
cias consignadas no TNF 22065 série ‘B’ de 29/07/2011 Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, o Sr. 
Mário Lúcio Gonçalves de Moura e Sta kênia Dutra Campos.

ACÓRDÃO Nº 382/2017

PROCESSO Nº  2017070311473924   
RECORRENTE: RAMED PARTICIP. E EMPREEND. SOCIED. SIMPLES LTDA
ASSUNTO: ITBI. Preponderância
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
DATA DO JULGAMENTO: 05 de dezembro de 2017

ISSQN – RECURSO VOLUNTÁRIO – INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL - preponderância de negociação imobiliária - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO em 
PRIMEIRA INSTÂNCIA –  INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA. Acompanhando o voto do Relator, a Primeira Câmara não conheceu do 
recurso voluntário em razão de intempestividade nos termos do art. 182 do Código Tributário do Município, ficando confirmada por unanimidade a decisão de impro-
cedência do pedido em Primeira Instância, sendo devido o ITBI na operação de incorporação de bens imóveis em integralização de capital.  Participaram do julgamento, 
presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e a Srta. Kênia Dutra de Campos.

ACÓRDÃO Nº 383/2017

PROCESSO Nº  2017070311542224   
RECORRENTE: RAMED PARTIC. E EMPREEND. SOCIED. SIMPLES LTDA
ASSUNTO: ITBI. PREPONDERÂNCIA
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
DATA DO JULGAMENTO: 05/12/17

ISSQN – RECURSO VOLUNTÁRIO – INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL - preponderância de negociação imobiliária - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO em 
PRIMEIRA INSTÂNCIA –  INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA. Acompanhando o voto do Relator, a Primeira Câmara não conheceu do 
recurso voluntário em razão de intempestividade nos termos do art. 182 do Código Tributário do Município, ficando confirmada por unanimidade a decisão de impro-
cedência do pedido em Primeira Instância, sendo devido o ITBI na operação de incorporação de bens imóveis em integralização de capital.  Participaram do julgamento, 
presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e a Srta. Kênia Dutra de Campos.

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

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

ACÓRDÃO Nº 384/2017
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PROCESSO Nº  2017081513591620 
RECORRENTE: ORESTES PARTICIPAÇÕES E EMPREEND. LTDA.
ASSUNTO: Não incidência de ITBI
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 06 de dezembro de 2017

ITBI – RECURSO VOLUNTÁRIO – TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA PESSOA JURÍDICA EM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ARTIGO 71-B, § 3º DO 
CTMC - ATIVIDADE PREPONDERANTE - TEMPO DE VERIFICAÇÃO DE 03 (TRÊS) ANOS - COBRANÇA DO IMPOSTO ANTES DO PRAZO – IMPOSSIBILIDADE - PROVIMENTO – 
DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento 
para reformar a decisão de primeira instância e determinar a suspensão da incidência do ITBI – Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles rela-
tivos por Ato Oneroso "Inter Vivos", referente a imóvel incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, de índice cadastral nº 08.817.0577.010, 
ficando condicionada a cobrança à posterior análise da preponderância da atividade da empresa com fundamento nos parágrafos 3º a 5º do artigo 71-B do Código 
Tributário do Município de Contagem. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Cesar Augusto 
de Barros e Sr. Marco Túlio Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 385/2017

PROCESSO Nº  2017081514031520 
RECORRENTE: ORESTES PARTICIPAÇÕES E EMPREEND. LTDA.
ASSUNTO: Não incidência de ITBI
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 06 de dezembro de 2017

ITBI – RECURSO VOLUNTÁRIO – TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA PESSOA JURÍDICA EM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ARTIGO 71-B, § 3º DO 
CTMC - ATIVIDADE PREPONDERANTE - TEMPO DE VERIFICAÇÃO DE 03 (TRÊS) ANOS - COBRANÇA DO IMPOSTO ANTES DO PRAZO – IMPOSSIBILIDADE - PROVIMENTO – 
DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento 
para reformar a decisão de primeira instância e determinar a suspensão da incidência do ITBI – Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relati-
vos por Ato Oneroso "Inter Vivos", referente a imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, de índice cadastral nsº 08.706.1500.001 
a 08.706.1500.003, ficando condicionada a cobrança à posterior análise da preponderância da atividade da empresa com fundamento nos parágrafos 3º a 5º do artigo 
71-B do Código Tributário do Município de Contagem. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. 
Cesar Augusto de Barros e Sr. Marco Túlio Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 386/2017

PROCESSO Nº 2016062914353425
RECORRENTE: CRG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ASSUNTO: ITBI. Não incidência
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
VOTO EM SEPARADO: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 06 de dezembro de 2017

ITBI –– RECURSO VOLUNTÁRIO – NÃO INCIDÊNCIA - PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL – AQUISIÇÃO ANTES DE 24 MESES DE 
ATIVIDADE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – §3º DO ARTIGO 71-B DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM –– PROVIMENTO – DECISÃO EM PRIMEIRA 
INSTÂNCIA REFORMADA. Vencida a Relatora, por maioria de votos, a Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento, reformando a decisão de primeira 
instância, para determinar a suspensão da incidência do ITBI – Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos por Ato Oneroso "Inter Vivos", 
referente a imóvel incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, de índice cadastral nº 09.472.0354.002, ficando condicionada a cobrança à 
posterior análise da preponderância da atividade da empresa com fundamento nos parágrafos 3º a 5º do artigo 71-B do Código Tributário do Município de Contagem. 
Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza e o Sr. Marco Túlio Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 387/2017

PROCESSO Nº: 02.B.00869/2011
RECORRENTE: Junta de Julgamento Fiscal, de ofício
REQUERENTE: PWA AUTOMAÇÃO LTDA 
ASSUNTO: Lançamento do ISSQN 
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 06 de dezembro de 2017

ISSQN – RECURSO DE OFÍCIO – PROCEDÊNCIA PARCIAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – PERÍODO HOMOLOGADO POR AÇÃO FISCAL ANTERIOR – EXCLUSÃO DAS EXIGÊNCIAS 
- INCLUSÃO DE NOTAS DE VENDA NA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA. Por unanimidade de votos, 
acompanhando a Relatora, a Câmara, em reexame necessário, reformou a decisão de primeira instância, para cancelar as exigências do ISSQN relativas ao período de 
janeiro de 2005 a julho de 2006, já abrangido por ação fiscal anterior, e retirar da base de cálculo do ISSQN as notas fiscais-fatura de vendas de nºs 000.414 de 02/2007 
(fl. 247), 000.031 de 02/2008 (fl. 264), 000.108 de 10/2008 (fl. 284) e 000.119 de 12/2008 (fl. 287), mantendo-se as demais exigências contidas no TNF nº 20.970, série 
“B” de 16/08/2010. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. César Augusto de Barros e o Sr. 
Marco Túlio Marchesini.
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JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

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

ACÓRDÃO Nº 388/2017

PROCESSO Nº 02-B-00210/2013
RECORRENTE: GRAMADUS LTDA
OBJETO: ISSQN. Coleta e transporte de resíduos
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
DATA DO JULGAMENTO: 07 de dezembro de 2017

ISSQN – RECURSO VOLUNTÁRIO – trAnsporte e destinação de resíduos insustriais – serviços contratados – uso de caçambas e containeres – FERRAMENTAS  PARA EXE-
CUÇÃO DOS SERVIÇOS – FINALIDADE – NÃO SE TRATA NA ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS MOVIES -RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – TESE NÃO ACATADA 
DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL -  Acompanhando o voto do Relator, a Primeira Câmara por unanimidade conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, 
ficando confirmada a decisão de improcedência do pedido em Primeira Instância  e com ela os lançamentos e demais cominações constantes do TNF nº 21.997, de 26 
de março de 2013. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e 
a Srta. Kênia Dutra de Campos

ACÓRDÃO Nº 389/2017

PROCESSO Nº  02-B-00285/2013
RECORRENTE: Junta de Julgamento Fiscal  - JJF, de ofício 
REQUERENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO: Restituição de ITBI
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
DATA DO JULGAMENTO: 07 de dezembro de 2017

ITBI – REEXAME NECESSÁRIO – pedido de reStituição – pagamento indevido – prova nos autos – direito assegurado por lei – não concretização de transferÊNCIA DE 
IMÓVEL FINANCIADO PELA CAIXA - procedência do pedido - DECISÃO MANTIDA. Acompanhando o voto do Relator, a Primeira Câmara por unanimidade, em reexame 
necessário  confirmou a decisão de procedência do pedido em Primeira Instância  e com ela o direito à restituição de IBI pago indevidamente. Participaram do julga-
mento, presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e a Srta. Kênia Dutra de Campos.

ACÓRDÃO Nº 390/2017

PROCESSO Nº 02-B-00104/2013
RECORRENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
OBJETO: ISSQN. 
RECURSO VOLUNTÁRIO
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
DATA DE JULGAMENTO: 07 de dezembro de 2017.

ISSQN - RECURSO VOLUNTÁRIO – SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS – IMAGEM RAIOS X – EMPRESA PRESTADORA CONTRATADA - FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO –  ES-
TABELECIMENTO PRESTADOR NO LOCAL DA PRESTAÇÃO - PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Acompanhando o voto da Relatora, a 
Primeira Câmara conheceu do recurso voluntário mas negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância de improcedência do pedido, mantendo com 
ela os lançamentos de ISSQN e demais cominações constantes do TNF de nº 22.433, série “b”, de 30 de janeiro de 2013. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. 
José Carlos Carlini Pereira, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, a Srta. Kênia Dutra de Campos e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 391/2017

PROCESSO  Nº  02158/2016- 02.A
RECORRENTE: OSVALDINA GONÇALVES MOREIRA 
ASSUNTO: ISENÇÃO DE IPTU/TAXAS
RECURSO VOLUNTARIO
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
DATA DO JULGAMENTO: 07 de dezembro de 2017.

IPTU E TAXAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. PEDIDO DE ISENÇÃO. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO TEMPLO RELIGIOSO. ILEGITIMIDADE DE PARTES.. POSTULAÇÃO 
DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. RECURSO VOLUNTARIO INTERPOSTO POR PESSOA ESTRANHA AO FEITO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. DECISÕA 
DE 1ª INSTÂNCIA MANTIDA. Acompanhando o voto da Relatora, a Primeira Câmara não conheceu do recurso voluntário por falta de pressupostos de admissibilidade, 
sendo o recurso interposto por parte ilegítima e manteve a decisão de 1ª Instância que concluiu pelo indeferimento do pedido de isenção do lançamento do Imposto 
Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e taxas que com ele são cobradas, referente ao exercício de 2016, incidente sob o imóvel de índice cadastral nº 
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10.791.0200.003, devido ao descumprimento do artigo 48, §2º, do Código Tributário do Município de Contagem-CMTC, art. 1º, §2º, da Lei 3.496/2001 e art. 2º, §5º, 
do Decreto 630/2015. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, a Srta. Kênia Dutra de Campos e o 
Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 392/2017

PROCESSO Nº   04780/2016-02A
REQUERENTE: JULIO CELIO MOREIRA VAZ
RECURSO OFICIAL
MATÉRIA- Restituição de ITBI
RELATOR: Marcelo Rodrigues Do Carmo 
DATA DO JULGAMENTO  - 07/12/2017     

ITBI – REEXAME NECESSÁRIO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO CONCRETIZAÇÃO DA 
TRANZAÇÃO EM NOME DO REQUERENTE – DECISÃO MANTIDA. Em reexame necessário, acompanhando o Relator, a Câmara decidiu por unanimidade deferir o  pedido 
de restituição  do ITBI, recolhido antecipadamente  relativo ao imóvel construído pelo lote 0007 quadra 0013, localizado no bairro Amazonas Jardim dos Bandeirantes, 
Contagem MG, conforme o artigo 71-O inciso I do Código Tributário Municipal de Contagem. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a 
Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

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

ACÓRDÃO Nº 393/2017

PROCESSO Nº: 08390/2016-02A
RECORRENTE: COMUNIDADE EVANGÉLICA GERAÇÃO DE DAVI
ASSUNTO: IPTU - Isenção
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 11 de dezembro de 2017
IPTU - RECURSO VOLUNTÁRIO – ISENÇÃO – IMÓVEL LOCADO PARA TEMPLO RELIGIOSO -  PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO 
– DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provi-
mento para reformar a decisão de primeira instância a fim de reconhecer a isenção do IPTU e taxas com ele cobradas do imóvel de índice cadastral 02.398.0212.001 
para o exercício de 2016, utilizado como templo religioso, com fundamento no inciso VI do art. 1º da Lei Municipal 3.496/01. Participaram do julgamento presidido 
pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Ivo Alexandre de Souza e o Sr. César Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 394/2017

PROCESSO Nº: 06124/2016-02A e 02780/2015-02A
RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANG. REVIVER PARA CRISTO
ASSUNTO: IPTU - Isenção
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 11 de dezembro de 2017

IPTU - RECURSO VOLUNTÁRIO – ISENÇÃO – IMÓVEL LOCADO PARA TEMPLO RELIGIOSO -  PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO 
– DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provi-
mento para reformar a decisão de primeira instância a fim de reconhecer a isenção do IPTU e taxas com ele cobradas do imóvel de índice cadastral 10.570.0282.003 
para o exercício de 2015, utilizado como templo religioso, com fundamento no inciso VI do art. 1º da Lei Municipal 3.496/01. Participaram do julgamento presidido 
pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. César Augusto de Barros e o Sr. Ivo Alexandre de Souza.

ACÓRDÃO Nº 395/2017

PROCESSO Nº 02.B.00436/2013
RECORRENTE: Junta de Julgamento Fiscal
REQUERENTE: FRIOCLIMA INSTALAÇÕES E CONSULTORIA LTDA.
ASSUNTO: Impugnação do Lançamento de ISSQN e Multas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 11 de dezembro de 2017

ISSQN E MULTAS – REEXAME NECESSÁRIO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – PRESTADOR E TOMADOR SEDIA-
DOS EM CONTAGEM – COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE PARTE DO TRIBUTO – EXTINÇÃO POR PAGAMENTO - PROCEDÊNCIA PARCIAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA 
– RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO - DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara da Junta de Recursos Fiscais, em 
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reexame necessário nos termos do artigo 281 do CTMC e artigo 27 do Decreto 1.493 de 16/12/2010, confirmou a decisão de primeira instância de procedência parcial 
da impugnação contra os lançamentos de ISSQN contidos no TNF nº 23.807 – série B, para que seja retificado as exigências de ISSQN de forma a considerar os valores 
retidos e recolhidos na fonte pelos tomadores de serviços, diante da comprovação dos pagamentos, extinguindo-os nos termos do art. 156, I, do CTN; ficando mantidas 
as demais exigências fiscais relativas ao ISSQN e multas isoladas aplicadas, de responsabilidade do Requerente, nos termos do art. 86 do CTMC. Participaram do julga-
mento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Cesar Augusto de Barros e o Sr. Ivo Alexandre de Souza. 

ACÓRDÃO Nº 396/2017

PROCESSO Nº 02.A.03935/2017
RECORRENTE: Junta de Julgamento Fiscal 
REQUERENTE: CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA.
ASSUNTO: Restituição de Tributo - IPTU
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 11 de dezembro de 2017

IPTU E TAXAS – REEXAME NECESSÁRIO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE QUOTA ÚNICA – COMPROVAÇÃO – DIREITO À RESTITUIÇÃO – 
ARTIGO 39, INCISO I DO CTMC - PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA. Em reexame necessário, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara 
da Junta de Recursos Fiscais, decidiu por unanimidade em confirmar a decisão de primeira instância que julgou procedente o pedido de restituição ao contribuinte dos 
valores pagos da quota única de IPTU e Taxas do exercício de 2017, recolhidos em duplicidade em 20/02/2017 perante o Banco Caixa Econômica Federal, uma vez que o 
contribuinte comprovou que já havia pago o mesmo valor na mesma data perante o Banco Itaú S/A, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 01.016.0615.002; fazendo 
jus á restituição nos termos do art. 39, inciso I, do CTMC. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, 
Sr. Cesar Augusto de Barros e o Sr. Ivo Alexandre de Souza. 

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

REFERÊNCIA: MOTIVAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO EM REGIME DE DISPENSA-  Art. 32 da lei 13.019 de 2014 c/c  Art. 8, § 3º do Decreto 30/2017.

PROC. AD. DE DISPENSA – PARCERIA- SEMAS – 001/2017
AUTORIZAÇÃO LEGAL: Art. 30, I, LEI 13.019 DE 2014
- no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante interesse público

O presente Termo de Colaboração Semas- nº 001/2017 é firmado no regime de urgência ou iminente paralisação de atividades de relevante interesse público conforme 
Art. 8, § 3º do Decreto 30/2017 c/c art. 30 da lei 13.019 de 2014, tendo em vista que os serviços objeto daquele é executado  por convênio firmado sob a égide da Lei 
8666/90 cuja data de expiração é 31/12/2017, não admitindo mais prorrogação nos termos do Art. 80, § 6º do Decreto 30/2017.

O objeto de execução em continuidade refere-se a operação e triagem operacionalização dos galpões de triagem e gestão dos catadores de materiais recicláveis que 
trabalham na triagem e destinação dos resíduos advindos da coleta seletiva em andamento . Trata-se de atividade essencial, de  caráter continuo, não podendo ser 
interrompida em razão do interesse público envolto, até que seja concluído processo de chamamento publico em andamento, conforme Requisição de Compra 694 em 
fase de aprovação junto a Coaf- Câmara Orçamentária de Administração Financeira.

Diante do processo de chamamento público em andamento e com previsão de encerramento em data estimada de fevereiro de 2018, patente é necessidade de celebra-
ção emergencial para cobertura dos próximos 03 meses, até a vigência da nova parceria precedida de chamamento público nos termos da lei 13.019 de 2014.

A escolha da entidade celebrante- NIC- NUCLEO DE INCENTIVO A CULTURA, ,entidade civil privada, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.986.035/0001-28 
com sede Rua Juventino Dias, 297, Balneário da Ressaca, Contagem/MG, se dá devido ao fato da mesma possuir experiência comprovada no objeto, sendo inclusive a 
entidade executora do Convênio 001/2015 existente para o objeto em questão, possuindo a infraestrutura e equipe técnica necessária para continuidade.

O interesse público existente está atrelado a atividade de coleta seletiva do município realizado por meio de contrato administrativo – PAC 044/2015, cuja destinação 
dos resíduos  são os galpões de triagem, cujo processamento, organização e gestão dos catadores organizados é objeto do convênio existente e desta dispensa em 
razão da eminente paralisação. 

A parceria a ser firmada tem por prazo 90 dias obedecendo o limite máximo de 180 dias nos termos do inciso I, Art.30 da lei 13.019 de 2014.

Contagem, 11 de Dezembro de 2017.

Wagner Donato Rodrigues 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
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EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
REGIME DISPENSA- 001/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM Nº _____, EDIÇÃO _________ PG________

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIGINÁRIO Nº: 001/2017/PAC-Nº 001/2017. ESPECIE:  TERMO DE COLABORAÇÃO EM REGIME DE DISPENSA- ART. 32 DA LEI 13.019 DE 
2014 C/C  ART. 8, § 3º DO DECRETO 30/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM, COM SEDE NA PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nº 200, BAIRRO CA-
MILO ALVES, CONTAGEM – MG, INSCRITO NO CNPJ Nº 18.715.508/0001-31. ENTIDADE:NÚCLEO DE INCENTIVO À CIDADANIA – NIC. RESUMO DO OBJETO:  OPERAÇÃO 
E TRIAGEM OPERACIONALIZAÇÃO DOS GALPÕES DE TRIAGEM E GESTÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS QUE TRABALHAM NA TRIAGEM E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS ADVINDOS DA COLETA SELETIVA EM ANDAMENTO DA ASMARC E COOPERCATA. PREÇO GLOBAL:  R$ 100.000,00 ( CEM MIL REAIS). PRAZO:  03 (03) 
MESES. DATA DE ASSINATURA: 11/12/2017.

Secretaria Municipal 
de Saúde

A CPL – Convoca os licitantes classificados em terceiro lugar dos itens abaixo, para que apresente amostras dos referidos itens no setor de licitações Famuc – Av. Gal. 
David Sarnoff, nº 3113, Cid. Industrial, Contagem - MG Cep: 32.210-110 – No prazo de  3 ( três) dias úteis.

ITEM DESCRIÇÃO
FABRICANTE/ 
DISTRIBUIDOR MARCA COLOCAÇÃO

REGISTRO 
ANVISA

PARECER 
FINAL

17

Cânula para traqueostomia nº 6,5 com cuff, lúmen simples (semelhante à portex) sem 
fenestra: confeccionado em PVC siliconizado, transparente, atóxico, termossensível, estéril, 
descartável, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume (balão de controle de 
pressão). Válvula para encaixe de seringas luer e luer-lock, ponta retraída atraumatica. Linha 
radiopaca continua. Apresentar impressão do número em local visível, acabamento que não 
cause traumatismo traqueal. O conjunto como um todo deve vir devidamente acabado, ter 
superfície lisa, sem degraus, livre de rebarbas, saliências ou qualquer outro defeito. Placa (asa) 
de fixação flexível e fita de fixação em espuma de nylon, com velcro nas extremidades, látex 
free. Embalagem individual, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até 
o momento de sua utilização e permita a abertura e transferência com técnica asséptica. Deve-
rá conter na embalagem, informações importantes, como: lote, fabricação, validade, registro 
no Ministério da Saúde/ANVISA. MASTERMED COMPER 3º

10150470428 SOLICITAR 
AMOSTRA 

18

Cânula para traqueostomia, nº 7,0 com cuff lúmen simples (semelhante à portex), com cuff, 
sem fenestra. Confecionada em PVC siliconizado, transparente, atóxico, termossensível, 
estéril, descartável, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume (balão de controle 
de pressão). Válvula para encaixe de seringas luer lock, ponta retraída, atraumática. Linha 
radiopaca, contínua. Acabamento que não cause traumatismo traqueal (o conjunto todo 
deve vir devidamente acabado, ter superfície lisa, sem degraus, livre de rebarbas, saliências ou 
qualquer outro defeito. Placa (asa) de fixação flexível e fita de fixação em espuma de nylon, 
com velcro nas extremidades, látex free. Embalagem individual, com a impressão do número 
em local visível, selagem eficiente que garanta a ingridade do produto até o momento de sua 
utilização e permita a abertura e transferência com técnica asséptica. Embalagem com lote e 
data de fabricação, validade, registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Prazo de validade de no 
mínimo 12 meses a partir da data de entrega. MASTERMED COMPER 3º

10150470428 SOLICITAR 
AMOSTRA 

19

Cânula para traqueostomia, nº 7,5, com cuff, lúmen simples (semelhante à portex), sem 
fenestra. Confecionada em PVC siliconizado, transparente, atóxico, termossensível, esté-
ril, descartável, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume (balão de controle 
de pressão). Válvula para encaixe de seringas luer lock, ponta retraída, atraumática. Linha 
radiopaca, contínua. Acabamento que não cause traumatismo traqueal (o conjunto todo 
deve vir devidamente acabado, ter superfície lisa, sem degraus, livre de rebarbas, saliências ou 
qualquer outro defeito. Placa (asa) de fixação flexível e fita de fixação em espuma de nylon, 
com velcro nas extremidades, látex free. Embalagem individual, com a impressão do número 
em local visível, selagem eficiente que garanta a ingridade do produto até o momento de sua 
utilização e permita a abertura e transferência com técnica asséptica. Embalagem com lote e 
data de fabricação, validade, registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Prazo de validade de no 
mínimo 12 meses a partir da data de entrega. MASTERMED COMPER 3º

10150470428 SOLICITAR 
AMOSTRA 
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Cânula para traqueostomia, nº 8,0, com cuff, lúmen simples (semelhante à portes),  sem 
fenestra. Confecionada em PVC siliconizado, transparente, atóxico, termossensível, esté-
ril, descartável, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume (balão de controle 
de pressão). Válvula para encaixe de seringas luer lock, ponta retraída, atraumática. Linha 
radiopaca, contínua. Acabamento que não cause traumatismo traqueal (o conjunto todo 
deve vir devidamente acabado, ter superfície lisa, sem degraus, livre de rebarbas, saliências ou 
qualquer outro defeito. Placa (asa) de fixação flexível e fita de fixação em espuma de nylon, 
com velcro nas extremidades, látex free. Embalagem individual, com a impressão do número 
em local visível, selagem eficiente que garanta a ingridade do produto até o momento de sua 
utilização e permita a abertura e transferência com técnica asséptica. Embalagem com lote e 
data de fabricação, validade, registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Prazo de validade de no 
mínimo 12 meses a partir da data de entrega. MASTERMED COMPER 3º

10150470428 SOLICITAR 
AMOSTRA 

21

Cânula para traqueostomia, nº 8,5, com cuff,  lúmen simples (semelhante à portex),sem 
fenestra. Confecionada em PVC siliconizado, transparente, atóxico, termossensível, esté-
ril, descartável, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume (balão de controle 
de pressão). Válvula para encaixe de seringas luer lock, ponta retraída, atraumática. Linha 
radiopaca, contínua. Acabamento que não cause traumatismo traqueal (o conjunto todo 
deve vir devidamente acabado, ter superfície lisa, sem degraus, livre de rebarbas, saliências ou 
qualquer outro defeito. Placa (asa) de fixação flexível e fita de fixação em espuma de nylon, 
com velcro nas extremidades, látex free. Embalagem individual, com a impressão do número 
em local visível, selagem eficiente que garanta a ingridade do produto até o momento de sua 
utilização e permita a abertura e transferência com técnica asséptica. Embalagem com lote e 
data de fabricação, validade, registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Prazo de validade de no 
mínimo 12 meses a partir da data de entrega. MASTERMED COMPER 3º

10150470428 SOLICITAR 
AMOSTRA 

22

Cânula para traqueostomia, nº 9,0 com cuff, lúmen simples (semelhante a portes),sem 
fenestra. Confecionada em PVC siliconizado, transparente, atóxico, termossensível, esté-
ril, descartável, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume (balão de controle 
de pressão). Válvula para encaixe de seringas luer lock, ponta retraída, atraumática. Linha 
radiopaca, contínua. Acabamento que não cause traumatismo traqueal (o conjunto todo 
deve vir devidamente acabado, ter superfície lisa, sem degraus, livre de rebarbas, saliências ou 
qualquer outro defeito. Placa (asa) de fixação flexível e fita de fixação em espuma de nylon, 
com velcro nas extremidades, látex free. Embalagem individual, com a impressão do número 
em local visível, selagem eficiente que garanta a ingridade do produto até o momento de sua 
utilização e permita a abertura e transferência com técnica asséptica. Embalagem com lote e 
data de fabricação, validade, registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Prazo de validade de no 
mínimo 12 meses a partir da data de entrega. MASTERMED COMPER 3º

10150470428 SOLICITAR 
AMOSTRA 

33

Coletor de urina sistema fechado em plástico resistente transparente e/ou parte da frente 
transparente e opaca no verso, capacidade volumétrica de ate 2000 ml (variação de +/- 200 
ml)  com graduação a partir de 25ml; dispositivo anti refluxo, tubo extensor de 1,20m (com 
variação de +/- 10cm) em PVC transparente com pinça corta fluxo, intermediário com ajuste 
para sonda vesical. Suporte de fixação de haste, para fixação segura válvula de drenagem 
ampla e ergonômica com pinça corta fluxo. Estéril embalagem individual em papel grau cirúr-
gico, com lote e prazo de validade impressos. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Só será 
aceito material fornecido com vida útil superior a 70% - EQUIPAR

ADVAN-
TIVE

3º
10296900110 SOLICITAR 

AMOSTRA 

100

SONDA FOLEY DE SILICONE 3 VIAS N° 16 - Sonda de foley nº 16 (calibre 16 Fr), 3 vias, BALÃO 
(30ML) descartável, estéril, confeccionada em látex especial siliconizado, apirogênica, com o 
nº e com balão estampados em local visível e de forma permanente. Dotada em sua extre-
midade distal com 3 vias, sendo uma com dispositivo de fechamento que quando acionada 
com bico da seringa, permita a entrada e saída do conteúdo do balão a outra via, com ponta 
levemente alargada, permitindo perfeita adapatação e conectores. A extremidade proximal 
devera ter ponta arredondada e dois orifícios laterais opostos. O balão fixador deverá estar 
localizado próximo dos orifícios laterais e apresentarse uniforme e resistente quando inflado. 
As extremidades deverão ser adaptáveis ao sistema fechado de coleta/drenagem da urina e 
às seringas, ou seja, possuir conexões universais. Embalagem individual estéril, com proteção 
dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local 
de fácil visualização e de caráter permanente selagem eficiente que garanta a integridade do 
produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e transferência com técnica 
asséptica. Deverá conter na embalagem, outras informações importantes, como: nome do pro-
duto, fabricante, lote, data de fabricação e validade, registro no Ministério da Saúde/ANVISA. EQUIPAR well lead 3º

10150470483 SOLICITAR 
AMOSTRA 
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Tubo Endotraqueal, com Cuff , tamanho 6,0mm, descartável, radiopaca, confeccionada em 
PVC especial siliconizado, transparente, flexível, atóxico, estéril, curvado anatomicamente, 
para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interior da tra-
quéia. Deve possuir extremidade atraumática, olho de murphy (que possibilita uma ventilação 
bilateral) e filete radiopaco, superfície lisa com demarcações de posicionamento a cada 1 
cm. Possui lúmen de aspiração transparente que permite a aspiração de quaisquer secreções 
acumuladas. A ponta distal é biselada  e a ponta proximal com conector de 15 mm (univer-
sal). A embalagem deve ser apropriada ao método de esterilização que permite abertura e 
transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilidade até o momento 
do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, numero de 
lote, data de validade e numero de Registro do Ministério da Saúde/ANVISA. MASTERMED COMPER 3º 10150470427

SOLICITAR 
AMOSTRA 

122

Tubo Endotraqueal, com Cuff, tamanho 6,5mm, descartável, radiopaca, confeccionada em PVC 
especial siliconizado, transparente, flexível, atóxico, estéril, curvado anatomicamente, para 
assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interior da traquéia. 
Deve possuir extremidade atraumática, olho de murphy (que possibilita uma ventilação bilate-
ral) e filete radiopaco, superfície lisa com demarcações de posicionamento a cada 1 cm. Possui 
lúmen de aspiração transparente que permite a aspiração de quaisquer secreções acumuladas. 
A ponta distal é biselada  e a ponta proximal com conector de 15 mm (universal). A emba-
lagem deve ser apropriada ao método de esterilização que permite abertura e transferência 
asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilidade até o momento do uso. A 
embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, numero de lote, data 
de validade e numero de Registro do Ministério da Saúde/ANVISA. MASTERMED COMPER 3º 10150470427

SOLICITAR 
AMOSTRA 

123

Tubo Endotraqueal, com balão, tamanho 7,0mm, descartável, radiopaca, confeccionada em 
PVC especial siliconizado, transparente, flexível, atóxico, estéril, curvado anatomicamente, 
para assegurar a centralização da ponta no interior da traquéia. Deve possuir extremidade 
atraumática, olho de murphy (que possibilita uma ventilação bilateral) e filete radiopaco, 
superfície lisa com demarcações de posicionamento a cada 1 cm. Possui lúmen de aspiração 
transparente que permite a aspiração de quaisquer secreções acumuladas. A ponta distal é 
biselada  e a ponta proximal com conector de 15 mm (universal). A embalagem deve ser apro-
priada ao método de esterilização que permite abertura e transferência asséptica, mantendo a 
integridade do produto e sua esterilidade até o momento do uso. A embalagem externa deve 
trazer os dados de identificação, procedência, numero de lote, data de validade e numero de 
Registro do Ministério da Saúde/ANVISA. Mastermed COMPER 3º 10150470427

SOLICITAR 
AMOSTRA 

124

Tubo Endotraqueal, com Cuff, tamanho 7,5mm, descartável, radiopaca, confeccionada em PVC 
especial siliconizado, transparente, flexível, atóxico, estéril, curvado anatomicamente, para 
assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interior da traquéia. 
Deve possuir extremidade atraumática, olho de murphy (que possibilita uma ventilação bilate-
ral) e filete radiopaco, superfície lisa com demarcações de posicionamento a cada 1 cm. Possui 
lúmen de aspiração transparente que permite a aspiração de quaisquer secreções acumuladas. 
A ponta distal é biselada  e a ponta proximal com conector de 15 mm (universal). A emba-
lagem deve ser apropriada ao método de esterilização que permite abertura e transferência 
asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilidade até o momento do uso. A 
embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, numero de lote, data 
de validade e numero de Registro do Ministério da Saúde/ANVISA. Mastermed COMPER 3º 10150470427

SOLICITAR 
AMOSTRA 
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Tubo Endotraqueal, com Cuff, tamanho 8,0mm, descartável, radiopaca, confeccionada em PVC 
especial siliconizado, transparente, flexível, atóxico, estéril, curvado anatomicamente, para 
assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interior da traquéia. 
Deve possuir extremidade atraumática, olho de murphy (que possibilita uma ventilação bilate-
ral) e filete radiopaco, superfície lisa com demarcações de posicionamento a cada 1 cm. Possui 
lúmen de aspiração transparente que permite a aspiração de quaisquer secreções acumuladas. 
A ponta distal é biselada  e a ponta proximal com conector de 15 mm (universal). A emba-
lagem deve ser apropriada ao método de esterilização que permite abertura e transferência 
asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilidade até o momento do uso. A 
embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, numero de lote, data 
de validade e numero de Registro do Ministério da Saúde/ANVISA. Mastermed COMPER 3º 10150470427

SOLICITAR 
AMOSTRA 

126

Tubo Endotraqueal, com balão, tamanho 8,5mm, descartável, radiopaca, confeccionada em 
PVC especial siliconizado, transparente, flexível, atóxico, estéril, curvado anatomicamente, 
para assegurar a centralização da ponta no interior da traquéia. Deve possuir extremidade 
atraumática, olho de murphy (que possibilita uma ventilação bilateral) e filete radiopaco, 
superfície lisa com demarcações de posicionamento a cada 1 cm. Possui lúmen de aspiração 
transparente que permite a aspiração de quaisquer secreções acumuladas. A ponta distal é 
biselada com e a ponta proximal com conector de 15 mm (universal). A embalagem deve 
ser apropriada ao método de esterilização que permite abertura e transferência asséptica, 
mantendo a integridade do produto e sua esterilidade até o momento do uso. A embalagem 
externa deve trazer os dados de identificação, procedência, numero de lote, data de validade e 
numero de Registro do Ministério da Saúde/ANVISA. Mastermed COMPER 3º 10150470427

SOLICITAR 
AMOSTRA 
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Tubo Endotraqueal, com Cuff, tamanho 9,0mm, descartável, radiopaca, confeccionada em PVC 
especial siliconizado, transparente, flexível, atóxico, estéril, curvado anatomicamente, para 
assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interior da traquéia. 
Deve possuir extremidade atraumática, olho de murphy (que possibilita uma ventilação bilate-
ral) e filete radiopaco, superfície lisa com demarcações de posicionamento a cada 1 cm. Possui 
lúmen de aspiração transparente que permite a aspiração de quaisquer secreções acumuladas. 
A ponta distal é biselada com e a ponta proximal com conector de 15 mm (universal). A em-
balagem deve ser apropriada ao método de esterilização que permite abertura e transferência 
asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilidade até o momento do uso. A 
embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, numero de lote, data 
de validade e numero de Registro do Ministério da Saúde/ANVISA Mastermed COMPER 3º 10150470427

SOLICITAR 
AMOSTRA 

128

Tubo Endotraqueal, com Cuff, tamanho 9,5mm, descartável, radiopaca, confeccionada em PVC 
especial siliconizado, transparente, flexível, atóxico, estéril, curvado anatomicamente, para 
assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interior da traquéia. 
Deve possuir extremidade atraumática, olho de murphy (que possibilita uma ventilação bilate-
ral) e filete radiopaco, superfície lisa com demarcações de posicionamento a cada 1 cm. Possui 
lúmen de aspiração transparente que permite a aspiração de quaisquer secreções acumuladas. 
A ponta distal é biselada com e a ponta proximal com conector de 15 mm (universal). A em-
balagem deve ser apropriada ao método de esterilização que permite abertura e transferência 
asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilidade até o momento do uso. A 
embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, numero de lote, data 
de validade e numero de Registro do Ministério da Saúde/ANVISA. Mastermed COMPER 3º 10150470427

SOLICITAR 
AMOSTRA 

 

________________________
Cecília de Oliveira C. Faria
Enfermeira -  Matrícula 173033-7

Aviso de Análise de Conformidade Técnica do Software – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, convoca 
a Licitante SIDIM SISTEMA LTDA ME,  para a realização de Análise de Conformidade Técnica do Software de acordo com o item 3.19.2 do edital do Pregão Presencial 
Nº 037/2017 - cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 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 PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, SOB A FORMA DE LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO, 
COMPREENDENDO MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, SUPORTE TÉCNICO IN LOCO E REMOTO. Fica desde já todos lici-
tantes participantes que desejarem acompanhar a Análise de Conformidade Técnica do Software. A sessão da amostragem ocorrerá diante de corpo profissional técnico 
específico do Departamento de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Contagem-MG/Famuc, denominado Comissão 
Especial de Avaliação, formado por dois profissionais da área de tecnologia da informação e dois profissionais da área de saúde pública municipal. Data: 14 e 15 de 
Dezembro de 2017 de  13h00min as17h00min  – Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. – Comissão Especial de Avaliação –. Eliandro 
Leal Teles, Diretor Geral de Tecnologia da Informação. Em 11 de Dezembro de 2017.

PARECER TÉCNICO

 PT: 15/2017

Data de Emissão: 11/12/2017

Ao Setor de Licitações.
Abaixo segue planilha com o parecer técnico referente ao Pregão Presencial 46/2017:



"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, 12 de dezembro de 2017 Página 19 de 29 Diário Oficial de Contagem - Edição 4243

ITEM DESCRIÇÃO COLOCAÇÃO
FABRICANTE/ 
DISTRIBUIDOR MARCA PARECER FINAL

9

Cânula para traqueostomia, nº 3,0 sem  cuff, lúmen simples (semelhante à portex), sem fenestra. 

Confeccionada em PVC siliconizado, transparente, atóxico, termossensível, estéril, descartável, 

ponta retraída atraumática. Com linha radiopaca contínua, acabamento que não cause traumatismo 

traqueal (o conjunto todo deve vir devidamente acabado, com superfícies lisas, sem degraus, livre 

de rebarbas, saliências ou qualquer outro defeito. Placa (asa) de fixação flexível e fita de fixação em 

espuma de nylon, com velcro nas extremidades, látex free. Embalagem individual, com impressão 

do número em local visível, selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento 

da utilização e que permita a abertura e transferência com técnica asséptica. Embalagem com lote, 

fabricação, validade, registro no MS/ANVISA. Prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da 

data de entrega.  2º MASTERMED BCI MEDICAL

REPROVADO NÃO 
APRESENTOU 
AMOSTRA

10

Cânula para traqueostomia, nº 3,5 sem cuff, lúmen simples (semelhante à portex), sem fenestra. 

Confeccionada em PVC siliconizado, transparente, atóxico, termossensível, estéril, descartável, 

ponta retraída atraumática. Com linha radiopaca contínua, acabamento que não cause traumatismo 

traqueal (o conjunto todo deve vir devidamente acabado, com superfícies lisas, sem degraus, livre 

de rebarbas, saliências ou qualquer outro defeito. Placa (asa) de fixação flexível e fita de fixação em 

espuma de nylon, com velcro nas extremidades, látex free. Embalagem individual, com impressão 

do número em local visível, selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento 

da utilização e que permita a abertura e transferência com técnica asséptica. Embalagem com lote, 

fabricação, validade, registro no MS/ANVISA. Prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da 

data de entrega.  2º MASTERMED BCI MEDICAL

REPROVADO NÃO 
APRESENTOU 
AMOSTRA

11

Cânula para traqueostomia, nº 4 sem cuff, lúmen simples (semelhante à portex), sem fenestra. 

Confeccionada em PVC siliconizado, transparente, atóxico, termossensível, estéril, descartável, 

ponta retraída atraumática. Com linha radiopaca contínua, acabamento que não cause traumatismo 

traqueal (o conjunto todo deve vir devidamente acabado, com superfícies lisas, sem degraus, livre 

de rebarbas, saliências ou qualquer outro defeito. Placa (asa) de fixação flexível e fita de fixação em 

espuma de nylon, com velcro nas extremidades, látex free. Embalagem individual, com impressão 

do número em local visível, selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento 

da utilização e que permita a abertura e transferência com técnica asséptica. Embalagem com lote, 

fabricação, validade, registro no MS/ANVISA. Prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da 

data de entrega.  2º MASTERMED BCI MEDICAL

REPROVADO NÃO 
APRESENTOU 
AMOSTRA

13

Cânula para traqueostomia, nº 4,5 sem cuff, lúmen simples (semelhante à portex), 

sem fenestra. Confeccionada em PVC siliconizado, transparente, atóxico, termos-

sensível, estéril, descartável, ponta retraída atraumática. Com linha radiopaca 

contínua, acabamento que não cause traumatismo traqueal (o conjunto todo deve 

vir devidamente acabado, com superfícies lisas, sem degraus, livre de rebarbas, 

saliências ou qualquer outro defeito. Placa (asa) de fixação flexível e fita de fixação 

em espuma de nylon, com velcro nas extremidades, látex free. Embalagem indi-

vidual, com impressão do número em local visível, selagem eficiente que garanta 

a integridade do produto até o momento da utilização e que permita a abertura 

e transferência com técnica asséptica. Embalagem com lote, fabricação, validade, 

registro no MS/ANVISA. Prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data 

de entrega. 2º MASTERMED BCI MEDICAL
REPROVADO NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA
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Cânula para traqueostomia, nº 6,0 com cuff lúmen simples (semelhante à portex), sem 
fenestra. Confecionada em PVC siliconizado, transparente, atóxico, termossensível, 
estéril, descartável, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume (balão de 
controle de pressão). Válvula para encaixe de seringas luer lock, ponta retraída, atrau-
mática. Linha radiopaca, contínua. Acabamento que não cause traumatismo traqueal 
(o conjunto todo deve vir devidamente acabado, ter superfície lisa, sem degraus, livre 
de rebarbas, saliências ou qualquer outro defeito. Placa (asa) de fixação flexível e fita 
de fixação em espuma de nylon, com velcro nas extremidades, látex free. Embalagem 
individual, com a impressão do número em local visível, selagem eficiente que garanta 
a ingridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e trans-
ferência com técnica asséptica. Embalagem com lote e data de fabricação, validade, 
registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Prazo de validade de no mínimo 12 meses a 
partir da data de entrega. 2º MASTERMED COMPER

REPROVADO NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA

17

Cânula para traqueostomia nº 6,5 com cuff, lúmen simples (semelhante à portex) sem 
fenestra: confeccionado em PVC siliconizado, transparente, atóxico, termossensível, 
estéril, descartável, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume (balão de 
controle de pressão). Válvula para encaixe de seringas luer e luer-lock, ponta retraída 
atraumatica. Linha radiopaca continua. Apresentar impressão do número em local visí-
vel, acabamento que não cause traumatismo traqueal. O conjunto como um todo deve 
vir devidamente acabado, ter superfície lisa, sem degraus, livre de rebarbas, saliências 
ou qualquer outro defeito. Placa (asa) de fixação flexível e fita de fixação em espuma 
de nylon, com velcro nas extremidades, látex free. Embalagem individual, com selagem 
eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e 
permita a abertura e transferência com técnica asséptica. Deverá conter na embalagem, 
informações importantes, como: lote, fabricação, validade, registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. 2º EQUIPAR CPL MEDICAL

REPROVADO NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA

18

Cânula para traqueostomia, nº 7,0 com cuff lúmen simples (semelhante à portex), 
com cuff, sem fenestra. Confecionada em PVC siliconizado, transparente, atóxico, 
termossensível, estéril, descartável, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto 
volume (balão de controle de pressão). Válvula para encaixe de seringas luer lock, ponta 
retraída, atraumática. Linha radiopaca, contínua. Acabamento que não cause trauma-
tismo traqueal (o conjunto todo deve vir devidamente acabado, ter superfície lisa, sem 
degraus, livre de rebarbas, saliências ou qualquer outro defeito. Placa (asa) de fixação 
flexível e fita de fixação em espuma de nylon, com velcro nas extremidades, látex free. 
Embalagem individual, com a impressão do número em local visível, selagem eficiente 
que garanta a ingridade do produto até o momento de sua utilização e permita a aber-
tura e transferência com técnica asséptica. Embalagem com lote e data de fabricação, 
validade, registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Prazo de validade de no mínimo 12 
meses a partir da data de entrega. 2º EQUIPAR CPL MEDICAL

REPROVADO NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA

19

Cânula para traqueostomia, nº 7,5, com cuff, lúmen simples (semelhante à portex), 
sem fenestra. Confecionada em PVC siliconizado, transparente, atóxico, termossensível, 
estéril, descartável, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume (balão de 
controle de pressão). Válvula para encaixe de seringas luer lock, ponta retraída, atrau-
mática. Linha radiopaca, contínua. Acabamento que não cause traumatismo traqueal 
(o conjunto todo deve vir devidamente acabado, ter superfície lisa, sem degraus, livre 
de rebarbas, saliências ou qualquer outro defeito. Placa (asa) de fixação flexível e fita 
de fixação em espuma de nylon, com velcro nas extremidades, látex free. Embalagem 
individual, com a impressão do número em local visível, selagem eficiente que garanta 
a ingridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e trans-
ferência com técnica asséptica. Embalagem com lote e data de fabricação, validade, 
registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Prazo de validade de no mínimo 12 meses a 
partir da data de entrega. 2º EQUIPAR CPL MEDICAL

REPROVADO NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA

20

Cânula para traqueostomia, nº 8,0, com cuff, lúmen simples (semelhante à portes),  
sem fenestra. Confecionada em PVC siliconizado, transparente, atóxico, termossensível, 
estéril, descartável, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume (balão de 
controle de pressão). Válvula para encaixe de seringas luer lock, ponta retraída, atrau-
mática. Linha radiopaca, contínua. Acabamento que não cause traumatismo traqueal 
(o conjunto todo deve vir devidamente acabado, ter superfície lisa, sem degraus, livre 
de rebarbas, saliências ou qualquer outro defeito. Placa (asa) de fixação flexível e fita 
de fixação em espuma de nylon, com velcro nas extremidades, látex free. Embalagem 
individual, com a impressão do número em local visível, selagem eficiente que garanta 
a ingridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e trans-
ferência com técnica asséptica. Embalagem com lote e data de fabricação, validade, 
registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Prazo de validade de no mínimo 12 meses a 
partir da data de entrega. 2º EQUIPAR CPL MEDICAL

REPROVADO NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA
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Cânula para traqueostomia, nº 8,5, com cuff,  lúmen simples (semelhante 
à portex),sem fenestra. Confecionada em PVC siliconizado, transparente, 
atóxico, termossensível, estéril, descartável, com balão pré-moldado de baixa 
pressão e alto volume (balão de controle de pressão). Válvula para encaixe 
de seringas luer lock, ponta retraída, atraumática. Linha radiopaca, contínua. 
Acabamento que não cause traumatismo traqueal (o conjunto todo deve 
vir devidamente acabado, ter superfície lisa, sem degraus, livre de rebarbas, 
saliências ou qualquer outro defeito. Placa (asa) de fixação flexível e fita 
de fixação em espuma de nylon, com velcro nas extremidades, látex free. 
Embalagem individual, com a impressão do número em local visível, selagem 
eficiente que garanta a ingridade do produto até o momento de sua utiliza-
ção e permita a abertura e transferência com técnica asséptica. Embalagem 
com lote e data de fabricação, validade, registro no Ministério da Saúde/AN-
VISA. Prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data de entrega. 2º EQUIPAR CPL MEDICAL

REPROVADO NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA

22

Cânula para traqueostomia, nº 9,0 com cuff, lúmen simples (semelhante 
a portes),sem fenestra. Confecionada em PVC siliconizado, transparente, 
atóxico, termossensível, estéril, descartável, com balão pré-moldado de baixa 
pressão e alto volume (balão de controle de pressão). Válvula para encaixe 
de seringas luer lock, ponta retraída, atraumática. Linha radiopaca, contínua. 
Acabamento que não cause traumatismo traqueal (o conjunto todo deve 
vir devidamente acabado, ter superfície lisa, sem degraus, livre de rebarbas, 
saliências ou qualquer outro defeito. Placa (asa) de fixação flexível e fita 
de fixação em espuma de nylon, com velcro nas extremidades, látex free. 
Embalagem individual, com a impressão do número em local visível, selagem 
eficiente que garanta a ingridade do produto até o momento de sua utiliza-
ção e permita a abertura e transferência com técnica asséptica. Embalagem 
com lote e data de fabricação, validade, registro no Ministério da Saúde/AN-
VISA. Prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data de entrega. 2º EQUIPAR CPL MEDICAL

REPROVADO NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA

23

Cânula para traqueostomia, nº 9,5 com cuff lúmen simples (semelhante 
a portes), sem fenestra. Confecionada em PVC siliconizado, transparente, 
atóxico, termossensível, estéril, descartável, com balão pré-moldado de baixa 
pressão e alto volume (balão de controle de pressão). Válvula para encaixe 
de seringas luer lock, ponta retraída, atraumática. Linha radiopaca, contínua. 
Acabamento que não cause traumatismo traqueal (o conjunto todo deve 
vir devidamente acabado, ter superfície lisa, sem degraus, livre de rebarbas, 
saliências ou qualquer outro defeito. Placa (asa) de fixação flexível e fita 
de fixação em espuma de nylon, com velcro nas extremidades, látex free. 
Embalagem individual, com a impressão do número em local visível, selagem 
eficiente que garanta a ingridade do produto até o momento de sua utiliza-
ção e permita a abertura e transferência com técnica asséptica. Embalagem 
com lote e data de fabricação, validade, registro no Ministério da Saúde/AN-
VISA. Prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data de entrega. 2º MASTERMED COMPER

REPROVADO NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA

24

Cânula para traqueostomia, nº 10, com cuff,  lúmen simples (semelhante 
à portex), sem fenestra. Confeccionada em PVC siliconizado, transparente, 
atóxico, termossensível, estéril, descartável, com balão pré-moldado de baixa 
pressão e alto volume (balão de controle de pressão). Válvula para encaixe 
de seringas luer lock, ponta retraída, atraumática. Linha radiopaca, contínua. 
Acabamento que não cause traumatismo traqueal (o conjunto todo deve 
vir devidamente acabado, ter superfície lisa, sem degraus, livre de rebarbas, 
saliências ou qualquer outro defeito. Placa (asa) de fixação flexível e fita 
de fixação em espuma de nylon, com velcro nas extremidades, látex free. 
Embalagem individual, com a impressão do número em local visível, selagem 
eficiente que garanta a ingridade do produto até o momento de sua utiliza-
ção e permita a abertura e transferência com técnica asséptica. Embalagem 
com lote e data de fabricação, validade, registro no Ministério da Saúde/AN-
VISA. Prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data de entrega. 2º MASTERMED COMPER

REPROVADO NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA

33

Coletor de urina sistema fechado em plástico resistente transparente e/
ou parte da frente transparente e opaca no verso, capacidade volumétrica 
de ate 2000 ml (variação de +/- 200 ml)  com graduação a partir de 25ml; 
dispositivo anti refluxo, tubo extensor de 1,20m (com variação de +/- 10cm) 
em PVC transparente com pinça corta fluxo, intermediário com ajuste para 
sonda vesical. Suporte de fixação de haste, para fixação segura válvula de 
drenagem ampla e ergonômica com pinça corta fluxo. Estéril embalagem 
individual em papel grau cirúrgico, com lote e prazo de validade impressos. 
Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Só será aceito material fornecido 
com vida útil superior a 70% - 2º Global DESCARPACK

REPROVADO NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA
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Cateter nasal, tipo óculos, neonatal, para oxigênio, canalículos reguláveis que 
possibilitam adequá-las ao tamanho das fossas nasais do paciente, extensão em 
PVC, flexível, com ajuste. Embalado individualmente, abertura em pétala, seguri-
dade de esterilização, validade, procedência, tipo de esterilização, número do lote 
e registro no MS/ANVISA. 2º GLOBAL GOODCOME

REPROVADO NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA

100

SONDA FOLEY DE SILICONE 3 VIAS N° 16 - Sonda de foley nº 16 (calibre 16 Fr), 3 
vias, BALÃO (30ML) descartável, estéril, confeccionada em látex especial silicon-
izado, apirogênica, com o nº e com balão estampados em local visível e de forma 
permanente. Dotada em sua extremidade distal com 3 vias, sendo uma com 
dispositivo de fechamento que quando acionada com bico da seringa, permita a 
entrada e saída do conteúdo do balão a outra via, com ponta levemente alarga-
da, permitindo perfeita adapatação e conectores. A extremidade proximal devera 
ter ponta arredondada e dois orifícios laterais opostos. O balão fixador deverá 
estar localizado próximo dos orifícios laterais e apresentarse uniforme e resistente 
quando inflado. As extremidades deverão ser adaptáveis ao sistema fechado de 
coleta/drenagem da urina e às seringas, ou seja, possuir conexões universais. 
Embalagem individual estéril, com proteção dupla, com identificação do calibre, 
da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e 
de caráter permanente selagem eficiente que garanta a integridade do produto 
até o momento de sua utilização e permita a abertura e transferência com técnica 
asséptica. Deverá conter na embalagem, outras informações importantes, como: 
nome do produto, fabricante, lote, data de fabricação e validade, registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. 2º GLOBAL SOLIDOR

REPROVADO NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA

121

Tubo Endotraqueal, com Cuff , tamanho 6,0mm, descartável, radiopaca, confec-
cionada em PVC especial siliconizado, transparente, flexível, atóxico, estéril, 
curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a cen-
tralização da ponta no interior da traquéia. Deve possuir extremidade atraumáti-
ca, olho de murphy (que possibilita uma ventilação bilateral) e filete radiopaco, 
superfície lisa com demarcações de posicionamento a cada 1 cm. Possui lúmen 
de aspiração transparente que permite a aspiração de quaisquer secreções acu-
muladas. A ponta distal é biselada  e a ponta proximal com conector de 15 mm 
(universal). A embalagem deve ser apropriada ao método de esterilização que 
permite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto 
e sua esterilidade até o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os 
dados de identificação, procedência, numero de lote, data de validade e numero 
de Registro do Ministério da Saúde/ANVISA. 2º EQUIPAR SOLIDOR

REPROVADO NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA

122

Tubo Endotraqueal, com Cuff, tamanho 6,5mm, descartável, radiopaca, confec-
cionada em PVC especial siliconizado, transparente, flexível, atóxico, estéril, 
curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a cen-
tralização da ponta no interior da traquéia. Deve possuir extremidade atraumáti-
ca, olho de murphy (que possibilita uma ventilação bilateral) e filete radiopaco, 
superfície lisa com demarcações de posicionamento a cada 1 cm. Possui lúmen 
de aspiração transparente que permite a aspiração de quaisquer secreções acu-
muladas. A ponta distal é biselada  e a ponta proximal com conector de 15 mm 
(universal). A embalagem deve ser apropriada ao método de esterilização que 
permite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto 
e sua esterilidade até o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os 
dados de identificação, procedência, numero de lote, data de validade e numero 
de Registro do Ministério da Saúde/ANVISA. 2º EQUIPAR SOLIDOR

REPROVADO NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA

123

Tubo Endotraqueal, com balão, tamanho 7,0mm, descartável, radiopaca, confec-
cionada em PVC especial siliconizado, transparente, flexível, atóxico, estéril, 
curvado anatomicamente, para assegurar a centralização da ponta no interior da 
traquéia. Deve possuir extremidade atraumática, olho de murphy (que possibilita 
uma ventilação bilateral) e filete radiopaco, superfície lisa com demarcações 
de posicionamento a cada 1 cm. Possui lúmen de aspiração transparente que 
permite a aspiração de quaisquer secreções acumuladas. A ponta distal é biselada  
e a ponta proximal com conector de 15 mm (universal). A embalagem deve ser 
apropriada ao método de esterilização que permite abertura e transferência 
asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilidade até o momento 
do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, 
numero de lote, data de validade e numero de Registro do Ministério da Saúde/
ANVISA. 2º EQUIPAR SOLIDOR

REPROVADO NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA
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Tubo Endotraqueal, com Cuff, tamanho 7,5mm, descartável, radiopaca, confeccionada 
em PVC especial siliconizado, transparente, flexível, atóxico, estéril, curvado anatomi-
camente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta 
no interior da traquéia. Deve possuir extremidade atraumática, olho de murphy (que 
possibilita uma ventilação bilateral) e filete radiopaco, superfície lisa com demarcações 
de posicionamento a cada 1 cm. Possui lúmen de aspiração transparente que permite a 
aspiração de quaisquer secreções acumuladas. A ponta distal é biselada  e a ponta proxi-
mal com conector de 15 mm (universal). A embalagem deve ser apropriada ao método 
de esterilização que permite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade 
do produto e sua esterilidade até o momento do uso. A embalagem externa deve trazer 
os dados de identificação, procedência, numero de lote, data de validade e numero de 
Registro do Ministério da Saúde/ANVISA. 2º EQUIPAR SOLIDOR

REPROVADO NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA

125

Tubo Endotraqueal, com Cuff, tamanho 8,0mm, descartável, radiopaca, confeccionada 
em PVC especial siliconizado, transparente, flexível, atóxico, estéril, curvado anatomi-
camente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta 
no interior da traquéia. Deve possuir extremidade atraumática, olho de murphy (que 
possibilita uma ventilação bilateral) e filete radiopaco, superfície lisa com demarcações 
de posicionamento a cada 1 cm. Possui lúmen de aspiração transparente que permite a 
aspiração de quaisquer secreções acumuladas. A ponta distal é biselada  e a ponta proxi-
mal com conector de 15 mm (universal). A embalagem deve ser apropriada ao método 
de esterilização que permite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade 
do produto e sua esterilidade até o momento do uso. A embalagem externa deve trazer 
os dados de identificação, procedência, numero de lote, data de validade e numero de 
Registro do Ministério da Saúde/ANVISA. 2º EQUIPAR SOLIDOR

REPROVADO NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA

126

Tubo Endotraqueal, com balão, tamanho 8,5mm, descartável, radiopaca, confeccionada 
em PVC especial siliconizado, transparente, flexível, atóxico, estéril, curvado anatomi-
camente, para assegurar a centralização da ponta no interior da traquéia. Deve possuir 
extremidade atraumática, olho de murphy (que possibilita uma ventilação bilateral) 
e filete radiopaco, superfície lisa com demarcações de posicionamento a cada 1 cm. 
Possui lúmen de aspiração transparente que permite a aspiração de quaisquer secreções 
acumuladas. A ponta distal é biselada com e a ponta proximal com conector de 15 mm 
(universal). A embalagem deve ser apropriada ao método de esterilização que permite 
abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilidade 
até o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, 
procedência, numero de lote, data de validade e numero de Registro do Ministério da 
Saúde/ANVISA. 2º EQUIPAR SOLIDOR

REPROVADO NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA

127

Tubo Endotraqueal, com Cuff, tamanho 9,0mm, descartável, radiopaca, confeccionada 
em PVC especial siliconizado, transparente, flexível, atóxico, estéril, curvado anatomi-
camente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta 
no interior da traquéia. Deve possuir extremidade atraumática, olho de murphy (que 
possibilita uma ventilação bilateral) e filete radiopaco, superfície lisa com demarcações 
de posicionamento a cada 1 cm. Possui lúmen de aspiração transparente que permite a 
aspiração de quaisquer secreções acumuladas. A ponta distal é biselada com e a ponta 
proximal com conector de 15 mm (universal). A embalagem deve ser apropriada ao 
método de esterilização que permite abertura e transferência asséptica, mantendo a 
integridade do produto e sua esterilidade até o momento do uso. A embalagem externa 
deve trazer os dados de identificação, procedência, numero de lote, data de validade e 
numero de Registro do Ministério da Saúde/ANVISA 2º EQUIPAR SOLIDOR

REPROVADO NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA
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Tubo Endotraqueal, com Cuff, tamanho 9,5mm, descartável, radiopaca, confec-
cionada em PVC especial siliconizado, transparente, flexível, atóxico, estéril, 
curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e 
a centralização da ponta no interior da traquéia. Deve possuir extremidade 
atraumática, olho de murphy (que possibilita uma ventilação bilateral) e filete 
radiopaco, superfície lisa com demarcações de posicionamento a cada 1 cm. 
Possui lúmen de aspiração transparente que permite a aspiração de quaisquer 
secreções acumuladas. A ponta distal é biselada com e a ponta proximal com 
conector de 15 mm (universal). A embalagem deve ser apropriada ao método 
de esterilização que permite abertura e transferência asséptica, mantendo a 
integridade do produto e sua esterilidade até o momento do uso. A embalagem 
externa deve trazer os dados de identificação, procedência, numero de lote, 
data de validade e numero de Registro do Ministério da Saúde/ANVISA. 2º EQUIPAR SOLIDOR

REPROVADO NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA

59

Sistema coletor de drenagem toráxica pleural e/ou mediastinal nº 24, descar-
tável, estéril, composto por dreno de torax em pvc atóxico, transparente, flexível 
com 40 cm, multiperfurado, linha radiopaca, conector dreno x tubo peça única 
em dois adaptadores tipo luer, tubo extensor em pvc atóxico flexivel, transpar-
ente com no minico 120cm de comprimento, pinça plana corta fuxo tipo 8, 
frasco reservatorio rígido transparente com capacidade para 2000ml (selo d'gua 
- 250ml) graduado a cada 50ml, conector universal para drenos. Um sistema de 
respiro com filtro protetor contra entrada de particula externa. Tubo de mariot 
(interno com 20cm). Tampa de vedacao por rosqueamento rápido. Sistema de 
sustentação ao leito por alça em pvc. Suporte para posicionamento vertical. 
Embalagem individual, com selagem eficiente que garanta a integridade do 
produto até o momento de sua utilização. Deverá conter na embalagem, infor-
mações importantes, como: lote, fabricação, validade, registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. 1º MASTERMED LAC MEDICAL APROVADO

60

Sistema coletor de drenagem toráxica pleural e/ou mediastinal nº 28, descar-
tável, estéril, composto por dreno de torax em pvc atóxico, transparente, flexível 
com 40 cm, multiperfurado, linha radiopaca, conector dreno x tubo peça única 
em dois adaptadores tipo luer, tubo extensor em pvc atóxico flexivel, transpar-
ente com no minico 120cm de comprimento, pinça plana corta fuxo tipo 8, 
frasco reservatorio rígido transparente com capacidade para 2000ml (selo d'gua 
- 250ml) graduado a cada 50ml, conector universal para drenos. Um sistema de 
respiro com filtro protetor contra entrada de particula externa. Tubo de mariot 
(interno com 20cm). Tampa de vedacao por rosqueamento rápido. Sistema de 
sustentação ao leito por alça em pvc. Suporte para posicionamento vertical. 
Embalagem individual, com selagem eficiente que garanta a integridade do 
produto até o momento de sua utilização. Deverá conter na embalagem, infor-
mações importantes, como: lote, fabricação, validade, registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. 1º GLOBAL EMBRAMED APROVADO

 

________________________
Cecília de Oliveira C. Faria
Enfermeira -  Matrícula 173033-7

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tor-
nar Público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 073/2017, Processo nº 187/2017, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, DESTACANDO-SE A IMPLANTAÇÃO DO E-SUS NAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, UNIDADES DE REFERÊNCIA, CENTROS DE ATENÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CASF’S, BEM COMO OS DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM: os licitante ARENNA INFORMATICA, LTDA - ME, no valor de R$ R$ 506.020,00, CREATIVE INFORMATICA LTDA – ME, no valor de R$ 
1.007.400,00, PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP , no valor de R$  122.800,00, STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA, no valor de R$ 459.240,00,  
totalizando em R$ 2.095.460,00. Dotação Orçamentária 1113.110 – 122 – 0008 – 1129  
10-126-0049-2327 449052 19 010200 / 212322 / 214801 / 214901 / 215001 769/771 / 796 / 797 / 798.  Bruno Diniz Pinto   – Secretario Municipal de Saúde.  Em 07 de 
dezembro de 2017.
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Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social e Habitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA  MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO - SMDSH 
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DE CONTAGEM - COMSAN

CONVOCAÇÃO

Contagem, 12 de dezembro de 2017

Convocamos os (as) Conselheiros (as) de Direitos, para participarem da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 
de Contagem, que será realizada quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2017 às 09:00 horas, na Casa dos Conselhos, situada à Avenida José Faria da Rocha, 1.016,  2º 
andar, Bairro Eldorado, Contagem-MG.

Pauta da 11ª Reunião Ordinária dia 14/12/2017 às 09:00 horas

Leitura e aprovação da 10ª Ata Ordinária de 16 de novembro 2017.
Deliberações das Comissões 
Informes Gerais

_________________________________________
Sra. Rita Januaria da Silva Morais 

Presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar
Nutricional Sustentável de Contagem-COMSAN

Secretaria Municipal 
da Pessoa com  
Deficiência, 
Mobilidade Reduzida 
e Atenção ao Idoso

Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC

Resolução 009/2017

Dispõe sobre a Comissão de Seleção e dá outras providências ao Conselho Municipal do Idoso do Município de Contagem;
 
O Conselho Municipal do Idoso – COMIC, no Município de Contagem no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de compor a Comissão de Seleção 
para avaliação do Instituto Una de Responsabilidade Social e Cultural, projeto para readequação “A Terceira Idade Faz, Conhece, Aprende e Joga, ”; nos termos dos 
artigos 13, § 1º, artigo 56, §3º do Decreto 030, de 23 de fevereiro de 2017, e também nos termos do artigo 2º, incisos VI e X da Lei 13.019 de 31 de julho de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º – A Comissão de Seleção será composta pelos seguintes membros:
I – Representantes Governamentais:
a) Marcos Wellerson Pereira – representante da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania;
b) Célio Pereira Soares – servidor efetivo, representante da Transcon;

II – Representantes não governamentais:
a) Giovanni Alexandre Silva – representante do Projeto de Vida;
b) Joaquim Gomes de Fátima – representante da Instituição de Longa Permanência para Pessoa Idosa – Lar Maria Clara.

Art. 2º – Foi designado como Gestor responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termo de  fomento, bem como poderes de controle e fiscalização do 
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objeto pactuado, a Sra. Paula Cristina Ribeiro Rocha Guimarães, atualmente lotada na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência Mobilidade Reduzida e Atenção 
ao Idoso;

Art. 3º – Os nomes dos membros componentes da Comissão de Seleção será publicizado por meio de Comunicado no Diário Oficial de Contagem – DOC.
 
Ar. 4º – O membro da comissão de seleção deverá se declarar impedido de participar do processo de seleção quando verificar que:
 
I – tenha participado, nos últimos cinco anos, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer organização da sociedade civil participan-
te do chamamento público; ou,
 II - sua atuação no processo de seleção configurar infração à ética ou conflito de interesse, nos termos da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, e Decreto nº 
1.171, de 22 de junho de 1994.

Art. 5º – Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro do COMIC/CONTAGEM.
 
Art. 6º – Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação.
 
Art. 7º– Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 07 de Dezembro de 2017

Joaquim Gomes de Fátima
Presidente do COMIC

Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC

Resolução 010/2017

Dispõe sobre a Comissão de Seleção e dá outras providências ao Conselho Municipal do Idoso do Município de Contagem;
 
O Conselho Municipal do Idoso – COMIC, no Município de Contagem no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de compor a Comissão de Seleção 
para avaliação do Instituto Una de Responsabilidade Social e Cultural, projeto para readequação “Plano de Capacitação e Assessoramento de Instituições de Longa 
Permanência para Idosos, ”; nos termos dos artigos 13, § 1º, artigo 56, §3º do Decreto 030, de 23 de fevereiro de 2017, e também nos termos do artigo 2º, incisos VI e 
X da Lei 13.019 de 31 de julho de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º – A Comissão de Seleção será composta pelos seguintes membros:
I – Representantes Governamentais:
a) Marcos Wellerson Pereira – representante da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania;
b) Célio Pereira Soares – servidor efetivo, representante da Transcon;

II – Representantes não governamentais:
a) Giovanni Alexandre Silva – representante do Projeto de Vida;
b) Joaquim Gomes de Fátima – representante da Instituição de Longa Permanência para Pessoa Idosa – Lar Maria Clara.

Art. 2º – Foi designado como Gestor responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termo de  fomento, bem como poderes de controle e fiscalização do 
objeto pactuado, a Sra. Paula Cristina Ribeiro Rocha Guimarães, atualmente lotada na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência Mobilidade Reduzida e Atenção 
ao Idoso;

Art. 3º – Os nomes dos membros componentes da Comissão de Seleção será publicizado por meio de Comunicado no Diário Oficial de Contagem – DOC.
 
Ar. 4º – O membro da comissão de seleção deverá se declarar impedido de participar do processo de seleção quando verificar que:
 
I – tenha participado, nos últimos cinco anos, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer organização da sociedade civil participan-
te do chamamento público; ou,
 II - sua atuação no processo de seleção configurar infração à ética ou conflito de interesse, nos termos da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, e Decreto nº 
1.171, de 22 de junho de 1994.

Art. 5º – Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro do COMIC/CONTAGEM.
 
Art. 6º – Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação.
 
Art. 7º– Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 07 de Dezembro de 2017

Joaquim Gomes de Fátima
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Presidente do COMIC

Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC

Resolução 011/2017

Dispõe sobre a Comissão de Seleção e dá outras providências ao Conselho Municipal do Idoso do Município de Contagem;
 
O Conselho Municipal do Idoso – COMIC, no Município de Contagem no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de compor a Comissão de Seleção 
para avaliação do Instituto Una de Responsabilidade Social e Cultural, projeto para readequação “Diagnóstico dos Grupos de Convivência de Idosos do Município 
de Contagem ”; nos termos dos artigos 13, § 1º, artigo 56, §3º do Decreto 030, de 23 de fevereiro de 2017, e também nos termos do artigo 2º, incisos VI e X da Lei 
13.019 de 31 de julho de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º – A Comissão de Seleção será composta pelos seguintes membros:
I – Representantes Governamentais:
a) Marcos Wellerson Pereira – representante da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania;
b) Célio Pereira Soares – servidor efetivo, representante da Transcon;

II – Representantes não governamentais:
a) Giovanni Alexandre Silva – representante do Projeto de Vida;
b) Joaquim Gomes de Fátima – representante da Instituição de Longa Permanência para Pessoa Idosa – Lar Maria Clara.

Art. 2º – Foi designado como Gestor responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termo de  fomento, bem como poderes de controle e fiscalização do 
objeto pactuado, a Sra. Paula Cristina Ribeiro Rocha Guimarães, atualmente lotada na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência Mobilidade Reduzida e Atenção 
ao Idoso;

Art. 3º – Os nomes dos membros componentes da Comissão de Seleção será publicizado por meio de Comunicado no Diário Oficial de Contagem – DOC.
 
Ar. 4º – O membro da comissão de seleção deverá se declarar impedido de participar do processo de seleção quando verificar que:
 
I – tenha participado, nos últimos cinco anos, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer organização da sociedade civil participan-
te do chamamento público; ou,
 II - sua atuação no processo de seleção configurar infração à ética ou conflito de interesse, nos termos da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, e Decreto nº 
1.171, de 22 de junho de 1994.

Art. 5º – Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro do COMIC/CONTAGEM.
 
Art. 6º – Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação.
 
Art. 7º– Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 07 de Dezembro de 2017

Joaquim Gomes de Fátima
Presidente do COMIC

Transcon

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - TRANSCON, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei nº. 4.043, de 1º de novembro de 
2006, bem como pela Lei Complementar nº. 068/2009, edita o seguinte Ato:
Ato nº. 37/12/2017 - Concede QUINQUÊNIO, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos de Contagem, conforme artigo 63, da Lei nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990, referente ao adicional por tempo de serviço prestado à Prefeitura Municipal de Contagem ou por tempo averbado, ao seguinte servidor:

Matrícula Nome Cargo Quinquênio nº A partir do Mês

21416-7 Margarete Maria Silveira Agente de Op. e Fiscalização de Transporte e Trânsito/ Diretora de Comunicação 04 DEZEMBRO/2017
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Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2017.

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Transito e Transportes
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