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PROCESSO Nº 182/2018 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018 

 
OBJETO: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO, 
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES 
DE PRONTO ATENDIMENTO VARGEM DAS FLORES, SEDE, RESSACA, PETROLANDIA, JK E DO 
COMPLEXO HOSPITALAR – HOSPITAL MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG E MATERNIDADE 
MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG (CENTRO MATERNO INFANTIL JUVENTINA PAULA DE JESUS). 
 
ASSUNTO: DECISÃO DE RECURSO INTERPOSTO. 
 
RECORRENTES:  
GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA – GAMP 
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH 
INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE – IABAS 
 
RECORRIDAS:  
COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO - CES 
GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA – GAMP 
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH 
INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE – IABAS 
 
DECISÃO 
 
I – DO RELATÓRIO 

 
Trata-se de processo na modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO, tipo TÉCNICA E PREÇO, 

cuja finalidade é a SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE 
ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 
VARGEM DAS FLORES, SEDE, RESSACA, PETROLANDIA, JK E DO COMPLEXO HOSPITALAR – 
HOSPITAL MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG E MATERNIDADE MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG 
(CENTRO MATERNO INFANTIL JUVENTINA PAULA DE JESUS), de acordo com o disposto na Lei 
Municipal 4.713/2014, bem como Decreto nº 151/2017, alterado pelo Decreto nº 239/2017, 
para celebrar contrato de gestão objetivando a operacionalização, gerenciamento e 
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE PRONTO 
ATENDIMENTO VARGEM DAS FLORES, SEDE, RESSACA, PETROLANDIA, JK E DO COMPLEXO 
HOSPITALAR – HOSPITAL MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG E MATERNIDADE MUNICIPAL DE 
CONTAGEM/MG (CENTRO MATERNO INFANTIL JUVENTINA PAULA DE JESUS), conforme 
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especificação contida no Edital e seus anexos. 
 

No dia 08 de outubro de 2018, às 15h33, foi interposto pelo GRUPO DE APOIO À 
MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA – GAMP recurso administrativo, em face de sua 
desclassificação e do resultado da análise dos Programas de Trabalho e das Propostas 
Financeiras apresentadas pelos concorrentes, publicada no Diário Oficial de Contagem (DOC), 
no dia 01 de outubro de 2018, referente ao Chamamento Público nº 005/2018 - Processo nº 
182/2018, consoante registrado às fls. 9143 dos autos. 

 
 A OSS GAMP apresentou suas razões de inconformismo aduzindo que: 
 

1.1 Deverá ser realizada a revisão da desclassificação de sua proposta financeira, 
devendo ser atribuída ao plano de trabalho pontuação maior que 60,8 pontos, 
justificado por: 

1.1.1 Ter devidamente justificado todas as despesas no corpo do Plano de 
Trabalho e, desta forma, cumprido rigorosamente o modelo proposto no 
Anexo 10 do edital. 

1.1.2 Ter apresentado proposta orçamentária em dois formatos (impresso e 
mídia eletrônica) e que, na formatação da planilha para impressão, as linhas 
referentes às despesas de “Serviços Administrativos e Apoio” foram 
ocultadas enquanto que no arquivo digital é possível identificar a existência 
dos itens de despesa considerados como suprimidos. 

1.1.3 Ter a CES a prerrogativa de realizar diligência para esclarecer ou 
complementar instrução do processo na fase de classificação das propostas, 
com base no princípio do formalismo moderado. 

1.2 Deverá ser desclassificada a OSS Instituto de Gestão e Humanização (IGH) devido 
a irregularidades na proposta financeira e consequente descumprimento ao item 
10.3, justificado por: 

1.2.1 Falta de descrição do valor trienal (em reais) por extenso. 
1.2.2 Irregularidade nos custos e dimensionamento de recursos humanos das 

UPAS e Complexo Hospitalar, por apresentar proposta de salários 
diferentes para cargos idênticos, estando em desacordo com o artigo 461 
da CLT e com a convenção coletiva de trabalho junto ao sindicato 
SINTRASAUDE. 

1.2.3 Descumprimento da Tabela 56/55, por não provisionar as despesas de 
ISSQN, estando em desacordo com o Código Tributário do Município de 
Contagem (artigos 47, 48 e 49), além de impactar significativamente a 
proposta financeira com diminuição indevida e violação dos princípios da 
vinculação ao instrumento convocatório e isonomia entre as OSS 
concorrentes. 
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1.2.4 Inserções manuais de número de páginas e índices no programa de 
trabalho. 

1.3  Deverá ser desclassificada a OSS Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde 
(IABAS) devido a irregularidades na proposta financeira, justificado pelo 
descumprimento da Tabela 56/55, por não provisionar as despesas de ISSQN, 
estando em desacordo com o Código Tributário do Município de Contagem 
(artigos 47, 48 e 49), além de impactar significativamente a proposta financeira 
com diminuição indevida e violação dos princípios da vinculação ao instrumento 
convocatório e isonomia entre as OSS concorrentes. 

1.4 Deverá ocorrer a alteração dos pontos atribuídos ao Programa de Trabalho da OSS 
GAMP, justificado por: 

1.4.1 Item 9.4.2, alínea “a”, Organograma: os organogramas apresentados 
possuem descrição dos cargos de nível Estratégico, Tático e Operacional, 
estando os cargos Estratégicos (comuns a todas as unidades) nas páginas 
175 a 177 e, dessa forma, fazendo jus ao atendimento integral ao invés de 
parcial. 

1.4.2 Item 9.4.2, alínea “b”, Elenco de Protocolos Clínicos: apresentado o 
Protocolo de Cirurgia Segura entre as páginas 774 e 785, item 20.9.3 e os 
demais protocolos apresentados estão voltados para racionalização dos 
gastos com insumos, medicamentos e intervenções médicas, fazendo jus ao 
atendimento integral ao invés do parcial. 

1.4.3 Item 9.4.2, alínea “c”: 
c1- Procedimento para contratação de serviços e obras: em relação aos 
serviços, foi apresentado modelo de contratação de serviços definido 
pelo Regulamento de Compra e Contratação de Serviços e Obras do 
GAMP Nacional com proposição de inovações, conforme páginas 385 e 
386, atendendo plenamente ao item e não parcialmente; 
c2- Contratação de obras: o item 20.7 (páginas 675 e 703) aborda 
detalhadamente como se dará o processo de manutenção preventiva, 
corretiva e preditiva, atendendo plenamente ao item ao invés de não 
atender; 
c3- Procedimento de compras: embora não esteja expresso o termo 
rastreabilidade, o item 20.3.9 (páginas 649 a 651), item 20.3.2 (páginas 
633 a 634) e a proposta de criação de um Centro de Distribuição (CD) 
atende ao solicitado, o que faz jus ao atendimento integral. 

1.4.4 Item 9.4.2, alínea “d”, Política de Gestão de Pessoas (d.3 - critérios e 
tecnologias para o recrutamento e seleção de pessoal): não apresenta os 
critérios relativos aos profissionais de carreira do município por defender 
que não há outros critérios que possam ser estabelecidos a não ser os 
definidos na Política de Gestão de Pessoas do Município, devendo o 
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subitem ser excluído do julgamento para todas OSS por ferir princípios 
legais, cabendo o atendimento integral ao item. 

1.4.5 Item 9.4.3, alínea “g”, Atividades voltadas à Gestão da Qualificação da 
Assistência à Saúde (g – outros programas de qualidade): solicita revisão na 
avaliação da CES por possível equívoco durante avaliação das propostas, 
por ter apresentado apenas 1 (uma) proposta (e não 3 como dito pela CES) 
e por ter apresentado cronograma (páginas 620 e 621), confrontando assim 
a avaliação da CES. 

1.5 Deverá ocorrer a correção da pontuação do plano de trabalho do IGH de 83,8 
pontos para 79,6 pontos e correção da pontuação do IABAS de 23,4 pontos para 
27,6 pontos. 

 
Ao final, requereu o recebimento das razões recursais e atribuição de efeito 

suspensivo, bem como o conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão 
recorrida para declarar o recorrente vencedor do Chamamento Público. Requereu ainda que, 
caso não haja reconsideração da CES, sejam os autos remetidos ao superior hierárquico para 
apreciar o recurso. 
 

No dia 08 de outubro de 2018, às 15h38, foi interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO E 
HUMANIZAÇÃO – IGH recurso administrativo, em face do resultado da análise dos Programas 
de Trabalho e das Propostas Financeiras apresentadas pelos concorrentes, publicada no Diário 
Oficial de Contagem (DOC), no dia 01 de outubro de 2018, referente ao Chamamento Público 
nº 005/2018 - Processo nº 182/2018, consoante registrado às fls. 9143 dos autos. 

 
A OSS IGH apresentou suas razões de inconformismo aduzindo que: 
 
2.1 Existem inconformidades na documentação da empresa GAMP – Grupo de Apoio 

à Medicina Preventiva e à Saúde Pública, como ausência de assinatura do 
Representante Legal da instituição na Proposta Técnica, descumprindo o item 9.4, 
subitem 9.4.1 e excesso de documentos não exigidos pelo certame. 

2.2 Existem inconformidades na proposta apresentada pelo Instituto de Atenção 
Básica e Avançada à Saúde (IABAS): 

2.2.1 Ausência de assinatura do Representante Legal da instituição na Proposta 
Técnica, descumprindo o item 9.4, subitem 9.4.1. 

2.2.2 Inconformidade nos documentos do Envelope 3, proposta de preços, 
devido à falta de índice indicando as páginas dos documentos, 
descumprindo assim o item 6.3. 

2.2.3 Documentos que compõem a proposta orçamentária sem numeração. 
2.2.4 Falta de CNPJ da instituição IABAS na proposta de preço apresentada, bem 

como elaboração em papel não timbrado. 
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2.3 Há necessidade de majoração da pontuação atribuída ao Instituto de Gestão e 
Humanização (IGH) em relação à: 

2.3.1 Reavaliação do item 3.3.1, P1.a, devido à ocorrência de erro material, 
devendo considerar “Diretoria Médica” ao invés de “Diretoria Técnica”, 
estando o cargo de “Diretoria Médica” contemplado no organograma. 

2.3.2 Reavaliação do item 3.3.2. P1.b, justificando que a não apresentação de 
protocolos para racionalização de gastos se deu por falta de documentos 
homologados para a área pública junto ao Ministério da Saúde. Solicita 
ainda que deve-se atribuir pontuação total ou parcial por ter apresentado 
protocolo de higienização das mãos e, desta forma, cumpre 5 dos 6 itens 
solicitados. 

2.3.3 Reavaliação do item 3.3.3, P1.c, Contratação de Serviços, tendo em vista 
que os itens foram contemplados com títulos diferentes, sendo o prazo de 
transição de 10 (dez) dias e o incremento tecnológico é o sistema web de 
comprar, requerendo pontuação total ou parcial. 

2.3.4 Reavaliação do item 3.3.4, P2.b, Interface entre os Pontos de Atenção, 
justificando que a Saúde Mental está contemplada em todas as atividades 
da interface entre os pontos de atenção e que os mecanismos de propostas 
de ações de manejo de pacientes da saúde mental oriundos da rede de 
atenção psicossocial foi abordado nas partes da proposta que tratam da 
“Gestão de Leitos” e “Gestão de Pronto Atendimento”, cabendo a 
pontuação total ou parcial, já que deixou de cumprir apenas 01 (um) item 
de avaliação dos 07 (sete) previstos. 

2.3.5 Reavaliação do item 3.3.5, P2.f, Protocolo de Segurança do Paciente, 
justificando que o item Segurança do Paciente foi contemplado no sistema 
de informação e cronograma, parcialmente, com outros nomes e outros 
dois itens. 

 
Ao final, requereu o recebimento das razões recursais, bem como o seu provimento 

para manter a desclassificação das OSS GAMP e IABAS e majorar sua pontuação no Programa 
de Trabalho. 

 
No dia 08 de outubro de 2018, às 16h56, foi interposto pelo INSTITUTO DE ATENÇÃO 

BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE – IABAS recurso administrativo, em face de sua desclassificação 
e do resultado da análise dos Programas de Trabalho e das Propostas Financeiras apresentadas 
pelos concorrentes, publicada no Diário Oficial de Contagem (DOC), no dia 01 de outubro de 
2018, referente ao Chamamento Público nº 005/2018 - Processo nº 182/2018, consoante 
registrado às fls. 9143 dos autos. 
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A OSS IABAS apresentou suas razões de inconformismo aduzindo que: 
 

3.1 Na descrição do Organograma e modelo gerencial individualizado para cada uma 
das 7 (sete) unidades a serem gerenciadas (P1), o IGH utilizou 4 (quatro) laudas ao 
invés de 3 (três), não descreveu nenhum cargo e apresentou justificativa 
inconsistente. 

3.2 Foi apresentado na página 156 o profissional fisioterapeuta na UPA Vargem das 
Flores, devendo a comissão rever a alegação de ausência. 

3.3 Sobre os indicadores a serem apresentados e monitorados no Complexo 
Hospitalar e UPAS, os indicadores 9 e 10 não cabem descrição de polaridade. 

3.4 No item 9.4.3, P2.b, Interface entre os Pontos de Atenção: o conteúdo foi 
fielmente cumprido e encontra-se na página 184 da proposta, podendo ter havido 
um erro no registro do julgamento das propostas pela CES devido à atribuição de 
pontos à OSS IGH mesmo a referida não cumprindo praticamente todos os 
subitens. 

3.5 No item 9.4.3, P2.c, Sistemática de aplicação das ações corretivas de desempenho 
a partir do monitoramento e Ouvidoria: o item foi integralmente cumprido na 
página 196, podendo ter havido um erro no registro do julgamento das propostas. 

3.6 No item 9.4.3, P2.d, Gestão de Pronto Atendimento: o item foi integralmente 
cumprido, devido à apresentação de proposta de gestão de leitos baseada na 
análise de risco, critérios de acesso e Protocolos, sendo que a proposta de Fast 
Track foi sugerida apenas como mecanismo de agilização do fluxo nos horários de 
maior demanda. Acrescenta que a OSS IGH teve sua pontuação integral mesmo 
não abordando todos os critérios exigidos, indicando claro direcionamento e 
parcialidade da Comissão para pontuar o IGH. 

3.7 Da análise do envelope 3: das 5 rubricas inseridas, 4 são subitens no item 
“manutenção e conservação”, além da locação de imóvel, não havendo o que 
justificar item já conhecido. 

 
Ao final, requereu o recebimento das razões recursais, bem como seu provimento para 

nova análise dos envelopes 2 e 3 entregues pela OSS IABAS. 

 

As contrarrazões recursais foram apresentadas pela OSS IGH, no dia 11 de outubro de 

2018, às 16h37 e, pela OSS GAMP, no dia 15 de outubro de 2018, às 16h14. 

 

Os recursos, exceto o da OSS IABAS, e as contrarrazões são tempestivos e perfazem os 

pressupostos de admissibilidade, eis que presentes a tempestividade, legitimidade e o 

interesse de agir.  
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A CES decidiu não conhecer do Recurso interposto pela OSS IABAS, considerando os 

seguintes fundamentos. 

A OSS IABAS elegeu como forma de protocolo de seu recurso o envio de e-mail ao 

invés de protocolizar o recurso pessoalmente. Ao analisar o recurso interposto, a CES verificou 

a falta de assinatura na petição e a falta de identificação da pessoa com poderes legais para 

representar a referida OSS. 

Oportuno esclarecer que a exigência de assinatura na petição visa garantir que tal 

documento seja autêntico e exprima a real vontade do peticionário. É imprescindível a 

assinatura do interessado na petição recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 

A CES resolveu não conhecer o recurso da OSS IABAS, apesar de tempestivo, por estar 

apócrifo, eis que a petição recebida não possui assinatura, nem mesmo identificação de sua 

peticionária com poderes para tal fim. 

Ato seguido, a CES conheceu os recursos da OSS GAMP e IGH, passando à análise do 

mérito. 

 
II - DA ANÁLISE DO MÉRITO DOS RECURSOS 

       

II.1 Da desclassificação da OSS GAMP pela proposta financeira (Item 1.1 - 1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3): 

A CES decidiu pela desclassificação da OSS GAMP, pois na Proposta Financeira realizou 
supressões e acréscimos no plano orçamentário de custeio (Anexo X) sem apresentar as 
devidas justificativas, contrariando o disposto no item 10.6, alínea “a”, do Edital.   

 Em suas razões recursais a OSS GAMP alega o cumprimento rigoroso do modelo 
proposto para o Plano Orçamentário de Custeio, atendendo todas as exigências editalícias. 
Afirma que as despesas acrescidas foram devidamente justificadas no Plano de Trabalho 
apresentado, já que o Edital não estipulou um modo único ou específico para que a 
justificativa fosse realizada. Argumenta ainda que em relação à supressão de itens de despesa, 
houve um equívoco no momento da formatação da planilha para impressão, sendo as linhas 
referentes a estas despesas ocultadas e não excluídas do Plano Orçamentário. Alega por fim 
que a CES poderia ter realizado diligência para esclarecimento dos pontos. 

 A CES adotou durante todo o julgamento do certame o princípio do Formalismo 
Moderado, recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG), 
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relevando, assim, o princípio da competitividade, no entanto este não é o caso da presente 
análise. Explica-se. 

 Alega a OSS GAMP que houve um equívoco no momento da formatação da planilha 
para impressão, sendo os itens de despesas da rubrica “serviços administrativos\apoio” 
ocultados e não excluídos do Plano Orçamentário. Ocorre que, o suposto equívoco, 
considerado pela OSS GAMP como mera formalidade, afetou o conteúdo de sua proposta 
impossibilitando a sua exata compreensão, não podendo ser aplicado, neste ponto, o item 
6.16 do Edital, já que referido item autoriza a CES a desconsiderar apenas evidentes falhas 
formais que não afetem o conteúdo e desde que seja possível a aferição de sua qualificação 
e a exata compreensão de sua proposta: 

6.16. Na análise dos documentos, a CES poderá desconsiderar evidentes falhas 
formais que não afetem o conteúdo. Sendo assim, o desatendimento de exigências 
formais não essenciais não importará na inabilitação ou desclassificação da 
Organização Social participante, desde que seja possível a aferição da sua 
qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

 O Edital em seu item 10.8, estabeleceu que “todos os documentos que compõem o 
Envelope 3 – Proposta Financeira deverão ser disponibilizados: na forma impressa, em planilha 
eletrônica desbloqueada (ex: Microsoft Excel) e em mídia eletrônica (CD ou pen drive) que 
deverá compor o envelope.” Porém, por óbvio, ambos os arquivos, tanto o impresso quanto a 
planilha de Excel em mídia, deveriam ser idênticos quanto ao seu conteúdo. 

Neste aspecto, a CES no momento da avaliação do envelope da Proposta Financeira da 
OSS GAMP, dia 27 de setembro de 2018, verificou a compatibilidade dos arquivos e concluiu 
que ambos eram idênticos e não constavam os itens de despesa da rubrica “serviços 
administrativos\apoio”, a saber: 

 Serviços Advocatícios; 
 Serviços de Consultoria; 
 Serviços Contábeis; 
 Serviços de Comunicação Social; 
 Serviços de Esterilização; 
 Serviços Laboratoriais; 
 Serviços de Imagem e Diagnósticos;  
 Serviços de Coleta de Resíduos; 
 Serviço de Nefrologia; 
 Serviços de Lavanderia e Enxoval; 
 Serviços de Dedetização; 
 Fornecimento de Alimentação; 
 Fornecimento de Gases Medicinais; 
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 Locação de Ambulância; 
 Locação de Equipamentos; 
 Locação de Sistemas de Gestão Hospitalar;  

 
No dia 3 de outubro de 2018, às 15h15, a OSS GAMP pediu “vistas nos documentos e 

pendrive eletrônico” do processo, conforme fls. 9151 dos autos, tendo sido deferido 
imediatamente pelo Presidente da CES. Ocorre que neste dia, às 15h22, o representante da 
OSS GAMP, Sr. Thiago Telles Batista de Souza, após ter vista dos autos do processo e do pen 
drive, procedeu à alteração no documento em Excel constante da mídia digital, desocultando 
os itens de despesa da rubrica “serviços administrativos/apoio”, na presença do Presidente da 
CES, e salvando uma nova versão, sem a ciência e concordância do Presidente, conforme se 
verifica na captura da tela abaixo:  

 
 
 
 

Cabe neste momento esclarecer que o documento fornecido em mídia possui caráter 

auxiliador à CES para analisar a Proposta Financeira impressa constante dos autos, a qual foi 
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publicizada e rubricada pelas OSS participantes, nos termos do Edital, tanto o é, que a planilha 

de Excel solicitada pelo Edital em mídia eletrônica foi fornecida de forma desbloqueada (item 

10.8), passível de alteração posterior, não podendo ser considerada como documento principal 

a ser avaliado pela CES. 

Neste viés, a CES não poderá considerar o documento alterado no dia 03 de outubro 

de 2018, constante na mídia, já que é incompatível com a Proposta Financeira impressa 

constante nos autos às fls. 9097 a 9099, até mesmo porque somente após apresentação das 

razões recursais é que a CES teve acesso e conhecimento à referida modificação. Não poderá 

também considerar o argumento de que foi mero erro formal, pois as Organizações Sociais em 

Saúde são responsáveis pelos seus atos e pelo correto preenchimento do Plano de Custeio, 

não podendo considerar a supressão ocorrida como evidente falha formal a ensejar a 

aplicação do item 6.16 do Edital. 

A OSS GAMP alegou ainda em sede recursal, que as despesas acrescidas no Plano 

Orçamentário de Custeio foram devidamente justificadas no Plano de Trabalho apresentado, já 

que o Edital não estipulou um modo único ou específico para que a justificativa fosse realizada. 

Sem razão a recorrente. 

O Edital em seu item 10.1 estabeleceu que “o “ENVELOPE 3”, do PROPOSTA 

FINANCEIRA, deverá conter os valores da proposta financeira da entidade, para o período de 

36 (trinta e seis) meses, computando as despesas e custos operacionais, especificadas por 

unidade e serviço de saúde, de acordo com as necessidades verificadas na Vistoria Técnica e 

com as especificações constantes no anexo 10 deste Edital”. 

Já o item 10.6, alínea “a”, em continuidade ao item 10.1, estabeleceu que “deverá 

obrigatoriamente conter os seguintes elementos no documento a ser apresentado” no 

Envelope 3,  da Proposta Financeira: 

“Plano Orçamentário de Custeio para desenvolvimento das ações e 
serviços, contemplando os elementos apresentados no Anexo 10, 
especificado por unidade de saúde e tipo de despesa correspondente, 
podendo suprimir e/ou inserir qualquer item de despesa. As 
supressões e/ou acréscimos deverão ser devidamente justificadas”. 
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Dessa forma, a OSS deveria, por óbvio, no ENVELOPE 3, da PROPOSTA FINANCEIRA, 

apresentar o Plano Orçamentário de Custeio (Anexo X) devidamente preenchido, devendo no 

caso de supressões e/ou acréscimos apresentar as devidas justificativas junto com o 

documento. Ora, se referidas justificativas estão a esclarecer eventuais acréscimos e/ou 

supressões de itens de despesa que compõem o documento Plano de Custeio e este por sua 

vez compõe o Envelope 3, da Proposta Financeira, não carece de maiores discussões o local 

onde referidas justificativas deveriam constar. 

A OSS GAMP alega que as justificativas dos acréscimos realizados no Plano de Custeio 

foram apresentadas no Programa de Trabalho, o que não pode ser aceito pela CES, já que o 

Edital é claro ao dispor que as justificativas deveriam vir juntas com o documento exigido no 

item 10.6, alínea “a”. Além do mais, nem ao menos citou as páginas onde ditas justificativas 

estariam descritas, já que apresentou no Envelope 2, do Programa de Trabalho, documentação 

extremamente extensa (mais de 3000 folhas) e de organização confusa que continha inúmeros 

relatórios, registros, manuais, procedimentos e regulamentos não solicitados pelo Edital. 

Insta, por fim, frisar que, ante a ausência dos itens de despesa da rubrica “serviços 

administrativos\apoio” e das justificativas dos itens acrescidos no Plano de Custeio 

apresentado pela OSS GAMP, não poderia a CES promover diligência para suprir referidas 

ausências, como entende a recorrente, pois o item 7.6 do Edital é claro ao estabelecer que: 

7.6. Não serão aceitas, posteriormente à entrega dos DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO, PROGRAMA DE TRABALHO e da PROPOSTA 
FINANCEIRA complementações sob alegação de insuficiência de 
dados ou informações, salvo aquelas necessárias ao saneamento de 
falhas, ou, ainda, de correções de caráter formal no curso do 
procedimento.  

(destaque nosso) 
 

Diante do exposto, a CES decidiu pelo INDEFERIMENTO do Recurso da OSS GAMP 

neste ponto específico, mantendo a decisão de Desclassificação, pois houve supressões e 

acréscimos de itens de despesa no Plano de Custeio que não foram justificadas, descumprindo 

as exigências editalícias, especialmente o item 10.6, alínea “a”. 
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II.2 Dos questionamentos da OSS GAMP para desclassificação da OSS IGH por falta de 
descrição do valor trienal por extenso (Item 1.2.1): 

É certo que a realização do certame licitatório destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia e da proposta mais vantajosa para a Administração 
(Princípio da Competitividade). 

Por outro lado, a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, 
ao qual se acha estritamente vinculada, vertida pelo Princípio da Vinculação ao Instrumento 
Convocatório. 

Todavia, conforme entendimento consagrado no âmbito do STJ, “rigorismos formais 
extremos e exigências inúteis não podem conduzir a interpretação contrária à finalidade da 
lei”. Aliado a este entendimento releva-se o Princípio do Formalismo Moderado, adotado pela 
CES no julgamento do presente processo administrativo e recomendado pelo TCE/MG.  

No caso em análise, a OSS IGH, embora não tenha descrito por extenso o valor trienal 
da proposta financeira, não foi desclassificada pela CES, pela afronta ao item 10.3 do Edital, 
porque a falta do valor por extenso constitui-se em mera irregularidade que não compromete 
nenhum dos princípios informadores do certame, atraindo o que dispõe o item 6.16 do Edital, 
já que referida falha formal não comprometeu o conteúdo da Proposta Financeira, muito 
menos inviabilizou a aferição de sua qualificação e a exata compreensão de seus termos.  

A interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a atos que acabem por 
malferir a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de 
concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta. 

Não se vislumbra qualquer prejuízo ou violação aos princípios norteadores da 
Administração Pública na decisão da CES que considerou válida a Proposta Financeira 
apresentada pela OSS IGH, mesmo não havendo a descrição por extenso do valor trienal. 

Diante do exposto, decidiu a CES pelo INDEFERIMENTO do Recurso da OSS GAMP 
neste ponto em específico, mantendo válida a Proposta Financeira da OSS IGH, em nome do 
Princípio da Competitividade e do Formalismo Moderado. 

II.3 Dos questionamentos da OSS GAMP para desclassificação da OSS IGH pela 
irregularidade nos custos e dimensionamentos de Recursos Humanos em desacordo com CLT 
(Item 1.2.2): 

Alega a OSS GAMP que a OSS IGH deve ser desclassificada, uma vez que em sua 

proposta financeira no dimensionamento de recursos humanos das UPAS e Complexo 

Hospitalar apresentou salários diferentes para profissionais da mesma categoria, em 
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verdadeira afronta ao que dispõe o art. 461 da CLT. Alegou ainda que os salários dos 

profissionais Técnicos de Enfermagem e Recepcionistas estão abaixo do piso salarial proposto 

na Convenção Coletiva de Trabalho firmada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Hospitais, 

Clínicas, Casas de Saúde e Estabelecimentos de Saúde do Estado de Minas Gerais 

(SINTRASAÚDE). 

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) prevê no seu artigo 5º que sendo executado 

trabalho de igual valor na mesma empresa, esse deve ser remunerado de forma igualitária, 

inclusive, sem discriminação de sexo. Essa regra é ainda realçada pelo art. 461 do mesmo 

dispositivo legal que determina que sendo idêntica a função, o trabalho realizado 

semelhantemente, ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, 

sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. O trabalho de igual valor é conceituado como 

aquele que demanda igual produtividade e perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de 

tempo e serviço não for maior do que dois anos, conforme § 1º do art. 461 da CLT.  

Neste contexto, é admissível que na Proposta Financeira apresentada pelas OSS haja 

diferença salarial entre profissionais da mesma categoria, já que não se pode aferir se o 

trabalho dos profissionais é de igual produtividade e perfeição técnica, podendo ainda haver 

exigência de especialização ou experiência em determinada área, o que ensejaria a 

diferenciação salarial. Além do mais, é sabido que o estabelecimento de saúde possui diversos 

setores com características específicas, o que diferencia as funções exercidas por cada 

profissional, sendo diferentes as tarefas realizadas. 

Em relação à alegação de que a OSS IGH em seu dimensionamento de recursos 

humanos atribuiu salário para as funções de Técnico de Enfermagem e Recepcionista abaixo 

do piso salarial da categoria, não cabe à CES a análise das diversas convenções coletivas que 

abrangem as diversas categorias profissionais que compõem os estabelecimentos de saúde do 

Edital, já que os elementos utilizados para o julgamento da Proposta Financeira, bem como de 

todo o processo, foram os constantes dos autos do Chamamento Público nº 005/2018, não 

constatando a Comissão, com a análise, a presença de valores manifestamente inexequíveis 

para as referidas funções. Além do mais a Convenção Coletiva de Trabalho apresentada pela 

OSS GAMP pode ter sua aplicação questionada. 
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Insta aqui ressaltar que, conforme item 9.5 do Edital, os PROGRAMAS DE TRABALHO E 

PROPOSTAS FINANCEIRAS constarão como obrigações da ORGANIZAÇÃO SOCIAL durante a 

execução do CONTRATO DE GESTÃO e servirão como linha de base para as avaliações feitas 

pela Comissão de Avaliação. 

Desta forma, por serem estimados os itens de despesa que compõem o Plano 

Orçamentário de Custeio, havendo a necessidade de alteração de qualquer rubrica será feita a 

compensação em outra rubrica de modo que o valor total da Proposta Financeira não sofra 

alteração. Isto é justificado pela natureza convenial do Contrato de Gestão.   

Diante do exposto, decidiu a CES pelo INDEFERIMENTO do Recurso da OSS GAMP 

neste ponto em específico, mantendo válida a Proposta Financeira da OSS IGH e os valores 

nela apresentados, já que não foram considerados manifestamente inexequíveis. 

II.4 Dos questionamentos da OSS GAMP para desclassificação da OSS IGH e IABAS por 

não provisionarem ISSQN (Item 1.2.3, e 1.3) e por apresentar numeração manual (Item 1.2.4) 

Alega a OSS GAMP que a OSS IGH e IABAS devem ser desclassificadas do certame já 

que suas propostas financeiras não provisionaram os gastos com tributo municipal, o ISSQN. 

Alega ainda que em relação ao Programa de Trabalho da OSS IGH, foram inseridos 

manualmente os números das páginas e índices. 

O item 10.1 do Edital estabeleceu que “O “ENVELOPE 3”, da PROPOSTA FINANCEIRA, 

deverá conter os valores da Proposta Financeira da entidade, para o período de 36 (trinta e 

seis) meses, computando as despesas e custos operacionais, especificadas por unidade e 

serviço de saúde, de acordo com as necessidades verificadas na Vistoria Técnica e com as 

especificações constantes no anexo 10 deste Edital”. 

Dessa forma, era obrigação das OSS fazer o preenchimento do Plano Orçamentário de 

Custeio, Anexo X do Edital, de forma a considerar todas as despesas e custos operacionais das 

unidades e serviços de saúde. 
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Neste contexto, era responsabilidade das OSS o preenchimento do campo destinado às 

despesas tributárias de acordo com sua realidade, já que a organização poderia ter imunidade 

tributária ou não.  

Pela lógica, havendo imunidade tributária a OSS poderia lançar o referido item de 

despesa zerado, pois com a imunidade não serão tributados o patrimônio, renda e serviços da 

entidade. Agindo com prudência, poderia ainda a OSS lançar o gasto com ISSQN por tempo 

razoável até o efetivo reconhecimento da imunidade pelo município (art.48, §2º, do Código 

Tributário do Município de Contagem), não sendo defeso o lançamento para os três anos de 

execução do contrato, caso entendesse mais prudente. 

A OSS IGH optou por lançar o item de despesa, “Despesas Tributárias”, zerado, por 

possuir imunidade tributária, o que foi comprovado no Programa de Trabalho com a 

apresentação do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS 

devidamente publicado no Diário Oficial da União e com vigência válida. 

Já a OSS IABAS, mesmo possuindo imunidade tributária através do CEBAS, apresentado 

em seu programa de trabalho, optou por efetuar o lançamento do ISSQN para os três anos de 

execução do contrato. 

Insta aqui esclarecer que o valor da Proposta Financeira será considerado para efeito 

de repasse dos recursos, no entanto, a OSS deverá fazer prestação de contas de seus gastos, 

de modo que não existindo gastos com determinada rubrica lançada na proposta, os valores a 

ela correspondente deverão ser restituídos à Administração Pública nos termos estabelecidos 

na legislação vigente e no Contrato de Gestão. Noutro norte, havendo gastos com rubricas que 

não componham a Proposta Financeira, estas não serão abrangidas pelo repasse financeiro, 

devendo sua cobertura sair do patrimônio da OSS. 

O item 9.5 do Edital é claro ao estabelecer que “os PROGRAMAS DE TRABALHO E 

PROPOSTAS FINANCEIRAS constarão como obrigações da ORGANIZAÇÃO SOCIAL durante a 

execução do CONTRATO DE GESTÃO e servirão como linha de base para as avaliações feitas 

pela Comissão de Avaliação”. 
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Em relação às alegações de que houve inserções manuais de número de páginas e 

índices no Programa de Trabalho da OSS IGH, não há qualquer impedimento de que isso seja 

feito de forma manual, tendo em vista que o Edital não estabeleceu nenhum padrão para a 

paginação dos documentos. Destaca-se ainda que no momento do recebimento dos 

documentos, a CES conferiu na sessão pública a sequência numérica dos documentos 

apresentados. 

Diante do exposto, a CES decidiu pelo INDEFERIMENTO do Recurso da OSS GAMP 

neste ponto específico, mantendo válidas neste aspecto as propostas financeiras da OSS IGH e 

IABAS. 

II.5 Dos questionamentos da OSS GAMP referentes aos Organogramas (Item 1.4.1): 

O Item 9.4.2.1, alínea “a”, do Edital tem como requisito a apresentação de 

Organograma e modelo gerencial individualizado para cada uma das 7 (sete) unidades a serem 

gerenciadas. A OSS GAMP apresentou para todas as unidades os organogramas, suas relações 

hierárquicas, justificativa da seleção do organograma e modelo gerencial, atendendo, assim as 

alíneas “a1”, “a3” e “a4”. 

A alínea “a2” do referido item exigia o detalhamento de cada Função/cargo descrito no 

modelo, vejamos: 

a2) Junto ao organograma deve ser apresentado texto descrevendo a 
estrutura hierárquica a ser implantada na respectiva unidade a ser 
gerenciada, COM DETALHAMENTO DE CADA FUNÇÃO/CARGO 
DESCRITO NO MODELO e a relação hierárquica entre eles; 

(grifo nosso). 

A OSS GAMP em sua Proposta Técnica, nas paginas 175 a 210, analisadas pela CES e 

apontadas em suas razões recursais como local onde estariam cumprindo as normas 

editalícias, não apresentou detalhamento de cada Função/cargo descrito no organograma 

como exigido.  

Como exemplo citamos que em relação ao nível estratégico não foram detalhadas as 

seguintes funções:  
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 Gestão de Projetos e Planejamento Estratégicos; 

 Gestão Coorporativa de Qualidade e Processos; 

 Gestão de TI e Inovações; 

 SESMT; 

 Recrutamento e Seleção; 

 Departamento Pessoal; 

 Gestão de Compras e Contratos;  

 Gestão de Suprimentos e Logística; 

 Gestão Contábil, Fiscal e Patrimonial; 

 Gestão Financeira e Orçamentária.    

Diante do exposto e levando em consideração a regra do Edital de enquadramento do 

documento apresentado, levando em consideração ainda os níveis de proficiência 

apresentados na Tabela 1, a OSS GAMP foi enquadrada em “Atende Parcialmente”, uma vez 

que a mesma apresentou parcialmente os critérios formais do edital, por não ter apresentado 

detalhamento de todas as funções/cargos do organograma.    

Diante do fato exposto, a CES decide pelo INDEFERIMENTO das razões recursais da OSS 

GAMP, neste ponto especifico. 

II.6 Dos questionamentos da OSS GAMP referentes aos Protocolos Clínicos (Item 1.4.2) 

Conforme Item 9.4.2.1, alínea “b”, do Edital, a OSS GAMP apresentou 11 protocolos 

para o Hospital Municipal, 11 protocolos para o Centro Materno Infantil e 10 protocolos para 

as UPAS.  

Em suas razoes recursais a OSS GAMP contrapõe a análise da Comissão no item 

“Racionalização de gastos com insumos, medicamentos e intervenções médicas” alegando que 

o rol de protocolos apresentados padronizam a prática assistencial, orientando condutas das 

equipes e, por consequência, evitando a utilização desnecessária de recurso. 

Diante das razões apresentadas e análise dos protocolos, por mais que a Organização 

não tenha feito protocolos diretamente voltados para a “Racionalização de gastos com 
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insumos, medicamentos e intervenções médicas”, a CES decide por acatar o argumento da OSS 

GAMP no cumprimento deste item, já que os protocolos apresentados, se cumpridos, 

resultarão em racionalização de gastos.  

Contudo, a OSS GAMP não abordou o item obrigatório voltado para “Cirurgia Segura”, 

o que era condição para ser enquadrado no item “b.2” e alcançar a pontuação máxima. Tal 

fato ensejou na manutenção do enquadramento de proficiência técnica em “Atende 

Plenamente” somente ao item “b.1”, permanecendo a nota proferida pela CES, 2 (dois) 

pontos. 

II.7 Dos questionamentos da OSS GAMP referentes aos Procedimentos para Contratação 

de Serviços (Item 1.4.3, c1) 

A OSS GAMP apresentou texto às paginas 385 e 386 para o cumprimento do item “c.1” 

onde foi solicitado um texto explicativo de, no máximo 8 (oito) laudas, descrevendo a 

contratação de serviços, onde a Organização Social teve sua proposta enquadrada no nível de 

proficiência “Atende Parcialmente”, por apresentar inovações razoavelmente expressivas.  

Em suas razões, a recorrente cita que a contratação seguirá os princípios do Poder 

Público e complementa que o Edital não deixa claro os parâmetros de inovação esperados pela 

CES. Aponta ainda, que a CES deveria considerar por inovação obedecer aos princípios acima 

citados. 

A CES, durante o julgamento, identificou que o modelo de contratação de serviços a 

ser implantado foi abordado de forma simplista. Com a ausência de detalhamento não ficou 

evidenciado que a Organização Social trará inovações efetivas ao processo de contratação dos 

serviços. Neste item em específico a Organização Social não foi capaz de demonstrar 

claramente qual o modelo de contratação de serviço que será implantado, não sendo possível 

identificar se este irá estabelecer inovação efetiva para atendimento aos problemas de gestão 

e qualidade assistencial. 

Cabe esclarecer que a Administração Pública buscou com a exigência desse item que 

as OSS demonstrassem estratégias e processos mais eficientes, eficazes e menos burocráticos 

com o objetivo de incrementar tecnologias e modelos de contratação inovadores. O 
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argumento da recorrente que seguirá de forma rígida os princípios da moralidade, boa fé, 

probidade, impessoalidade, economicidade, isonomia, publicidade, legalidade e razoabilidade 

já são premissas legais a serem cumpridas, não podendo ser consideradas como inovações. 

Diante dos fatos apresentados, a OSS GAMP abordou de forma simplista os itens 

obrigatórios da alínea “c.1”, do item 9.4.2.6, impossibilitando a CES de identificar se o modelo 

apresentado iria estabelecer inovação efetiva para atendimento aos problemas de gestão e 

qualidade assistencial, o que ensejou na manutenção do enquadramento de proficiência 

técnica em “Atende Parcialmente”, INDEFERINDO o recurso neste ponto. 

II.8 Dos questionamentos da OSS GAMP referentes aos Procedimentos para Contratação 

de Obras (Item 1.4.3, c2) 

O Item 9.4.2.6 do Edital, aponta que as Organizações Sociais deveriam apresentar para 

cada item de Contratação (Contratação de Serviços, Contratação de Obras e Procedimentos de 

Compras), um texto explicativo de no máximo 8 (oito) laudas, contemplando os pontos 

abordados nas respectivas tabelas das alíneas “c1”, “c2” e “c3”. 

Na Contratação de Obras, alínea “c2” do Edital, a OSS deveria ter apresentado texto de 

no máximo 8 (oito) laudas contendo: 

 Modelo da Contratação de Obras a ser implantado; 

 Proposição de Otimização para a Contratação de Serviços de Obras, 

Manutenção Predial Preventiva e Corretiva do Complexo Hospitalar e UPA’s; 

 Proposição de transição dos Serviços já contratados com as novas soluções que 

serão propostas; 

 Sistema de Informação e incremento tecnológico que se aplicam no tema 

proposto; 

 Monitoramento e mensuração das ações propostas. 

A recorrente aponta em suas razões recursais que apresentou proposta de otimização 

na pagina 387 e que a mesma seguirá os princípios da Administração Pública. Argumenta ainda 

que foi abordado no item 20.7, fls. 675 a 703 de sua Proposta Técnica, os processos de 

manutenção preventiva e corretiva das instalações e equipamentos. Aponta por fim que foi 
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apresentada proposta de transição dos serviços (fls. 387), propondo a mesma sistemática 

descrita no modelo de contratação de serviços (item de analise de outra alínea, “c1”). 

Analisando as razões recursais e o texto apresentado para este item (fls. 386 a 388 da 

Proposta Técnica), ficou claro que a Organização Social não entendeu a finalidade do item, já 

que não abordou especificamente os temas constantes na alínea “c2”. Apontou em suas 

razões que os temas foram abordados em um documento constante no item 20.7 de sua 

Proposta Técnica (fls. 675 a 703), o qual possui 28 (vinte e oito) laudas, quantidade muito 

superior ao máximo exigido no item em análise, não podendo ser considerado pela CES como 

documento apto ao atendimento deste requisito.  

Insta esclarecer, que a OSS GAMP apresentou documentação extremamente extensa 

(mais de 3000 folhas) e de organização confusa que continha inúmeros relatórios, registros, 

manuais, procedimentos e regulamentos não solicitados pelo Edital, como o documento 

indicado (item 20.7) para atendimento da alínea “c2” do item 9.4.2.6, talvez no intuito de 

impressionar a CES ou confundir as análises das exigências do edital. 

A Organização Social apresentou uma sistemática de monitoramento que se utiliza de 

indicadores relativos à manutenção e não a gestão de obras, deixando mais evidente o não 

entendimento do conteúdo solicitado, não atendendo ao objeto do item, além de deixar a 

metodologia confusa para interpretação da CES. 

Diante do exposto a CES decide pelo INDEFERIMENTO do recurso neste item em 

análise, permanecendo o texto apresentado (fls. 386 a 388 da Proposta Técnica) para a alínea 

“c.2”, do item 9.4.2.6, enquadrado no nível de proficiência “Não Atende”. 

II.9 Dos questionamentos da OSS GAMP referentes aos Procedimentos para Compras 

(Item 1.4.3, c3) 

O Item 9.4.2.6 do Edital, aponta que as Organizações Sociais deveriam apresentar para 

cada item de Contratação (Contratação de Serviços, Contratação de Obras e Procedimentos de 

Compras), um texto explicativo de no máximo 8 (oito) laudas, contemplando os pontos 

abordados nas respectivas tabelas dos itens “c1”, “c2” e “c3”. 
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No Procedimento de Compras, item “c3” do Edital, a OSS deveria ter apresentado 

texto de no máximo 8 (oito) laudas contendo:  

 Modelo de processo de compra e manutenção do estoque, estocagem e 

distribuição nas unidades, desabastecimento a ser implantado;  

 Proposição de otimização para a compra e manutenção do estoque, 

estocagem e distribuição nas unidades, considerando a amplitude dos serviços 

do Complexo Hospitalar e das UPAs; 

 Plano de ação em caso de desabastecimento de medicamentos, materiais, 

insumos e correlatos; 

 Proposição de transição do estoque, estocagem, distribuição e reposição com 

as novas soluções que serão propostas; 

 Sistema de Informação e incremento tecnológico que se aplicam no tema 

proposto, e tragam segurança e rastreabilidade; 

 Monitoramento e mensuração das ações propostas. 

A recorrente aponta em suas razões recursais que apenas não fez menção ao termo 

“Rastreabilidade”, porém, o conteúdo foi demonstrado durante o processo (item 20.3.9, 

páginas 649 a 651 da Proposta Técnica). Destaca, ainda, que implementará sistema de 

informação para operacionalização das Unidades e a criação de um Centro de Distribuição, 

concluindo que a proposta não poder ser enquadrada como Atende Minimamente. 

A análise das razões recursais e do texto apresentado (fls. 388 a 418 da Proposta 

Técnica) deixa evidente que a Organização Social não entendeu as exigências do item, já que 

foi exigida a confecção de um texto explicativo contendo no máximo 8 (oito) laudas, 

abordando os temas já descritos acima. 

A OSS GAMP apresentou um texto de 30 (trinta) laudas, além de indicar para o 

cumprimento da alínea “c3”, em suas razões recursais, o texto constante do item 20.3.9, nas 

páginas 649 a 651 de sua Proposta Técnica, quase 300 páginas a frente do texto apresentado. 

Em obediência ao princípio Constitucional da Isonomia conferido a todos os 

participantes, a CES analisou apenas 8 (oito) laudas do texto apresentado pela OSS GAMP, 
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constatando que a referida OSS atendeu minimamente ao disposto na alínea c.3, de forma que 

não foi abordado, nas 8 (oito) laudas analisadas, o “Sistema de Informação e incremento 

tecnológico que se aplicam no tema proposto, e tragam segurança e rastreabilidade”, além de 

não apresentar “Propostas de inovação”, enquadrando o texto no nível de proficiência 

“Atende Minimamente”. 

Ante o exposto, a CES decide pelo INDEFERIMENTO do recurso neste ponto em 

específico, mantendo o nível de proficiência atribuído. 

II.10 Dos questionamentos da OSS GAMP referentes aos Procedimentos para Política de 

Gestão de Pessoas (Item 1.4.4, d3) 

O Item 9.4.2.6, alínea “d.3”, do Edital exige que as Organizações Sociais apresentem 

critérios e tecnologias para o recrutamento e seleção de pessoal, devendo confeccionar texto 

abordando o seguinte conteúdo: 

 Conjunto de ações e quais serão as regras de recrutamento de profissionais para 

trabalhar nas unidades que serão gerenciadas. 

 Critérios de publicidade e disputa que ampliando a capacidade de busca de 

profissionais de excelência. 

 Critérios que serão utilizados para recrutamento e seleção de pessoal. 

 Critérios relativos aos profissionais de carreira do município. 

A CES atribuiu nível de proficiência “Atende Parcialmente” ao texto apresentado pela 

OSS GAMP, já que não foram abordados critérios e tecnologias para o recrutamento e seleção 

relativo aos profissionais de carreira do município. 

A recorrente argumentou em suas razões recursais que “não há como se definir outros 

critérios para recrutamento e seleção, especificamente para profissionais de carreira, uma vez 

que haveria com isso, privilégios contrários ao princípio legal, moral e impessoal”. Considerou 

ao final que o item deve ser excluído do julgamento para todas as Organizações Sociais. 
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Primeiramente cabe pontuar que o argumento apresentado pela OSS GAMP em 

relação à exclusão do item do edital deveria ter sido objeto de impugnação e não foi. Desta 

maneira, trazemos a baila o item 3.6: 

“3.6. Não sendo formulados pedidos de esclarecimentos e/ou 
impugnações sobre o CHAMAMENTO PÚBLICO, se pressupõe que os 
elementos fornecidos no EDITAL são suficientemente claros e 
precisos para todos os atos a se cumprirem no âmbito do processo 
de seleção, não restando direito às ORGANIZAÇÕES SOCIAIS para 
qualquer reclamação ulterior, dado que a participação no 
CHAMAMENTO PÚBLICO implica na integral e incondicional 
aceitação de todos os termos e condições deste EDITAL.” 

Beira o absurdo o argumento da OSS GAMP de que o conteúdo referente aos critérios 
relativos aos profissionais de carreira do município não necessitariam de ser abordados.  

Há de se destacar que esse conteúdo é um dos mais sensíveis no processo de transição 
do modelo a ser implementado, considerando que a Administração Pública possui um elevado 
número de servidores altamente qualificados que não poderão ser desconsiderados em 
processos de seleção interno bem como na alocação dos mesmos em cargos e setores 
estratégicos. 

O Edital em seu Termo de Referência traz pontos específicos sobre o processo de 
transição dos servidores, item 16.3.4, “no que tange à gestão de pessoas” e as obrigações que 
a OSS terá junto aos servidores cedidos. 

Neste contexto, não cabe questionamentos da OSS se os critérios relativos aos 
profissionais de carreira do município devem ser ou não abordados nesse item, pois o Edital foi 
claro em exigir a abordagem ao referido conteúdo. 

Diante do exposto, a OSS GAMP não atendeu às exigências do item 9.4.2.6, alínea 
“d.3”, ao não ter abordado o conteúdo “critérios relativos aos profissionais de carreira do 
município”, sendo enquadrado no nível de proficiência “Atende Parcialmente”, sendo o 
recurso INDEFERIDO pela CES neste ponto em particular. 

II.11 Dos questionamentos da OSS GAMP referentes à Outros Programas de Qualidade 
(Item 1.4.5) 

 A OSS GAMP, em suas razões recursais, questiona a avaliação do item “g) Outros 
programas de qualidade” na qual a CES considera que foram apresentados 3 (três) programas 
de qualidade. Contudo, a OSS afirma que só apresentou 1 (um) programa de qualidade 
descrito nas páginas 617 a 621 e que o mesmo atende as exigências do Edital. 
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A CES por vários momentos teve que ler e reler a documentação extensa e de 
organização confusa apresentada pela OSS GAMP, que continha inúmeros relatórios e 
registros não solicitados pelo Edital. Em especial ao item em questão, a apresentação de um 
texto muito extenso para o item “f) Núcleo de Segurança do Paciente”, com 12 subitens e 2 
cronogramas, levou a CES a entender que existia mais de uma proposta, além da sinalizada no 
item 18.1.15, o que não comprometeu a avaliação da proposta indicada nas razões recursais. 

Em seu recurso a OSS apresentou como “Outros programas de qualidade” a proposta 
“Semana de Qualidade”. O programa apresentado atende aos requisitos do item “g.1”, porém 
não atende plenamente aos requisitos estabelecidos em “g.2” por não ter explicitado os 
benefícios que trará para a assistência e para os pacientes. Além disso, não foi identificada, 
pela CES, nenhuma inovação ao se realizar uma “Semana da Qualidade”. 

Desta maneira a CES decide pelo INDEFERIMENTO do recurso neste ponto, mantendo 
o enquadramento da proposta como “Não Atende”, por não apresentar todos os critérios 
solicitados no item e pela proposta não apresentar evidência de inovação. 

II.12 Dos questionamentos da OSS IGH referentes à documentação da OSS GAMP e IABAS 
sem assinatura (Item 2.1 e Item 2.2.1),  falta de índice na Proposta de Preços da OSS IABAS 
(Item 2.2.2), falta de numeração da Proposta Orçamentária da OSS IABAS (Item 2.2.3) e falta 
de CNPJ/Papel Timbrado na Proposta Financeira da OSS IABAS (Item 2.2.4). 

Alega a OSS IGH em suas razões recursais que existem inconformidades na proposta de 
trabalho da OSS GAMP e OSS IABAS que ensejariam a sua desclassificação, sendo uma delas a 
ausência de assinatura do Representante Legal da instituição, o que afronta a exigência do 
item 9.4.1 do Edital, sendo um pressuposto de validade da proposta. Alega ainda que o 
Envelope 3 – Proposta Financeira da OSS IABAS possui uma série de irregularidades como: 
ausência de índice, ausência de paginação, ausência de CNPJ e ausência de papel timbrado da 
Instituição. 

 
É certo que a realização do certame licitatório destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia e da proposta mais vantajosa para a Administração 
(Princípio da Competitividade). 

 
Por outro lado, a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, 

ao qual se acha estritamente vinculada, vertida pelo Princípio da Vinculação ao Instrumento 
Convocatório. 

 
Todavia, conforme entendimento consagrado no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), “rigorismos formais extremos e exigências inúteis não podem conduzir a 
interpretação contrária à finalidade da lei”. Aliado a este entendimento releva-se o Princípio 
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do Formalismo Moderado, adotado pela CES no julgamento do presente processo 
administrativo e recomendado pelo TCE/MG.  

 
No caso em análise, a OSS GAMP e a OSS IABAS, embora não tenham assinado as 

propostas técnicas, não foram desclassificadas pela CES, pela afronta ao item 9.4.1 do Edital, 
porque existiam elementos suficientes para identificá-las, em razão da rubrica nesses 
documentos e nos demais que o acompanhavam, bem como pelo fato de ter sido apresentado 
em papel timbrado da instituição. 

 
Desta forma, a falta de assinatura na proposta técnica e a ausência de índice 

constituem-se em meras irregularidades que não comprometem nenhum dos princípios 
informadores do certame, atraindo o que dispõe o item 6.16 do Edital, já que referidas falhas 
formais não comprometeram o conteúdo da Proposta Técnica, muito menos inviabilizou a 
aferição de sua qualificação e a exata compreensão de seus termos.  

 
A interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a atos que acabem por 

malferir a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de 
concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta. 

 
Não se vislumbra qualquer prejuízo ou violação aos princípios norteadores da 

Administração Pública na decisão da CES que considerou válidas as Propostas Técnicas 
apresentadas pelas OSS GAMP e IABAS, mesmo não havendo assinatura do representante 
legal, pois possível a sua identificação. 

 
Além do mais, insta frisar, que as Propostas Financeiras da OSS GAMP e IABAS, 

documento mais importante do certame, por representar o compromisso em realizar os 
pagamentos, estão devidamente assinadas pelo representante legal da instituição, atendendo 
ao que dispõe o item 9.4.1 do Edital, aferindo a devida validade aos valores propostos.  

 
A ausência de CNPJ e de papel timbrado na proposta financeira da OSS IABAS não tem 

o condão de desclassificá-la, conforme alegado nas razões recursais da OSS IGH, já que não 
foram exigidas tais formalidades pelo Edital. 

 
Insta observar que a OSS IABAS foi desclassificada do certame por não atingir a 

pontuação necessária no Programa de Trabalho e também por não ter apresentado 
justificativa na Proposta Financeira nos itens de despesa acrescidos. 

 
Em relação à ausência de numeração do Envelope 3 da OSS IABAS, referida falha 

formal foi devidamente sanada em sessão pública com a inserção, de forma manual, da 
paginação pela representante legal credenciada da OSS. 
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Diante do exposto, decidiu a CES pelo INDEFERIMENTO do Recurso da OSS IGH neste 
ponto em específico, mantendo válidas as Propostas Técnicas apresentadas pelas OSS GAMP e 
IABAS, e também a Proposta Financeira da OSS IABAS, em nome do Princípio da 
Competitividade e do Formalismo Moderado. 

II.13 Dos questionamentos da OSS IGH referentes aos Organogramas (Item 2.3.1) 

O Item 9.4.2.1, alínea “a”, do Edital, tem como requisito a apresentação de 
Organograma e modelo gerencial individualizado para cada uma das 7 (sete) unidades a serem 
gerenciadas. A OSS IGH apresentou para todas as unidades os organogramas, suas relações 
hierárquicas, justificativa da seleção do organograma e modelo gerencial, atendendo, assim as 
alíneas “a1”, “a3” e “a4”. 

A alínea “a2” do referido item exigia o detalhamento de cada Função/cargo descrito no 
modelo, vejamos: 

a2) Junto ao organograma deve ser apresentado texto descrevendo a 
estrutura hierárquica a ser implantada na respectiva unidade a ser 
gerenciada, COM DETALHAMENTO DE CADA FUNÇÃO/CARGO 
DESCRITO NO MODELO e a relação hierárquica entre eles; 

(grifo nosso) 

A OSS IGH em suas razões recursais argumenta que houve a ocorrência de erro 
material, devendo considerar “Diretoria Médica” ao invés de “Diretoria Técnica”, estando o 
cargo de “Diretoria Médica” contemplado no organograma. 

Ocorre que a CES, em seu “Relatório de Avaliação de Chamamento Público”, citou a 
Diretoria Técnica apenas como exemplo do que a OSS IGH não descreveu. Contudo, há de se 
destacar que a OSS confeccionou os organogramas por setores/funções sem demonstrar os 
cargos relacionados a estes e, quando do detalhamento previsto na alínea “a2”, a mesma o fez 
por cargos, sem fazer liame com os setores/funções descritos no organograma. 

Com isso, diversos setores/funções contemplados nos organogramas não foram 
descritos conforme exigência para cumprimento do item em análise. 

Diante do exposto e levando em consideração a regra do Edital de enquadramento do 
documento apresentado, levando ainda em consideração os níveis de proficiência 
apresentados na Tabela 1, a OSS IGH foi enquadrada em “Atende Parcialmente”, uma vez que 
o mesmo apresentou parcialmente os critérios formais do Edital, por não ter apresentado 
detalhamento de todas as funções/cargos do organograma. Assim, a CES decide pelo 
INDEFERIMENTO das razões recursais da OSS IGH, neste ponto especifico. 
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II.14 Dos questionamentos da OSS IGH referentes aos Protocolos Clínicos (Item 2.3.2) 

Conforme Item 9.4.2.1, alínea “b”, do Edital, a OSS IGH apresentou 16 protocolos para 
o Complexo Hospitalar e 10 protocolos para as UPAS. 

Em suas razoes recursais a OSS IGH contrapõe a análise da Comissão no item 
“Racionalização de gastos com insumos, medicamentos e intervenções médicas” requerendo 
reavaliação do item 3.3.2. justificando que a não apresentação de protocolos para 
racionalização de gastos se deu por falta de documentos homologados para a área pública 
junto ao Ministério da Saúde. Acrescentou ainda que se deve atribuir pontuação total ou 
parcial por ter apresentado protocolo de higienização das mãos, cumprindo, dessa forma, 5 
dos 6 itens solicitados. 

Diante das razões apresentadas e análise dos protocolos, a CES entende que existem 
inúmeros protocolos que poderiam ter sido apresentados referentes à racionalização dos 
gastos com insumos, medicamentos e intervenções médicas. É sabido que os recursos 
dedicados aos serviços de urgência e emergência são finitos e as demandas são ascendentes, 
exigindo da Administração Pública a adoção de estratégias eficazes e efetivas para otimização 
dos gastos, podendo os protocolos se traduzirem como tais estratégias. 

Neste contexto, a CES mantém o enquadramento da proposta como “Não Atende”, 
por não apresentar todos os critérios solicitados no item e pela proposta não apresentar o 
item obrigatório voltado para “Racionalização de gastos com insumos, medicamentos e 
intervenções médicas”. Tal fato ensejou na manutenção do enquadramento de proficiência 
técnica em “Atende Plenamente” somente ao item “b.1”, permanecendo a nota proferida pela 
CES, 2 (dois) pontos, resultando no INDEFERIMENTO do recurso. 

II.15 Dos questionamentos da OSS IGH referentes a Proposta de Contratação de Serviços 
(Item 2.3.3) 

A OSS IGH apresentou texto para o cumprimento do item 9.4.2.6, alínea “c.1”, sendo 
solicitado um texto explicativo de no máximo 8 (oito) laudas, descrevendo a contratação de 
serviços, onde a Organização Social teve sua proposta enquadrada no nível de proficiência 
“Atende Parcialmente” por apresentar parcialmente os conteúdos solicitados. 

Em suas razões, a recorrente argumenta que apresentou todos os conteúdos em seu 
texto e destaca ainda parte do texto em sua defesa. Aponta também, que a CES deveria 
considerar a abordagem dos itens e conceder pontuação máxima. 

A CES ao analisar o texto apresentado na Proposta Técnica e o destaque apresentado 
nas razões recursais, não encontrou abordagens relativas a “transição dos serviços já 
contratados” e “monitoramento e mensuração das ações propostas”. 
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O Edital em seu item 9.4.2.6, alínea “c1”, apresenta o conteúdo a ser abordado no 
texto, além de definir as regras para enquadramento no nível de proficiência, Tabela 31, item 
9.4.2.8. Neste quesito a OSS IGH não abordou todos os temas propostos para ser enquadrado 
em nível de proficiência “Atende Plenamente” 

Diante dos fatos apresentados, a OSS IGH abordou parcialmente os itens obrigatórios 
da alínea “c.1”, do item 9.4.2.6, não apresentando os conteúdos obrigatórios “Proposição de 
Transição dos serviços já contratados com as novas soluções que serão propostas” e 
“monitoramento e mensuração das ações propostas”, o que ensejou na manutenção do 
enquadramento de proficiência técnica em “Atende Parcialmente”, resultando no 
INDEFERIMENTO do recurso. 

II.16 Dos questionamentos da OSS IGH referentes a Interface entre os Pontos da Rede 
(Item 2.3.4) 

A OSS IGH apresentou texto nas páginas 7974 a 7983 dos autos do processo, para 
cumprimento da alínea “b”, item 9.4.3 do Edital, o qual exigiu texto explicativo de, no máximo 
10 (dez) laudas, cujo conteúdo obrigatório a ser abordado foi: 

 Proposta de interface com os demais níveis de atenção: Atenção Primária à Saúde, 
Atenção Especializada, Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e Vigilância em Saúde; 

 Proposta de ações para o manejo de pacientes de baixo risco, com perfil para 
atendimento na Atenção Primária à Saúde; 

 Mecanismos de Proposta de ações de manejo de pacientes de Saúde Mental 
oriundos da Rede de Atenção Psicossocial; 

 Proposta de ações como retaguarda de referência especializada para os demais 
pontos de atenção da Rede, incluindo ações de suporte junto a grupos técnicos e 
capacitações; 

 Sistema de Informação e incremento tecnológico que serão utilizados para 
promover a interface; 

 Mecanismo e monitoramento estatístico e qualitativo das ações de Interface entre 
os diversos pontos assistenciais. 

Insta inicialmente esclarecer que o objetivo da Administração Pública ao exigir a 
abordagem do conteúdo, Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e ações de manejo de pacientes 
de saúde mental dela oriundos, foi possibilitar a OSS demonstrar conhecimento sobre a 
importância de cuidados relativos aos pacientes com agravos psicossoais, levando em 
consideração os pontos constantes no Termo de Referência sobre o assunto tais como: 
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 O Município de Contagem conta com 05 (cinco) equipamentos de Atenção 
Psicossocial e sua interface com os instrumentos de urgência e emergência são 
deficitários até o momento.  

 O Hospital Municipal de Contagem possui 08 (oito) leitos de retaguarda aos 
pacientes de Saúde Mental, necessitando de especialização nesta área, além da 
necessidade em fomentar a utilização correta destes.  

 A demanda crescente de pacientes portadores de sofrimentos mentais nas 
unidades de urgência e emergência é uma vertente de todo território nacional.  

 A necessidade de capacitar e melhorar o manejo do paciente oriundo da Saúde 
Mental, devido aos riscos envolvendo a permanência do mesmo nas dependências 
das unidades de urgência e emergência e sua especificidade em tratar o paciente 
com todas as condições de segurança necessárias. 

Dessa maneira, considerando os diversos fatores que envolvem a RAPS do município 
de Contagem, deveria a OSS IGH abordar especificamente o tema, conforme exigência 
expressa constante no Edital.  

Em suas razões recursais a OSS IGH argumentou que o tema “Saúde Mental” está 
contemplado em todas as atividades de interface entre os pontos e que é parte integrante do 
sistema de saúde da mulher e da criança, pleiteando assim a pontuação total do item. 

Diante dos fatos expostos e da importância da discussão da RAPS para o Sistema de 
Saúde Municipal e pelo item estar expressamente solicitado na planilha de conteúdo a ser 
abordado no item 9.4.3, alínea “b”, a CES decide pela manutenção do enquadramento no nível 
de proficiência em “Atende Parcialmente” e pelo INDEFERIMENTO do recurso, neste ponto 
específico, por não atender a todos os conteúdos solicitados.  

II.17 Dos questionamentos da OSS IGH referentes à Protocolo de Segurança do Paciente 
(Item 2.3.5) 

A OSS IGH apresentou texto às fls. 8060 a 8083 dos autos, para cumprimento da alínea 
“f”, do item 9.4.3 do Edital, que exigiu a apresentação de uma proposta de ações que visa a 
Segurança do Paciente no Complexo Hospitalar e nas UPAS, cujo conteúdo obrigatório a ser 
abordado foi: 

 Metodologias a serem implantadas que visem a Segurança do Paciente, os 
responsáveis e setores envolvidos e cronograma de implantação; 
 Sistema de Informação e incremento tecnológico que serão utilizados para 
promover a otimização do uso dos leitos e o incremento assistencial; 
 Mecanismos de monitoramento estatístico e qualitativo das ações propostas. 
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Na fase de julgamento da Proposta Técnica, a CES analisou o texto apresentado (23 
laudas) pela OSS IGH e verificou que não foi abordado o tema “incremento tecnológico para 
promover a otimização do uso dos leitos e o incremento assistencial”, tampouco foi 
apresentado um Cronograma de implantação das ações propostas, conforme exigência da 
alínea “f.2”. 

Além do mais, a própria OSS recorrente reconhece o não cumprimento da alínea “f”, 
em suas razoes recursais, ao afirmar que “os sistemas de informação e o Cronograma foram 
apresentados, parcialmente, com outros nomes”.  

Insta, por fim, ressaltar que o Edital previa para julgamento do item em análise apenas 
dois níveis de proficiência, “Não Atende” e “Atende Plenamente”, conforme Tabela 14 do 
Edital, motivo pelo qual não foi atribuída à OSS IGH nenhuma pontuação por não ter abordado 
todos os conteúdos solicitados. 

Diante dos fatos expostos, a CES decide pela manutenção do enquadramento no nível 
de proficiência em “Não Atende” em relação a alínea “f”, do item 9.4.3, INDEFERINDO o 
recurso neste ponto específico.  

III – DA CONCLUSÃO 

Após análise das razões e contrarrazões recursais, a CES julgou todos os recursos 

interpostos IMPROCEDENTES, mantendo a PONTUAÇÃO TÉCNICA referente ao ENVELOPE 2 - 

PROGRAMA DE TRABALHO das OSS conforme tabela abaixo: 

OSS Nota 

IGH 83,8 

GAMP 60,8 

IABAS 23,4 
 

 Em relação à alegação da OSS GAMP de que há divergência na somatória dos pontos 

atribuídos em cada um dos requisitos avaliados, especificamente da OSS IABAS e IGH, 

demonstrada em tabela própria a suposta pontuação correta, a CES identificou que a OSS 

GAMP se equivocou ao inverter a pontuação da OSS IGH e IABAS relativos à alínea “b” 

(interface entre os Pontos de Atenção), do item 9.4.3, sendo inverídica a pontuação de 79,6 

pontos para a OSS IGH e 27,6 pontos para a OSS IABAS, constatando que não houve erro por 

parte da CES no somatório dos pontos. 
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A CES manteve também a DESCLASSIFICAÇÃO da OSS IABAS, nos termos do item 11.3, 

inciso “ii) Obteve pontuação na Proposta de Trabalho inferior a 50 pontos” e “v) Obtiverem 

pontuação zero no P3 "Qualificação Técnica” e também por descumprir o item 10.6, alínea “a”, 

ambos do Edital, já que não apresentou justificativas nos acréscimos realizados na Proposta 

Financeira. 

Manteve ainda a DESCLASSIFICAÇÃO da OSS GAMP do certame na fase de Proposta 

Financeira por ter descumprido o item 10.6, alínea “a” do Edital, já que realizou supressões e 

acréscimos no Plano Orçamentário de Custeio sem apresentar as devidas justificativas. 

Dessa forma, a CES declara, a OSS PRIMEIRA CLASSIFICADA, Instituto de Gestão 

Humanizada – IGH, VENCEDORA DO CERTAME por obter a melhor pontuação na PROPOSTA 

TÉCNICA e FINANCEIRA, sendo ainda a única classificada. 

Os trabalhos foram encerrados no dia 17 do mês de outubro de 2018, às 14h00, com 

decisão unânime e nada mais havendo a tratar, foi lavrado este relatório que segue assinado 

por todos os membros presentes da Comissão Especial de Seleção, não estando presente na 

reunião da CES o membro Nilton Alves da Silva que justificou sua ausência por motivo de 

viagem. 

Em obediência aos princípios insertos na Lei e às regras do Edital, submetemos o ato à 

apreciação da Autoridade Superior, o Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Saúde, 

para proferir a decisão final, já que não houve reconsideração da decisão por parte da CES. 

 

Contagem, 17 de outubro de 2018. 

 

_______________________________ 
Márcio Eustáquio de Rezende Junior 

Presidente 
 

____________________________ 
Silvia Araujo de Souza 

Membro da CES 
 

_______________________________ 
João Pedro Laurito Machado 

Membro da CES 
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_______________________________ 

Flávio Santos Ladeira 
Membro da CES 

 
_____________________________ 

Moisés Gabriel de Abreu e Silva 
Membro da CES 

 
_______________________________ 

Renan Vivas Chaves 
Membro da CES 

 
 

De Acordo: 
 

_______________________               
Kênia Silveira Carvalho 

Secretária Municipal de Saúde em substituição 
(artigo 59 do Decreto 461/2018) 
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Controladoria Geral 
do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria nº 066, de 15 de Outubro de 2018, da Corregedoria Geral.

Designa defensora dativa para atuar no Processo Administrativo Disciplinar nº. 02/016/2018.
Defensora Dativa : DRª. SUZANE APIPE FREIRE PAIXÃO, MATRÍCULA Nº. 01423653.
Processada  : F. F. T., MATRICULA: 1413178, SECRETÁRIO ESCOLAR, LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 15 de Outubro de 2018.

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM – Nº 065, de 15 de outubro de 2018.

O Controlador Geral do Município no uso de suas atribuições legais; nos termos dos artigos 138 e seguintes da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 1990; art. 
20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013.

CONSIDERANDO:

I – A instauração do Processo Administrativo Disciplinar 02/014/2018, através da Portaria Nº 046 de 16 de maio de 2018, para apuração de irregularidades supostamen-
te cometidas pela servidora ELISANGELA DE SOUZA RIBEIRO, matrícula n° 200034, Enfermeira;

II – O Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar no PAD 02/014/2018, a SUSPENSÃO de 10(dez) dias da servidora ELISANGELA DE SOUZA RIBEIRO, matrícula n° 200034, Enfermeira, com funda-
mento legal no art. 123, inciso II c/c Art.126, todos da Lei Municipal 2.160/90.

Art. 2º – Determinar que a suspensão aplicada, seja convertida em multa na base de 50% (cinquenta por cento) do dia de remuneração, ficando o servidor obrigado a 
permanecer no serviço, nos termos do art. 126, parágrafo segundo da Lei 2160/90.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de outubro de 2018.

WEBER DIAS OLIVEIRA
Controlador Geral do Município

Secretaria Municipal 
de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
AVISO DE LICITAÇÃO
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A Prefeitura do Município de Contagem, através da Equipe de Pregão designada pela Portaria SEAD 003/2018, de 17/04/2018, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, na página eletrônica do Banco do Brasil S.A., conforme abaixo: PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2018, objeto: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER 
AO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,  marcado para o dia 31/10/2018, abertura das propostas às 09h00min. 
O edital poderá ser obtido da seguinte forma: através do site www.licitacoes-e.com.br e www.contagem.mg.gov.br. Informações pelo telefone (31) 3352-5138. 
Contagem, 17/10/2018 – Danielle Venâncio Magalhães – Pregoeira.

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

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE:
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DOM BOSCO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO A 45 ALUNOS COM DEFICI-
ÊNCIA MENTAL E/OU DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM, REDIDENTES NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, QUE NÃO TENHAM  ACESSO À REDE DE ENSINO PARTICULAR, 
OFERECENDO-LHES ESCOLARIDADE, TRATAMENTO ESPECIALIZADO E ATIVIDADES ESSENCIAIS DE HABILIDADES, OBJETIVANDO SUA INCLUSÃO SOCIAL, PELO PERÍODO 
DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1182.08.242.0028.2023 – 33903905 – FONTE 0100 – VALOR: R$ 119.545,20 
- Exercício corrente: R$ 59.772,60
- Exercício subsequente: R$ 59.772,60

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª, para RATIFICAÇÃO, da dispensa com a empresa: FUNDAÇÃO DOM BOSCO, CNPJ: 17.278.904/0001-86, 
no valor total de R$ 119.545,20 (cento e dezenove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais, vinte centavos).

Davidson de Castro Cabacinha
Diretor de Compras e Licitações

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do artigo 24, inciso XII, da Lei n° 8.666/93 e AUTORIZO a da despesa com a empresa: FUNDAÇÃO DOM BOSCO, CNPJ: 
17.278.904/0001-86, no valor total de R$ 119.545,20 (cento e dezenove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais, vinte centavos).

Publique-se.

Contagem, 17 de outubro de 2018.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

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

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE:
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMEGENCIAL DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE MONITORES DE TRANS-
PORTE. O FORNECIMENTO DE UNIFORMES E CRACHÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, COM VIGÊNCIA 
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DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1121.12.361.0029.2081 – 33903700 – FONTE 0100 R 643 – VALOR: R$ 370.800,00 
- Exercício corrente: R$ 185.400,00
- Exercício subsequente: R$ 185.400,00

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª, para RATIFICAÇÃO, da dispensa com a empresa: PRESTAR SERVICE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 
24.104.071/0001-00, no valor total de R$ 370.800,00 (trezentos e setenta mil e oitocentos reais).

Davidson de Castro Cabacinha
Diretor de Compras e Licitações

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93 e AUTORIZO a da despesa com a empresa: PRESTAR SERVICE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 
24.104.071/0001-00, no valor total de R$ 370.800,00 (trezentos e setenta mil e oitocentos reais).

Publique-se.

Contagem, 17 de outubro de 2018.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.068
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNA, para o exercício da 
Função Especial de Auxiliar Técnico, Referência FE-6, CFE-234, o servidor DEUSMIRO MARTINS, matrícula 1135208, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, a partir de 16 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de outubro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.070
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO, o Ato Administrativo nº 22.055, datado de 16 de outubro de 2016.
Art.2º DISPENSAR, da designação para o exercício da Função de Confiança de Responsável Técnico Administrativo, Referência FC-3, CFC-78, a servidora TEREZINHA 
REGINA DE SOUZA, matrícula 201336, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 02 de agosto de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de outubro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.072
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre 
a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
NOMEIA, para o cargo de provimento em comissão de Assessor, DAM-6, o servidor ELIAS CARVALHO COSTA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 18 
de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de outubro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração
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Secretaria Municipal 
de Defesa Social

DESPACHO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: 01/011/2018
PROCESSADO: DANIELLE SILVIA ALVES PEREIRA 

Considerando erro material no referido processo administrativo disciplinar no que tange a ausência de juntada da mídia referente à audiência realizada no dia 
19/09/2018. 
A Comissão Disciplinar determina a juntada de DVD com a oitiva da testemunha João Bosco Sette Bicalho Júnior e o interrogatório da processada, reabrindo assim o 
prazo de alegações finais para a defesa.

Contagem, 16 de outubro de 2018.

Fabricio de Souza Lopes
Membro de Comissão Disciplinar

Secretaria Municipal 
de Fazenda

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 280/2018

PROCESSO Nº: 05983/2017-01A 
RECORRENTE: FRANCISCO ROCHA NOGUEIRA
ASSUNTO: IPTU - Isenção
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 10 de outubro de 2018

IPTU – ISENÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE APOSENTADO –– PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – REQUISITOS LEGAIS ATEN-
DIDOS – DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora a Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe 
provimento para reformar a decisão de primeira instância, reconhecendo o direito à isenção do IPTU e da TCRS do exercício de 2017 para o imóvel de índice cadastral nº 
05.248.0462.002, eis que atendidos os requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54 de 23 de março de 2017. Participaram do julgamento presidido pela Sra. 
Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, o Sr. César Augusto de Barros e o Sr. Marco Túlio Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 281/2018

PROCESSO  Nº: 07488/2017-02A 
RECORRENTE: JOSÉ GERALDO DE FREITAS AMORIM
ASSUNTO: IPTU - Isenção
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 10 de outubro de 2018

IPTU – ISENÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE APOSENTADO –– PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – REQUISITOS LEGAIS ATEN-
DIDOS – DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora a Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe 
provimento para reformar a decisão de primeira instância, reconhecendo o direito à isenção do IPTU e da TCRS do exercício de 2017 para o imóvel de índice cadastral nº 
02.396.0246.001, eis que atendidos os requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54 de 23 de março de 2017. Participaram do julgamento presidido pela Sra. 
Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, o Sr. César Augusto de Barros e o Sr. Marco Túlio Marchesini.
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ACÓRDÃO Nº 282/2018

PROCESSO Nº:   07657/2017-02A        .
RECORRENTE: ANTÔNIO MATOS DOS SANTOS.
RELATOR: Marco Túlio Marchesini.
ASSUNTO: Isenção IPTU.
DATA DO JULGAMENTO: 10 de outubro de 2018.

ISENÇÃO DO IPTU- ARTIGOS 50-B e 50-C DO CTMC- APOSENTADO- ILEGITIMIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Por unanimidade dos votos os relatores da 
Junta de Recursos Fiscais, em análise do recurso voluntário, não conheceram do recurso por ilegitimidade de representação processual e mantiveram a decisão de 
primeira instância para julgar improcedente o recurso apresentado, deixando de conceder a isenção do Imposto Predial Territorial Urbano para o exercício financeiro 
de 2017. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia Aguiar Lage, participaram o Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. César Augusto de Barros e o Sr. Emerson 
Gonçalves de Oliveira.

Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e 
Juventude

Errata a publicação da página 01 da edição 4446 – complementar do diário oficial do município de contagem do dia 16 de outubro de 2018:

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO, CONFORME ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL 13.019/2017.
TERMO DE FOMENTO SECEJ n° 004/2018

Processo Administrativo N° 015/2018 – SECEJ

Inexigibilidade Nº 002/2018 – SECEJ

Ente Público Celebrante Município de Contagem, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude – SECEJ

OSC Confederação Brasileira de Karatê – CBK

CNPJ 03.637.014/0001-09

Presidente Luiz Carlos Cardoso do Nascimento

Endereço Rua Pedro Rufino, nº 40, sala A, Bairro Varjota, em Fortaleza/CE, CEP. 60.175-100

Valor total do repasse R$100.000,00 (cem mil reais)

Origem do Recurso Tesouro

Dotação Orçamentária 1201.27.813.0077/2102.339039000100

Período de vigência a partir da data de publicação do extrato da parceria no Diário Oficial de Contagem – DOC a 30 de Outubro de 2018

Objeto da parceria

Contratação direta em que os recursos financeiros serão destinados para a realização das disputas finais do Campeonato Brasileiro 
de Karatê-Etapa Final 2018 – no Ginásio Poliesportivo Califórnia/MG, com transmissão ao vivo televisionado em rede nacional. O 
principal objetivo é promover o fortalecimento do esporte no Município, estimulando a competência esportiva e administrativa, além 
de corresponder às expectativas dos atletas de vivenciar competições de alto nível técnico e, assim, estarem aptos a explorar todas as 
suas potencialidades, elevando o nível técnico e ampliando a base dos atletas brasileiros dentro do atual cenário esportivo.

Fundamento legal
Art. 31 da Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, Decreto Municipal 30 de 23 de Fevereiro de 2017 e Lei Municipal 4.910 de 06 de 
Dezembro de 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, 17 de outubro de 2018 Página 38 de 43 Diário Oficial de Contagem - Edição 4447

Justificativa

É inegável dizer que a prática do esporte é essencial para o desenvolvimento da ordem dentro de uma sociedade. Portanto, é muito 
importante que a população, junto ao governo, estimule a prática de atividades esportivas, principalmente nas regiões mais carentes, 
evitando o surgimento de doenças e principalmente de violência. A presente parceria visa massificar as práticas culturais e de esportes 
através das atividades de interação esportiva e cultural, oportunizar a atividade física e de cultura a pessoas interessadas, contribuir 
com o desenvolvimento humano, social, cultural e esportivo, reduzir índices de criminalidade, promover transformação social e 
melhorar a qualidade de vida. Já a visão social da parceria consiste no fato de que o esporte e a cultura são ferramentas de auxílio 
no processo de desenvolvimento educacional, social e de saúde do ser humano. Jovens, adultos e idosos de nossos dias, carentes 
de valores éticos e morais, encontram no esporte e na cultura incentivo a essas conquistas aliadas a sentimento de cooperação e 
amizade. O evento da Confederação Brasileira de Karatê – CBK marca a consagração dos competidores oriundos das 27 federações 
filiadas, consequentemente atletas de todo o Brasil, em busca de colocação rumo a OLIMPÍADA DE TOKYO 2020. Serão mais de 2 
mil atletas, técnicos, familiares e veículos de comunicação oriundos de diversos estados que estimularão a economia local, trazendo 
oportunidades e benefícios ao Município atendendo, gerando movimentação da economia local e atração turística no Município. A 
Confederação Brasileira de Karatê – CBK, disponibilizará ainda 200 convites que serão distribuídos para crianças e jovens estudantes 
das Escolas Públicas de Contagem.

O plano de trabalho foi analisado tecnicamente pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, conforme parecer técnico 
do gestor da parceria e ata da Comissão de Seleção de Propostas e Parcerias, nos termos do Art. 35, V, da Lei Federal nº 13.019/2014, 
sendo suas ações compatíveis com a política cultural do Município.

O cronograma de desembolso está compatível com as metas a serem alcançadas, cujo acompanhamento se dará pela Diretoria de 
Operação Institucional. 

O servidor Thomaz dos Wanderson Camargos Trigueiro, Matrícula 01488690, é gestor responsável pela fiscalização da execução da 
parceria, assim como pelos procedimentos de avaliação de sua execução física e financeira estão designados no Termo de Parceria. 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação da Parceria foi designada na Portaria SECEJ nº 11/2018. 

As prestações de contas serão apresentadas mensalmente, de acordo com cronograma de presente no Plano de Trabalho, na forma 
do estabelecido pelo Manual de Prestação de Contas da Controladoria Geral do Município de Contagem e pelas regras estabelecidas 
no Termo de Parceria. 

A justificativa e seus fundamentos encontram-se disponíveis para consulta pública na íntegra no processo administrativo em tela.

Procedimento para impugnação
Eventuais impugnações devem ser apresentadas por escrito, no seguinte endereço: Rua Bernardo Monteiro, nº 900, bairro Centro, 
Contagem/MG, CEP: 32.071-132 – Sede da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude – SECEJ

Local e Data da publicação Contagem, 16 de outubro de 2018

Ordenador de Despesas
Adriano Henrique de Fontoura Faria
Secretário Municipal de Cultural, Esporte e Juventude

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO SECEJ Nº 004/2018 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2018 – INEXIGIBILIDADE Nº 002/2018.
ENTE PÚBLICO CELEBRANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE – SECEJ.
OSC: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATÊ – CBK.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA EM QUE OS RECURSOS FINANCEIROS SERÃO DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS DISPUTAS FINAIS DO CAMPEONATO BRASILEIRO 
DE KARATÊ – ETAPA FINAL 2018 – NO GINÁSIO POLIESPORTIVO CALIFÓRNIA/MG, COM TRANSMISSÃO AO VIVO TELEVISIONADO EM REDE NACIONAL. O PRINCIPAL 
OBJETIVO É PROMOVER O FORTALECIMENTO DO ESPORTE NO MUNICÍPIO, ESTIMULANDO A COMPETÊNCIA ESPORTIVA E ADMINISTRATIVA, ALÉM DE CORRESPONDER 
ÀS EXPECTATIVAS DOS ATLETAS DE VIVENCIAR COMPETIÇÕES DE ALTO NÍVEL TÉCNICO E, ASSIM, ESTAREM APTOS A EXPLORAR TODAS AS SUAS POTENCIALIDADES, 
ELEVANDO O NÍVEL TÉCNICO E AMPLIANDO A BASE DOS ATLETAS BRASILEIROS DENTRO DO ATUAL CENÁRIO ESPORTIVO.
VALOR GLOBAL: R$100.000,00 (CEM MIL REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1201.27.813.0077/2102.339039000100
ASSINADO: 17/10/2018.
VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA PARCERIA NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – DOC A 30 DE OUTUBRO DE 2018.

Funec

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PAC: Nº 034/2018 de  17/09/2018
Modalidade: Dispensa  Nº 015/2018
OBJETO: : Aquisição de  CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA,  visando abastecer  o Almoxarifado no decorrer do ano de 2018, para posterior distribuição as 
áreas solicitantes da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC .
Contratado:  BNB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda
CNPJ Nº 08.692.456/0001-71
Contrato: Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda



"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, 17 de outubro de 2018 Página 39 de 43 Diário Oficial de Contagem - Edição 4447

CNPJ Nº 10.742.589/0001-57
Valor do Contrato:  R$  5.450,00 ( Cinco Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais)
Dotação Orçamentária: :  1.1122 -  Projeto/Atividade: 12.122.0001.2089 - Elemento de Despesa:  339030-17 - Fonte: 1200

Contagem, 16 de Outubro  de 2018

Sueli Maria Baliza Dias
Presidente 
Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC

Transcon

COMISSÃO JULGADORA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRANSPORTE
COJUR/ CONTAGEM-MG BOLETIM DE DIVULGAÇÃO
Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Julgadora de Recursos de Infrações 
de Transportes de  Contagem – COJUR, quando da sessão realizada no dia 11/10/2018, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões.

SESSÃO ORDINÁRIA N° 42ª/2018

Data Julgamento N° AIT N° Protocolo Resultado Recorrente

11/10/2018 9430 1477/2018 INDEFERIDO Consorcio Norte

11/10/2018 9584 1479/2018 INDEFERIDO Consorcio Norte

11/10/2018 9582 1483/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

11/10/2018 9386 1490/2018 INDEFERIDO Consórcio sul

11/10/2018 9547 1528/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

11/10/2018 9543 1529/2018 INDEFERIDO Consorcio sul

11/10/2018 9342 1530/2018 INDEFERIDO Consórcio sul

11/10/2018 11339 1581/2018 INDEFERIDO Consorcio sul

11/10/2018 10121 1510/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

11/10/2018 10179 1516/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

11/10/2018 10128 1527/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

11/10/2018 6602 793/2017 Solicito vistas aos autos recursais pela presidente da COJUR Consorcio Sul

11/10/2018 8406 796/2017 Solicito vistas aos autos recursais pela presidente da COJUR Consorcio Sul

11/10/2018 8441 797/2017 Solicito vistas aos autos recursais pela presidente da COJUR Consorcio Sul

11/10/2018 8491 805/2017 Solicito vistas aos autos recursais pela presidente da COJUR Consorcio Norte

11/10/2018 6628 784/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio sul

11/10/2018 6667 794/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio sul

11/10/2018 8443 798/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

11/10/2018 8493 800/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

11/10/2018 8478 810/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio sul

11/10/2018 9624 1536/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

11/10/2018 9275 1537/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consorcio Sul

11/10/2018 10707 1539/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consorcio Sul

11/10/2018 10770 1540/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consorcio Sul

11/10/2018 10771 1541/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consorcio Sul

11/10/2018 11032 1572/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consorcio Sul

11/10/2018 11000 1578/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

11/10/2018 11026 1579/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

11/10/2018 11121 1580/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

Angela Menicucci Starling Freitas
Presidente COJUR – Contagem
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JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTEJARIT/ CONTAGEM-MG BOLETIM DE DIVULGAÇÃO

Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 11/10/2018, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 067ª/2018

Data Julgamento N° AIT N° Protocolo Resultado Recorrente

11/10/2018 11428 3450/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

11/10/2018 11478 3456/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

11/10/2018 7292 3457/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

11/10/2018 11230 3410/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

11/10/2018 11231 3411/2018 DILIGENCIA Consórcio Sul

11/10/2018 11244 3412/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

11/10/2018 11280 3413/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

11/10/2018 11278 3416/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

11/10/2018 10980 3419/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

11/10/2018 10981 3420/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

11/10/2018 10935 3421/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

11/10/2018 10938 3422/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

11/10/2018 11384 3426/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

11/10/2018 11387 3427/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

11/10/2018 11393 3428/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

11/10/2018 11385 3429/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

11/10/2018 11495 3445/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

11/10/2018 11494 3446/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

11/10/2018 11493 3447/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

11/10/2018 11492 3448/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

11/10/2018 11489 3449/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

11/10/2018 11471 3451/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

11/10/2018 11477 3454/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

11/10/2018 11429 3394/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

11/10/2018 11242 3440/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

11/10/2018 11370 3444/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

11/10/2018 11427 3452/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

11/10/2018 11470 3453/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

11/10/2018 11287 3455/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

11/10/2018 11447 3458/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

11/10/2018 11438 3459/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

11/10/2018 11437 3460/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

11/10/2018 11435 3461/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

Das decisões da JARIT cabe recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o regulamento operacional do serviço de transporte coletivo vigente. O recurso deverá 
ser protocolado na TRANSCON, Av. João César de Oliveira, nº 6155, B. Beatriz, Contagem/MG.

Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 11 de Outubro de 2018.
Cristina de Paula Batista Carvalho Guerra
Presidente JARIT - Contagem

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 028/2018/TRANSCON
DISPENSA Nº 026/2018
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2018. 
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES AUTÔNOMOS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CONTAGEM
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON 
OBJETO: O objeto do presente Termo é o Descarte de Materiais Recicláveis.
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: A presente contratação se dá sem ônus às partes
VIGÊNCIA: O período de vigência do presente contrato será 12 (doze) meses a partir da assinatura 
Contagem, 11 de outubro de 2018.  
Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Transcon
.................................................................................................................................................................................................
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 021/2017/TRANSCON
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2017. 
CONTRATADA: Citerol – Comércio e Indústria de Tecidos e Roupas S/A 
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem – TRANSCON 
OBJETO: Acréscimo no quantitativo de uniformes
VALOR: R$ 7.936,50 (sete mil novecentos e trinta seis reais e cinquenta centavos)
DOTAÇÃO: 1162.15.122.0001.2148 – 33.90.30.23, fonte: 0157.
Contagem, 18 de outubro de 2017.
Gustavo Gomes Peixoto
Presidente - Transcon
.................................................................................................................................................................................................
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Contagem, 16 de outubro de 2018.

MODALIDADE: CREDENCIAMENTO Nº 003/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2018

OBJETO: Credenciamento de leiloeiros para a realização de leilões de veículos e de outros bens móveis sob a responsabilidade ou pertencentes à TRANSCON

A Comissão de julgamento, solicita a adjudicação do objeto aos leiloeiros abaixo a serem contratados:

LEILOEIROS CNPJ

LUCAS RAFAEL ANTUNES MOREIRA 014.721.886-16

JONAS GABRIEL ANTUNES MOREIRA 065.132.226-05

FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO 039.167.186-30

ROGÉRIO LOPES FERREIRA 203.162.248-34

PASCHOAL COSTA NETO 012.596.846-95

GUSTAVO COSTA AGUIAR OLIVEIRA 003.637.266-83
A Autarquia pagará ao leiloeiro o valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) por veículo vistoriado.

Kênia Janaina de S. M. Silveira
Presidente da Comissão 

DESPACHO:
Adjudico o objeto aos leiloeiros acima, Credenciamento nº 003/2018 – Processo Administrativo nº 029/2014 e Homologo a licitação para a respectiva contratação.

Contagem, 16 de outubro de 2015.
Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da TransCon

PORTARIA TRANSCON Nº. 036, de 10 de outubro de 2018.
Altera a Portaria 031, de 11 de setembro de 2015, sobre os procedimentos relativos ao gerenciamento e controle da frota de veículos que atendem à demanda da 
TransCon.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais confe-
ridas pelo art. 7º, inciso II da Lei nº. 4.043, de 01 de novembro de 2006:
CONSIDERANDO as normas e os procedimentos estabelecidos na Portaria TransCon nº. 31, 11 de setembro de 2015.
CONSIDERANDO a reestruturação organizacional da TransCon estabelecida pelo Decreto Nº 438, de 20 de março de 2018

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o §3º do art. 2º da Portaria 031, de 11 de setembro de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º Para efeito desta Portaria consideram-se:
(...)
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§3º A condução de viaturas é exclusiva para:
I - Agentes de Operação de Trânsito e de Transportes;
II - Diretor de Operações de Trânsito;
III – Gerência de Operações de Trânsito;
IV - Diretor de Transportes; (NR)
V - Gerência de Operações de Transportes; (NR) 
VI - Chefe de Divisão de Fiscalização de Transportes. (NR)”

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 10 de outubro de 2018.

GUSTAVO GOMES PEIXOTO
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Portaria TransCon nº. 037, de 17 de outubro de 2018.

Dispõe sobre a nomeação dos membros integrantes da Comissão Especial responsável pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas para obras de implantação 
do Terminal de Integração Petrolândia no Município de Contagem-MG. 

O Presidente da TransCon, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Complementar nº 4.043/06 e art. 34 da Lei 12.462/2011,
 
RESOLVE: 

Art. 1º. Nomear, para compor a Comissão Especial do Regime Diferenciado de Contratações Públicas, os seguintes servidores:
I – Ednei Donizete da Silva – Mat. 23198-3;
II - Leonardo Gonçalves Reis – Mat. 20016-6;
III - Alexander David da Silva – Mat. 23214-9;
IV - Kênia Janaina de Sousa Madureira Silveira – Mat. 42236-3.
§ 1º A Comissão Especial será presidida pelo servidor Ednei Donizete da Silva.
§ 2º A Comissão será responsável pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas para execução das obras de implantação do Terminal de Integração Petrolândia no 
Município de Contagem.

Art.2º Os servidores especificados nesta Portaria desempenharão as suas atribuições concomitantes com as de seus respectivos cargos.

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

Contagem, 17 de outubro de 2018. 

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Portaria TransCon nº. 038, de 17 de outubro de 2018.
Dispõe sobre a nomeação dos membros integrantes da Comissão Especial responsável pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas para obras de Implantação da 
Macrodrenagem e Melhoria do Transporte Público Coletivo do Complexo da Avenida Maracanã no Município de Contagem. 

O Presidente da TransCon, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Complementar nº 4.043/06 e art. 34 da Lei 12.462/2011,
 
RESOLVE: 

Art. 1º. Nomear, para compor a Comissão Especial do Regime Diferenciado de Contratações Públicas, os seguintes servidores:
I – Ednei Donizete da Silva – Mat. 23198-3;
II - Leonardo Gonçalves Reis – Mat. 20016-6;
III - Alexander David da Silva – Mat. 23214-9;
IV - Kênia Janaina de Sousa Madureira Silveira – Mat. 42236-3.
§ 1º A Comissão Especial será presidida pelo servidor Ednei Donizete da Silva.
§ 2º A Comissão será responsável pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas para execução das obras de implantação da Macrodrenagem e Melhoria do 
Transporte Público Coletivo do Complexo da Avenida Maracanã, contemplando obras de esgotamento sanitário, drenagem, obras de arte especiais, pavimentação, 
recuperação ambiental e urbanística, no trecho compreendido entre a rua Albert Schwaitzer e a Rodovia LMG 808, no Município de Contagem/MG.

Art.2º Os servidores especificados nesta Portaria desempenharão as suas atribuições concomitantes com as de seus respectivos cargos.
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Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Contagem, 17 de outubro de 2018. 

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Câmara Municipal

Ata da  31º Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e dezoito . Aos nove dias do mês de outubro, realizou-se, neste Legislativo, no Ple-
nário “Vereador José Custódio”, a trigésima primeira reunião ordinária com a presença de vinte vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente Vereador Daniel 
Flávio de Moura Carvalho solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, quando se constatou a ausência do vereador João Bosco Câncio (New Texas) que 
se encontra afastado para seu tratamento de saúde.   Em seguida, o Diretor Legislativo Luiz Otávio  fez a leitura do Capítulo 10,  Versículos 38 a 42, narrado por São 
Lucas, da Bíblia Sagrada. Logo após, foi rezada a oração do Pai Nosso em agradecimento pelo retorno ao trabalho do vereador Jérson Braga (Caxicó) e pelo restabeleci-
mento da saúde do vereador João Bosco Câncio (New Texas). Na sequência, foi votada e aprovada, sem ressalva, a ata da reunião anterior. Prosseguindo, foram lidos e 
encaminhados ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, os projetos, a saber: Projeto de Lei nº 043/2018 – “Institui incentivo fiscal (Isenção de IPTU) 
e construtivos  (Isenção de Taxas Municipais) para imóveis tombados pelos órgãos de proteção do patrimônio histórico e artístico”, de autoria do vereador Daniel Car-
valho, Alex Chiodi e Daniel (do Irineu); Projeto de Lei nº 044/2018 – “Concede isenção do pagamento da Taxa de Engenho de Publicidade e dá outras providências”, de 
autoria do vereador Daniel (do Irineu); Projeto de Resolução nº 054/2018 – “Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao Ivanildo Gualberto”, de autoria 
do vereador Alexandre “Xexeu”. Em seguida, foram votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos nºs 799 a 806/2018; Indicações nºs 1207 a 1227/2018; 
Moções nºs 060 a 061/2018, apresentados pelos vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber: Requerimento nº 800/2018 – “Substituição dos semáforos exis-
tentes por semáforos com temporizadores, na extensão da Via Expressa de Contagem, entre os bairros Tropical e Beija- Flor, neste Município”, de autoria do vereador 
Jair Tropical; Requerimento nº 801/2018 – “Substituição dos semáforos existentes por semáforos com temporizadores, na extensão da Via Expressa de Contagem e 
na Marginal com Rua 42 (próximo ao Poliesportivo do Tropical), bairro Tropical, neste Município”, de autoria do vereador Jair Tropical; Requerimento nº 806/2018 – 
“Realização de mutirão para exames de mamografia, neste Município”, de autoria dos vereadores Arnaldo de Oliveira, Silvinha (Dudu) e Glória (da aposentadoria); 
Indicação nº 1227/2018 – “Iluminação Pública – Luz de LED, na Avenida Reginaldo de Souza Lima em frente ao número 500 (Hospital Evangélico) no Bairro Bernardo 
Monteiro, neste Município”, de autoria do vereador Daniel Carvalho; Moção nº 061/2018 – “Manifesta parabenizações ao Vereador Arnaldo de Oliveira pela passagem 
de seu aniversário natalício, ocorrido no dia 08 de outubro de autoria do vereador Alex Chiodi e também assinado pelos vereadores Daniel Carvalho e Cláudio Santos 
Fontes (Capitão Fontes). Logo após, os vereadores autores das matérias destacadas discorreram sobre elas, conforme registrado em notas taquigráficas. Em seguida, 
foi executado o hino da cidade de Contagem. Passando à discussão e votação de projetos, foram votados e aprovados, em Turno Único, por unanimidade, os seguintes 
projetos: Projeto de Resolução nº 046/2018, que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Senhor Rodrigo Marcelo Bustamante”, de autoria do vereador Vinícius 
Faria; Projeto de Resolução nº 047/2018, que “Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao Senhor Agnaldo Rolim de Moura”, de autoria do vereador José 
Antônio Procópio de Almeida (Zé Antônio do Hospital); Projeto de Resolução nº 049/2018 , que “Concede o Diploma de Mérito Esportivo ao Time do CVC (Califórnia 
Voleibol Clube)”, de autoria do vereador Bruno Barreiro. Em Segundo Turno e em Redação Final, foi votado e aprovado, por unanimidade, o Projeto de Lei Comple-
mentar nº 014/2018, que “Altera a Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, que “Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem, e dá 
outras providências”, de autoria do Poder Executivo. Foi, ainda, votado e aprovado, em Segundo Turno e em Redação Final, o Projeto de Lei nº 031/2018, que “Dispõe 
sobre a atividade do colaborador eventual no âmbito da Administração Pública Municipal”, de autoria do Poder Executivo, obtendo 17(dezessete) votos pela aprova-
ção, 2(dois) votos contrários dos vereadores Léo Motta e Daniel (do Irineu) e 1(um) voto pela abstenção do vereador Alexsander Chiodi Maia. No horário destinado ao 
Grande Expediente, o vereador Alex Chiodi aproveitou para parabenizar os cidadãos contagenses pelo cumprimento do dever cívico no último domingo. Parabenizou 
ainda o ex-vereador Irineu e a ex-prefeita Marília Campos  por terem  sidos eleitos como deputado estadual. Estendeu os cumprimentos ao Newton Cardoso Júnior e 
ao vereador Léo Motta, eleitos como deputado federal. Em seguida, Alex comentou que na próxima semana o ônibus que circulava  levando os alunos do bairro Solar 
do Madeira e Adjacências para a Escola Estadual Professora Maria Coutinho voltará a circular como antes. Esse vereador parabenizou  a diretora dessa escola pela luta 
em prol desses alunos e,  ainda,  destacou  a participação da deputada estadual Marília Campos nas negociações com o estado para o retorno desse ônibus. Outro 
assunto discorrido por Alex foi sobre a Escola Nair Mendes localizada no bairro Praia. De acordo com Alex, os chamados “Engenheiros da Alegria” , de forma voluntária,  
fizeram nessa escola uma verdadeira transformação, inclusive com a reforma do campo de futebol. Por fim, Alex comentou que as consultas oftalmológicas do CCE 
(Centro de Consultas Especializadas) do bairro Ressaca iniciarão no próximo dia 25 de outubro, com  previsão de atendimento de 50 (cinqüenta) pacientes. E,  no dia 26 
de outubro,  com  previsão de 25(vinte e cinco) pacientes. Em seguida, foi solicitada, pelo autor, a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Resolução nº 050/2018, 
de autoria do vereador Alexandre (Xexeu). Na sequência, falou  o vereador Léo Motta, que ocupou a tribuna para agradecer e demonstrar a sua satisfação pela  vitória 
conquistada nas urnas no último domingo, tendo sido eleito de deputado federal. Léo Motta agradeceu os eleitores pelos seus 51.073(cinqüenta e um mil e setenta 
e três) votos e falou de sua responsabilidade para com o povo de Minas Gerais, em especial, com a população de Contagem. Enfatizou que recompensará o povo de 
Contagem com ações contundentes e, inclusive, o povo mineiro e, que ele  irá melhorar a vida desses cidadãos. Agradeceu ainda o presidente Daniel e seus colegas par-
lamentares, convidando-os para uma visita em seu gabinete em Brasília/DF. Por fim, Léo Motta fez questão de terminar o seu discurso com o seu slogan de campanha: 
“Alô meu povo. Nesse instante, diversos vereadores apartearam e parabenizaram o colega Léo Motta e o vereador José Carlos Gomes, que apesar de não ter sido eleito, 
candidatou-se a deputado estadual. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 32ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 16 de outubro de 2018, às 9:00 horas, a fim de 
deliberarem sobre matérias constantes da pauta.  Registrada a chamada final, persistiu a mesma do início. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada 
a reunião e, para constar, eu, Cláudio Santos Fontes, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo 
Presidente, assinada.  
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