
"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, 24 de outubro de 2018 Página 1 de 47 Diário Oficial de Contagem - Edição 4452

Procuradoria Geral 
do Município

PORTARIA nº 017, de 22 de outubro de 2018
Dispõe sobre a suspensão de concessão de afastamento dos servidores públicos lotados na Procuradoria-Geral do Município para gozo de férias-prêmio.

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Complementar nº 257, de 11 de julho de 2018;
CONSIDERANDO o disposto no art. 6º do Decreto nº 373, de 14 de agosto de 2014, que prescreve que o afastamento de servidor detentor de cargo de provimento 
efetivo da Administração Direta e ou Indireta, para gozo de férias-prêmio, será concedido após análise da conveniência e oportunidade da Administração 
Pública;
CONSIDERANDO que o art.7º do Decreto nº 373, de 14 de agosto de 2014 define como conveniente e oportuno, para fins de afastamento para gozo de férias-prêmio: 
a ausência de prejuízos ou interferência na continuidade e prestação do serviço público, a existência de servidores disponíveis para desempenhar as funções 
atribuídas ao servidor em gozo de férias-prêmio e outros fatores que não afetem a qualidade e eficiência dos serviços públicos;
CONSIDERANDO o princípio da continuidade dos serviços públicos;
CONSIDERANDO que o quadro de pessoal ativo da Procuradoria-Geral do Município encontra-se reduzido;
CONSIDERANDO que, em casos de afastamentos para gozo de férias prêmio, esta Procuradoria-Geral do Município não dispõe de pessoal suficiente para substituir e 
desempenhar as funções atribuídas aos servidores ausentes;
CONSIDERANDO que o cumprimento de prazos processuais e administrativos é essencial para o êxito das demandas sob a responsabilidade do órgão jurídico municipal 
e que os afastamentos para gozo de férias prêmio podem prejudicar a continuidade do acompanhamento dos procedimentos, devido ao grande fluxo de demandas;
CONSIDERANDO a necessidade de empenho integral do corpo jurídico e dos demais servidores lotados na Procuradoria Geral do Município, para garantir a melhoria 
significativa de arrecadação de receita pública, para a qual é preciso a manutenção da capacidade laboral deste órgão;
CONSIDERANDO que os afastamentos para gozo de férias-prêmio sobrecarregam os servidores que permanecem trabalhando no grande número de processos que 
atualmente tramitam neste órgão jurídico e podem implicar aumento de despesa para a administração pública;
CONSIDERANDO o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, em que os interesses da coletividade são mais relevantes que os interesses individu-
ais;
CONSIDERANDO a implementação do sistema de acompanhamento dos processos judiciais eletrônicos que demandará o envolvimento, colaboração e treinamento de 
todos os servidos da Procuradoria Geral do Município;

RESOLVE:

Art. 1º Ficam suspensas as concessões de afastamento de servidores públicos lotados na Procuradoria-Geral do Município para gozo de férias-prêmio.

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

Contagem, 22 de outubro de 2018.

MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
Procurador-Geral do Município

RAFAEL BRAGA DE MOURA
Subprocurador-Geral do Município

ARMÊNIO GONÇALVES FANTINI JÚNIOR
Subprocurador-Fiscal
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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
 
 
CONVITE Nº. 004/2018 - PROCESSO N°. 125/2018 - EDITAL Nº. 063/2018 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELÍCULAS PREDIAIS DE 
CONTROLE SOLAR PARA REDUZIR A INCIDÊNCIA DIRETA DO SOL E O EXCESSO 
DE LUZ (OFUSCAMENTO) NOS VIDROS DAS PORTAS E JANELAS DO NOVO 
PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE FAZENDA, 
CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CGM). 
 
RECORRENTE: INSTALART PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR LTDA-ME. 
 
RECORRIDA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO– SEAD DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG. 

 
 

I – Das preliminares 
 
RECURSO ADMINISTRATIVO interposto tempestivamente através de seu representante 
legal, pela licitante INSTALART PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR LTDA-ME., 
devidamente qualificado na peça inicial, CONTRA a decisão da Comissão Permanente 
de Licitações na habilitação da empresa SILVA SOM E ACESSÓRIOS LTDA- ME, para o 
certame conforme Ata de Julgamento Documentos de Habilitação, com fundamento 
principal na Lei Nº 8.666/93. 

 
 
II - Das Formalidades Legais 
 
Que, cumpridas as formalidades legais, registra-se que as licitantes foram cientificadas 
da interposição e trâmite do presente RECURSO ADMINISTRATIVO conforme 
comprovam os documentos acostados ao Processo de Licitação em epígrafe. As demais 
licitantes optaram por não apresentar impugnação. 

 
 

III - Das Alegações da Recorrente e da Análise do Recurso. 
 

A Recorrente impetrou a peça recursal por não concordar com a decisão da Comissão 
Permanente de Licitações na habilitação da empresa SILVA SOM E ACESSÓRIOS LTDA- 
ME, para o certame. 
 
“contra a decisão deste respeitável Presidente da Comissão de Licitação, ao declarar 

habilitada para fornecimento e instalação de película de proteção solar a empresa SILVA 
SOM E ACESSÓRIOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.929.647/0001-56,  

pelos fatos e fundamentos a seguir especificados:  

I – DO RESUMO DOS FATOS 
 

A Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, com sede na Praça 

Presidente Tancredo Neves, nº 200, Bairro Camilo Alves, Município de Contagem/MG, 
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tornou pública a realização de licitação, na modalidade Carta Convite n.º 004/2018, do 

tipo menor preço, visando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELÍCULAS 
PREDIAIS DE CONTROLE SOLAR PARA REDUZIR A INCIDÊNCIA DIRETA DO SOL E 
O EXCESSO DE LUZ (OFUSCAMENTO) NOS VIDROS DAS PORTAS E JANELAS DO 
NOVO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE FAZENDA, 
CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CGM).”, 

em conformidade com as especificações técnicas, quantitativos e condições comerciais 

estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência. 
 
O início da Sessão de Processamento da Carta Convite e abertura das propostas foi 

designada para ser realizada a partir das 08hs30min do dia 09/10/2018, tendo sido 

conduzida pelo Presidente da Comissão DAGOBERTO MOREIRA GUARACY, auxiliado 

pela Equipe de Apoio com a servidora MÁRCIA MENDES SIQUEIRA e DEIVIDSON 

CASTRO CABACINHA, designados pela Portaria SEAD nº. 013 de 06 de setembro de 

2018. 

 

Estiveram presentes as empresas INSTALART PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR 
LTDA – ME, REVEST FILM LTDA e SILVA SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME. 

 

Após a abertura do envelope de habilitação, a sessão foi suspensa para análise e 

julgamento dos documentos contidos nos envelopes. Em data de 10/10/2018, foi aberta a 

sessão de julgamento de habilitação das empresas. Todas as empresas participantes 

foram declaradas habilitadas ao certame. 

 

Assim em razão das preliminares acima invocadas é que a empresa recorrente 

INSTALART PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR LTDA – ME, vem requerer o 

recebimento e a apreciação do presente recurso, requerendo ao final, a reforma da 

decisão deste respeitável Presidente da Comissão de Licitação. 

 

II – DA TEMPESTIVIDADE E DO CABIMENTO 
 

Considerando que o prazo e procedimentos estabelecidos para apresentação das razões 

de recurso é de 02 (dois) dias úteis, conforme estabelecido no item 20 e respectivos 

subitens, transcritos a seguir, resta demonstrada a tempestividade do presente recurso. 
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20. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

20.1. Das decisões relacionadas com esta Licitação caberá recurso, sob 

protocolo, conforme o Artigo 109 da Lei nº 8.666/93 

20.2. Os recursos serão dirigidos a autoridade superior a que 
praticou o ato recorrido, que terá o prazo máximo de 02 (dois) dias 
úteis para se pronunciar. 
20.3. O recurso e sua decisão serão comunicados aos demais licitantes. 

 

Nesse contexto, dispõe a LEI FEDERAL N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, que 

“Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 

licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências”: 

 

“Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta 

Lei cabem: (...) 

 
§ 6o Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade de 
"carta convite" os prazos estabelecidos nos incisos I e II e no 
parágrafo 3o deste artigo serão de dois dias úteis. 

 

Por fim, em relação à contagem dos prazos dispõe ainda a LEI FEDERAL N.º 8.666, DE 
21 DE JUNHO DE 1993: 

 

“Art. 110.  Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á 

o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 

consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

Parágrafo único.  Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste 

artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade. ” 

 

Portanto, é manifesto o cabimento da presente demanda, posto que, além de apresentar-

se tempestiva e de acordo com os ditames constitucionais e legais, se trata de um direito 

público subjetivo, liberto de quaisquer condicionantes, usado com  

a finalidade de que a autoridade administrativa competente possa tomar conhecimento 

dos fatos, coibindo, assim, a prática de atos ilegais ou irregulares cometidos pela 

Administração Pública, tais quais os ensejadores da demanda em pauta. 
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Destarte, o presente recurso é tempestivo, vez que a decisão ora recorrida foi publicada 

em 10/10/2018, fluindo, pois, seu prazo, até a data de 10/10/2018, tendo em vista o 

feriado nacional do dia 12/12/2018. 

 

Devidamente comprovada a tempestividade e o cabimento deste recurso requer o 

recebimento do presente para o seu devido processamento e apreciação legal. 

 
III – DAS RAZÕES DE RECURSO 
 
3.1 – Da Legitimidade para recorrer  
 

Preliminarmente, registra-se que a recorrente, INSTALART PELÍCULA DE CONTROLE 
SOLAR LTDA - ME como empresa especializada no ramo pertinente ao objeto licitado, 

desenvolvendo suas atividades sob o código 43.30405 (aplicação de revestimentos e de 

resinas em interiores e exteriores) detém total e irrestrita capacidade estrutural e 

tecnológica de oferecer os serviços necessários.  

 

E, em razão de sua solidificação no mercado público, possui plena capacidade técnica e 

financeira para fornecer e instalar os produtos licitados pela Defensoria Pública do Estado 

de Minas Gerais. 

 
3.2. Dos Fundamentos 
 

A fase recursal do procedimento licitatório tem como fundamento legal na   

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, que dispõe: 

 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 
 

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento 

de taxas: 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou 

contra ilegalidade ou abuso de poder; 

(...).” 
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É dessa garantia constitucional que decorrem as diversas formas de provocação da 

Administração Pública para o exercício do direito de petição, nesse sentido vejamos as 

palavras de Di Pietro: 

 

“Dentro do direito de petição estão agasalhados inúmeras modalidades 

de recursos administrativos... É o caso da representação, da 

reclamação administrativa, do pedido de reconsideração, 

dos recursos hierárquicos próprios e impróprios da revisão.”  

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, p 579. São 

Paulo: Atlas, 2000.) 

 
Desta feita, temos que o recurso administrativo instrumentaliza o exercício do direito de 

petição junto ao poder público. 

 
3.3. Das irregularidades na fase de habilitação em relação à documentação 
apresentada pelo licitante SILVA SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME: 
 
3.3.1. Do Ramo De Atividade da empresa  
 

No que diz respeito às condições de participação, no momento da elaboração do edital, a 

Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, definiu em seu subitem 

6.1.1, alínea “b”, que, para ser habilitada ao certame a empresa deveria apresentar o 

seguinte documento:  

 

6. CONTEÚDO DOS ENVELOPES 
6.1 – ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
6.1.1. A documentação relativa à regularidade fiscal; 
 
“B) - Prova de inscrição no cadastro de contribuinte, estadual ou 
municipal, se houver relativa a sede do licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual”; (...), 

 

Disposições editalícias são vinculantes para os licitantes e para os entes públicos. Caso o 

interessado não aceite as condições do edital, deve tomar medidas cabíveis em tempo 

oportuno. A representante não impugnou o edital, presumindo-se que aceitou todas as 
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imposições. A ausência de questionamento implica a aceitação do edital e preclusão do 

direito de questionar as suas disposições. 

 

O artigo 29, inciso II, estabeleceu a necessidade de apresentação de “prova de inscrição 

no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
licitado, documentação esta relativa à regularidade fiscal, documento também que foi 

objeto de exigência por esta administração pública municipal, no presente certame.  

 

Buscou a Lei estabelecer a noção de pertinência entre o objeto licitado e o ramo de 

negócio dos licitantes, a evitar que empresas de outro segmento, muitas vezes em 

regimes ou enquadramentos tributários incompatíveis com o objeto da licitação, 

participassem de forma indevida do certame.  

 

Ocorre que, da análise de seu Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (CNPJ), apresentado pela empresa recorrida para fins de habilitação, 

NÃO CONSTA DESENVOLVIMENTO DE RAMO DE ATIVIDADE COMPATÍVEL COM O 

OBJETO LICITADO, na forma prevista no edital (subitens 6.1.1 alínea b) e na Lei Federal 

n.º 8.666/93 (artigo 29, inciso II). No mencionado documento consta os seguintes dados 

cadastrais:  

 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 

 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  

45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para 

veículos automotores; 

45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos 

automotores; 

45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 

 

Portanto, a empresa recorrida não desenvolve atividade pertinente ao objeto licitado, 
haja vista não estar enquadrada devidamente no CNAE para realizar outros tipos de 
atividade, que não se enquadram no objeto que a administração pública municipal 
pretende contratar, podendo ser realizadas consultas no portal 
http://cner.ibge.gov.br, que poderão comprovar a incompatibilidade do objeto social 
da empresa com o objeto licitado. 
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Nota-se que os códigos são diferentes sendo a atividade licitada de APLICAÇÃO DE 

INSULFILM (FILM OU PELÍCULA DE CNTROLE SOLAR), desenvolvida sob o código 

43.30-4/05 (fonte site do IBGE http://cnae.ibge.gov.br/). Vejamos: 

 

 
 

Podemos ver também, que em sua Inscrição Municipal, consta o mesmo CNAE do Cartão 

de CNPJ, vejamos: 
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Também, em consulta ao contrato social da empresa recorrida, também, podemos ver 

que a mesma não possui em seu objeto social, descrição compatível com o objeto 

licitado: 

 
 

Nesse sentido a empresa estaria explorando atividade comercial sem a devida 
averbação na Receita Federal do Brasil.  
 

O correto preenchimento do CNAE é necessário e obrigatório. O enquadramento 

equivocado pode trazer sérias consequências, INCLUSIVE FISCAIS, já que a 

classificação é usada para a identificação das atividades de cada empresa para a 

Receita Federal e Ministério do Trabalho, além de fornecer dados para o Sistema 

Estatístico Nacional. As esferas estadual e municipal também utilizam o CNAE para 
identificação das empresas e estabelecimento de obrigações com base nesta 
classificação.  
 

Ao exercer atividades em desconformidade com seu objeto social, devidamente 

registrado, a empresa também está agindo de forma contrária à lei, expondo a riscos 

todos os que com ela se relacionam, em decorrência da possibilidade "de contratação de 

quem não é do ramo”.  

 
Portanto, a empresa não está apta ao fornecimento e aplicação de película para proteção 

solar (insulfilme) oportunidade em que compete questionar a sua HABILITAÇÃO.  

 

A fase de habilitação visa aferir se a pessoa interessada em contratar com a 

Administração preenche os requisitos e as qualificações para a adequada execução do 

objeto licitado, tendo por fim garantir o adimplemento das obrigações firmadas no 

contrato administrativo. Essa fase é de observância impositiva, devendo o agente 
público reclamar documentos conforme o objeto licitado!  
Assim, no tocante à relação entre o objeto social do licitante e a atividade a ser 

desenvolvida no futuro contrato, filiamo-nos ao entendimento no sentido de que sempre é 
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necessária a compatibilidade entre o objeto social e o que é proposto à pela 

Administração, visando a garantia da contratação. 

 

Nesse sentido:  

 

“No entanto, sustentamos que os objetos sociais devem ser 
compatíveis com o contrato pretendido pela Administração. Se 

assim não fosse, os sócios poderiam questionar judicialmente 

determinados atos da diretoria da sociedade, causando contratempos 

injustificados à execução contratual, de forma desnecessária. Isso não 
é excesso de formalismo, mas simples atendimento ao interesse 
público. É dever do Poder Público identificar interessados que 
estejam aptos a executar o contrato pretendido dentro dos limites 
legais. Em um contrato, por exemplo, que vise à contratação de 

empresa prestadora de serviço de limpeza de locais e prédios públicos, 

evidentemente que o interessado, pessoa jurídica, cujo objeto social é a 

prestação de serviços na área de cuidados e tratamento de estética, 

não poderá ser habilitado; pois sua atuação deverá restringir-se aos 

limites estabelecidos em contrato social por seus sócios. Por mais que 

não seja inexistente ou inválido, a realização de ato que extravasa tais 

limites do objeto social evidencia, sem dúvida alguma, uma atuação 

irregular por parte da Diretoria da sociedade possibilitando 

questionamentos jurídicos. Permitir a habilitação destas pessoas 

jurídicas certamente não é condizente com o bom trato da coisa 

pública.” (PINHO, Cristiano Vilela de e GOMES, Wilton Luis da Silva, 

Licitações sob o ponto de vista dos Tribunais de Contas, São Paulo, 

Alameda Casa Editorial/Editora Didática Suplegraf. 2011.p.305).  

 
As exigências legais já dispostas visam justamente à comprovação de que a licitante tem 

a atividade comercial compatível com o objeto licitado. Nesse sentido já manifestou o 

Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, ao relatar o Acórdão 642/2014:  

 

(...) objeto social da empresa delineado no contrato social devidamente 

registrado comprova não apenas o exercício da atividade empresarial 

requerida na licitação, mas também que a empresa o faz de forma 
regular. E nesse ponto ressalto que a Administração deve sempre 
prestigiar a legalidade. Não basta que a licitante detenha a 
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capacidade comercial de fato, faz-se necessário que ela esteja em 
conformidade com a lei”.  

 

Nesse aspecto, assinalamos que o Código Civil obriga o registro dos atos constitutivos 

da sociedade empresarial, com seus fins ou objeto, e, como decorrência lógica, se a 
empresa decidir mudar de atividade empresarial, possui o dever legal de promover 
a alteração de seu objeto social e do respectivo registro antes de iniciar a prática 
dessas novas atividades.  

 

O objeto social deve ser declarado de forma precisa e detalhada (artigo 53, III, b, do 

Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996). Isso porque não se pode desvirtuar a 

finalidade da empresa: obter lucro, unicamente, pelo pleno exercício do objeto social 
contratado. Desvirtuar a finalidade da mesma, ou mesmo pela confusão patrimonial, 

pode acarretar a desconsideração da personalidade jurídica (artigo 50, do Código 

Civil).  

 

Lembrando os princípios de que os atos dos administradores, no estrito exercício dos 

limites do objeto social, obrigam a pessoa jurídica (artigo 47, do Código Civil) e de que, 

fora desse limite, os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e 

terceiros prejudicados, respondendo, inclusive, com seus bens particulares (artigos 50 e 

1016, do Código Civil).  

 

Dessa forma, ao exercer atividades em desconformidade com seu objeto social, 

devidamente registrado, a empresa também está agindo de forma contrária à lei, 
expondo a riscos todos os atores que com ela se relacionam, em decorrência da 

possibilidade de contratação de quem não é do ramo e de a empresa vir a se eximir da 

responsabilidade pelos atos praticados por seu gerente. 

 

Voltando a atenção ao caso concreto, existe uma situação fática em desconformidade 
com a lei com a qual a Administração não deve coadunar.  
Tendo em vista que a empresa recorrida somente está legalmente habilitada ao exercício 

de atividades diversas, que não abrangem o objeto da presente licitação. Portanto, a 

Proposta em questão deve ser considerada INVÁLIDA para fins de habilitação perante a 

Administração. 

  

Ora, não poderíamos admitir o raciocínio de que a Administração Pública deva ser 

compelida a aceitar qualquer proposta sob o pretexto da busca pela oferta mais 
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vantajosa. No caso em exame, a ilegalidade da proposta ultrapassa o descumprimento 

do edital, vindo a afrontar a legislação cível e tributária.  

 

Fato é que a menor proposta não se confunde com melhor proposta. Esta é muito mais 

abrangente e engloba em seu âmago além do aspecto financeiro, critérios outros que 

possibilitam a avaliação do administrador quanto aos aspectos legais e técnicos.  

 

Desse modo, torna-se forçoso concluir que a análise da fase de classificação do certame 

não deve levar em conta somente o menor preço ofertado, mas também os aspectos 

técnicos e legais que garantirão a futura execução do objeto a ser contratado.  

 

Desconsiderar as irregularidades significa conceder benefícios ao licitante que sem lisura 

procede a irregularidade omissão, lacuna e/ou incompletude] em sua proposta, 

considerando haver dificuldades em comprovar a irregularidade - principalmente a má-fé, 

como também pelo próprio desconhecimento quanto à especificidade e detalhes do 

objeto a contratar pela Administração. 

 

Com efeito, não se pode olvidar que o sistema licitatório tem por escopo escolher a 

proposta mais vantajosa para a Administração Pública, bem como propiciar a todos os 

particulares condições de contratar com a Administração.  

 

No caso, existe uma imprecisão crível quanto a possibilidade de execução do objeto nos 

termos afiançados na Proposta Comercial, haja vista que a empresa recorrida NÃO 
PODE COMERCIALIZAR/INSTALAR os produtos licitados.  

Contudo, não sendo comprovado que a empresa SILVA SOM E ACESSÓRIOS LTDA 
ME, exerce atividade comercial compatível com o objeto licitado, a decisão do presidente 

da comissão deve ser reconsiderada, uma vez que, conforme já exposto a aceitação da 

referida empresa no certame, apesar do seu descumprimento às normas contidas no 

edital, consistirá em QUEBRA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE, já que todos os 

participantes devem ser tratados de igual forma, devendo cumprir as normas legais e 

editalícias. 

 
3.3.2. Dos Atestados de Capacidade Técnica 
 

Na mesma direção, a Lei Federal n.º 8.666/93, art. 30, II, estabeleceu a necessidade de 

apresentação de documentação relativa à qualificação técnica, para fins de 

“comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível cem 
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características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (....)”, documento que foi 

objeto de exigência por esta administração pública municipal no presente certame.  

 

O art. 30, da Lei Federal n.º 8.666/93, ao tratar das exigências habilitatórias pertinentes à 

capacitação técnica dos licitantes, estabelece a possibilidade de ser comprovada a 

capacidade técnica-operacional do licitante (pertinente à empresa),  

 

Com efeito, determina o Estatuto Federal Licitatório que:  

 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:  

II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 

aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um 

dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 

trabalhos. (Grifos nossos) (...). 
 

Como se percebe pela simples leitura dessa exigência, os atestados de capacidade 

técnica, devem comprovar que os proponentes prestam ou prestaram serviços 

compatíveis com os estipulados no edital em questão, sendo tal compatibilidade aferida 

mediante a verificação das características, das quantidades e dos prazos envolvidos na 

prestação dos serviços. Portanto, não é qualquer atestado que se presta a tal fim. 

 

Nessa esteira de entendimento, é claro que a verificação quanto à qualificação técnica do 

licitante não pode se limitar à simples exigência e recebimento de atestados, sem que se 

haja efetivamente comprovada tal qualificação.  

 

Por essas razões, tanto a norma de regência, como o edital do certame, reportam-se à 

necessidade de compatibilidade dos atestados fornecidos com o objeto da licitação, 

sendo, pois, necessária a descrição detalhada dos serviços prestados, bem como a 

indicação das quantidades e prazos, a fim de permitir a aferição dessa compatibilidade. 

 

Neste sentido, pondera Carlos Pinto Coelho Motta, in Eficácia nas Licitações e Contratos, 

1994, p. 149, citando Antônio Carlos Cintra do Amaral:  
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“Para efeito de qualificação técnica de empresas licitantes, a 

Administração deve, com base na Lei 8.666/93, exigir atestados 

referentes à sua capacitação técnica, com vistas à comprovação de 

aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação” (art. 30, 

II).  

 
Também se manifestou o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO:  

 

“Habilitação. Qualificação técnica. Capacitação técnico-profissional. 

Capacitação técnico-operacional. Concorrência. A estabilidade do futuro 

contrato pode ser garantida com a exigência de atestados de 

capacitação técnico-profissional aliada ao estabelecimento de requisitos 

destinados a comprovar a capacitação técnico-operacional nos termos 

do inciso II do art. 30 da Lei nº 8.666/93”. (TC-009.987/94-0, publicado 

no Boletim de Licitações e Contratos, NDJ, 1995, vol. 11, p. 564).  

 

Citamos ainda, os seguintes julgados que corroboram o alegado:  

 

Administrativo. Procedimento Licitatório. Atestado Técnico. 

Comprovação. Autoria. Empresa. Legalidade.  

Quando, em procedimento licitatório, exige-se comprovação, em nome 

da empresa, não está sendo violado o art. 30, §1º, II, caput, da Lei nº 

8.66/93. É de vital importância, no trato da coisa pública, a permanente 

perseguição ao binômio qualidade e eficiência, objetivando não só a 

garantir a segurança jurídica do contrato, mas também a consideração 

de certos fatores que integram a finalidade das licitações, máxime em 

se tratando daquelas de grande complexidade e de vulto financeiro 

tamanho que imponha ao administrador a elaboração de dispositivos, 

sempre em atenção à pedra de toque do ato administrativo –a lei – mas 

com dispositivos que busquem resguardar a Administração de 

aventureiros ou de licitantes de competência estrutural, administrativa e 

organizacional duvidosa. Recurso provido. (Resp. nº 44.750-SP, rel. 

Ministro Francisco Falcão, 1ª T., unânime, DJ de 25.9.00) 

 
 
STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
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Classe: ROMS - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA – 18240 Processo: 200400682387 UF: RS Órgão 
Julgador: PRIMEIRA TURMA Data da decisão: 20/06/2006 

Documento: STJ000696608 Data da publicação: 30/06/2006  

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. LICITAÇÃO. FASE DE HABILITAÇÃO. 

COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.  

1. Se a licitante não demonstrou, da forma prevista no Edital de 

convocação, o cumprimento dos requisitos relativos à qualificação 

técnica, não tem direito líquido e certo a ser habilitada no certame.  

 
TJ-RS - Reexame Necessário REEX 70050947910 RS (TJ-RS)  
Data de publicação: 13/05/2013  
Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. LICITAÇÃO E CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

DOCUMENTOS INCOMPLETOS. IMPOSSIBILIDADE DE 

SUPRIMENTO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E 

IGUALDADE ENTRE OS LICITANTES.  

Não apresentados os documentos necessários e suficientes à 

comprovação da qualificação técnica do licitante, descabe buscar 

suprir a falta a si imputável por ocasião do recurso administrativo. 

Providência que viola o princípio da vinculação ao edital, pois desatende 

o quanto lá determinado, e também o princípio da igualdade, ao 

prejudicar injustificadamente os licitantes que diligenciaram para 

satisfazer, a tempo e a contento, os requisitos constantes na lei 

fundamental do certame. Concessão da ordem que se impunha. 

SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Reexame Necessário Nº 70050947910, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo 

Kraemer, Julgado em 30/04/2013)  

 

Verifica-se, portanto, a legalidade da exigência de atestado para comprovação da 

qualificação técnica dos licitantes interessados em participar de processos licitatórios, no 

presente certame, relativo à capacidade técnico-operacional, devendo, no entanto, ser 

efetivamente comprovada a aptidão da licitante para o fornecimento do (s) produto 
(s) licitado (s) em função de sua experiência, para avaliar se a empresa que se pretende 
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contratar é capaz de executar o objeto da futura avença com a qualidade, a segurança e 

a eficiência esperadas, devendo ser cumpridas, ainda, as exigências editalícias. 

 

Necessário destacar que a Carta Convite n.º 004/2018, fez exigência relacionada à 

documentação relativa à qualificação técnica, com a seguinte redação: 

 

“6.1.8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Comprovação de aptidão técnica através de atestado (s) emitido (s) 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, 

comprovando o fornecimento satisfatório do objeto idêntico ou similar ao 

pregão”. 

 

Em atendimento à exigência editalícia, a empresa recorrida apresentou 03 (três) 

ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, para comprovação de sua capacidade técnico 

operacional: 

 

Atestado emitido pela empresa ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO 
PATRIMONIAL - ASSOCIAR, em data de 28/09/2018: sem informações sobre o 
período em que os serviços foram ou estão sendo executados (prazo de vigência 

contratual: datas de início e término); sem comprovação de fornecimento compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto que a administração pública 

municipal pretende adquirir, na forma prevista no subitem 6.1.8, do edital; sem a 
descrição de onde os serviços foram prestados; sem informação de onde as 
películas foram aplicadas, se foi em um prédio, uma sala, uma casa residencial; 

 
Assim, não é possível afirmar que a empresa cumpriu com as exigências legais, 

estabelecidas inciso II, do artigo 30, da Lei Federal n.º 8.666/93 e no item 6.1.8 da Carta 

Convite. A seguir colecionamos o documento correspondente: 
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Atestado emitido pela empresa IGARAPÉ ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA, em 
data de 27/09/2018: sem informações sobre o período em que os serviços foram ou 
estão sendo executados (prazo de vigência contratual: datas de início e término); sem 
comprovação de fornecimento compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto que a administração pública municipal pretende adquirir, na forma prevista 

no subitem 6.1.8, do edital; sem a descrição de onde os serviços foram prestados; 

sem informação de onde as películas foram aplicadas, se foi em um prédio, uma sala, 

uma casa residencial; 

 
Assim, não é possível afirmar que a empresa cumpriu com as exigências legais, 

estabelecidas inciso II, do artigo 30, da Lei Federal n.º 8.666/93. A seguir colecionamos o 

documento correspondente: 
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Atestado emitido pela empresa VALENTE EMPREENDIMENTOS LTDA, em data de 
27/09/2018: sem informações sobre o período em que os serviços foram ou estão 
sendo executados (prazo de vigência contratual: datas de início e término); sem 
comprovação de fornecimento compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto que a administração pública municipal pretende adquirir, na forma prevista 

no subitem 6.1.8, do edital; sem a descrição de onde os serviços foram prestados; 

sem informação de onde as películas foram aplicadas, se foi em um prédio, uma sala, 

uma casa residencial; 

 

Deverá conter, em conformidade com as orientações do próprio Tribunal Contas da União 

(Licitações e Contratos: orientações e jurisprudência do TCU – 4. ed. rev., atual. e ampl./ 

Brasília, 2010, pag. 409):  

 

► identificação da pessoa jurídica eminente;  

► nome e cargo do signatário;  

► endereço completo do eminente;  
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► período de vigência do contrato;  

► objeto contratual;  

► quantitativos executados;  

► assinados por quem tenha competência para expedi‐los;  

► outras informações técnicas necessárias e suficientes para a avaliação das 

experiências referenciadas pela Comissão de Licitação. (...)  

 

Diante disso, evidente é que os Atestados de Capacidade Técnica apresentados, não 

atendem aos requisitos estabelecidos em orientação do TCU tendo sido verificado as 

seguintes irregularidades: sem informações sobre o período em que os serviços foram 

prestados; sem a descrição correta dos serviços prestados, não contendo informação de 

onde as películas foram instaladas, se foi em imóvel ou em veículo, já que, se trata de 

uma empresa que comercializa peças de veículos, não podendo, portanto, serem 
aceitos pelo órgão licitante. 
 

Nesse contexto, entendemos que no decorrer da licitação, que é voltada a uma finalidade 

específica, qual seja, a seleção da proposta mais vantajosa ao interesse público, o órgão 

julgador responsável pela condução dos trabalhos e processamento de todo o certame, 

seja ele comissão de licitação, poderá, por vezes, deparar-se com dificuldades para 

tomada de decisões em face de questões incidentais ou até mesmo de obscuridades. 

 

Desta feita, não há como afirmar que os atestados apresentados comprovam a 

qualificação técnica da licitante até então declarada vencedora do certame em foco, 

dentro do contexto de compatibilização com as exigências editalícias, previstas no inciso 

II, do artigo 30, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

Vejamos que a redação contida no subitem 6.1.8, do edital, foi redigida em perfeita 

harmonia com a determinação trazida no art. 30, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, de 

que a comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, deve ser verificada 

por meio de atestados técnicos fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado. 

 

O art. 30 da Lei Federal n.º 8.666/93, dispõe sobre a documentação relativa à 

qualificação técnica, cujo objetivo é verificar se o licitante possui requisitos operacionais 

para executar o objeto a ser licitado. Nesse sentido, é importante destacar que no que 

tange ao atestado de capacidade técnica, esse deverá ser pertinente e compatível com o 
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objeto da licitação, ou seja, deverá conter características, quantidades, prazos e níveis de 

satisfação que demonstrem que a licitante já executou objeto semelhante ao que sendo 

licitado.  

 

A aceitação da referida empresa no certame, apesar do seu descumprimento às normas 

contidas no edital, consistirá em QUEBRA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE, já que todos 

os participantes devem ser tratados de igual forma, devendo cumprir as normas legais. 

 

Caso se aceite a participação de empresas que não cumpram com as estipulações 

contidas na legislação vigente, estará privilegiando alguns em detrimento dos demais, o 

que é vedado pelo art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

Portanto, estando, tanto as licitantes quanto a Administração Pública, vinculada às 

disposições legais, imperiosa a inabilitação/desclassificação da Recorrida, ante ao não 

cumprimento das determinações legais em sua integralidade, nos termos da Lei Federal 

n.º 8.666/93.  

 
Diante do exposto, requeremos a reforma da deste Presidente da Comissão, para 
considerar INABILITADA e a empresa SILVA SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME, por 

não cumprir as exigências editalícias, notadamente quanto à apresentação de atestado 

de capacidade técnica que comprovem ser a sua aptidão técnica compatível com o objeto 

licitado em características, quantidades e prazos, na forma prevista no inciso II, do artigo 

30, da Lei Federal n.º 8.666/93 combinado com subitem 6.1.8, do edital. 

 
3.3.3.Da falta de comprovação de regularidade com a Fazenda Municipal: 
 
Como comprovação da Regularidade Fiscal, na fase de habilitação, o edital exigiu os a 

apresentação da seguinte certidão: 

 

6. CONTEÚDO DOS ENVELOPES 

6.1 – ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1.1. A documentação relativa à regularidade fiscal; 

E) - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, por meio de 
Certidão Negativa de Débitos Tributários e/ou Certidão Positiva 
com Efeitos Negativos, junto a Receita Municipal da sede do 
licitante; 
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Porém, ao analisar os documentos de habilitação da empresa SILVA SOM E 
ACESSÓRIOS LTDA ME vemos que a mesma não apresentou a certidão que comprova 

a regularidade perante o Município de sua sede, qual seja, do próprio município de 

Contagem/MG. 

Diante da falta de documentação de qualquer empresa licitante o presidente da comissão 

deve inabilitar a empresa imediatamente, conforme consta no item 7.4 da Carta Convite, 

vejamos: 

 

7.4. Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não 
satisfizer às exigências deste Edital. 

 

Ainda, conforme disposto na Lei 8.666/93, a Certidão de Regularidade Municipal é 

documento essencial e indispensável para a habilitação da empresa licitante, vejamos o 

disposto em Lei: 

 

Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 

exclusivamente, documentação relativa a: 

 

I - habilitação jurídica; 

 

II - qualificação técnica; 

 

III - qualificação econômico-financeira; 

 

IV – regularidade fiscal e trabalhista; 
 

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição 

Federal.   

 

Art. 29.  A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, 

conforme o caso, consistirá em: 

 

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no 

Cadastro Geral de Contribuintes (CGC); 

 

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 

municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
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pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

 

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, 
na forma da lei; 
 

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular 

no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.        

    

V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

 
Desta forma, vemos que, além de descumprir exigência disposta na Carta Convite, a 

empresa recorrida, ainda descumpriu disposição contida em Lei, o que de fato, comprova 

que a empresa não pode ser declarada habilitada ao certame, uma vez que descumpriu 

exigência contida na Carta Convite e na Lei 8.666/93. 

 
5.1. Do descumprimento dos Princípios da Legalidade e Vinculação ao Instrumento 
Convocatório 
 
Com base no art. 3º, caput, da Lei Federal n.º 8.666/1993, podemos identificar como 

princípios jurídicos que são aplicáveis às licitações: LEGALIDADE; IMPESSOALIDADE; 
MORALIDADE; IGUALDADE; PUBLICIDADE; PROBIDADE ADMINISTRATIVA; 
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; E JULGAMENTO OBJETIVO. 

Vejamos: 

 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 

será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 

da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
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vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 

dos que lhes são correlatos.”      (Grifos nossos) 

 

Boa parte desses preceitos já se encontra consubstanciada no art. 37 da Constituição 

Federal.  Vejamos: 

 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...).” 

 
Os princípios são regras que servem de interpretação das demais normas jurídicas, 

apontando os caminhos que devem ser seguidos pelos aplicadores da lei. Os princípios 

procuram eliminar lacunas, oferecendo coerência e harmonia para o ordenamento 

jurídico. 

 

O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE representa uma garantia para os administrados, pois, 

qualquer ato da Administração Pública somente terá validade se respaldado em lei, em 

sua acepção ampla. Representa um limite para a atuação do Estado, visando à proteção 

do administrador em relação ao abuso de poder. 

 
O Princípio da Legalidade é uma das maiores garantias para os gestores frente o Poder 

Público. Ele representa total subordinação do Poder Público à previsão legal, visto que, 

os agentes da Administração Pública devem atuar sempre conforme a lei. 
 

Como leciona Hely Lopes Meirelles1:  

 

“A legalidade, como princípio de administração, significa que o 

administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos 

mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles não se 

pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à 

responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. Na 

Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. 

Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não 

                                                 
1 MIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30. Ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 
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proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei 

autoriza”. 

 

A Legalidade é intrínseca a ideia de Estado de Direito, pensamento este que faz que ele 

próprio se submeta ao direito, fruto de sua criação, portanto esse é o motivo desse 

princípio ser tão importante, um dos pilares do ordenamento. É na legalidade que cada 

indivíduo encontra o fundamento das suas prerrogativas, assim como a fonte de seus 

deveres. A administração não tem fins próprios, mas busca na lei, assim como, em regra 

não tem liberdade, escrava que é do ordenamento. 

 

Já o PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, prevê que o 

edital, torna-se lei entre as partes, assemelhando-se a um contrato de adesão cujas 

cláusulas são elaboradas unilateralmente pelo Estado. Este mesmo princípio dá origem a 

outro que lhe é afeto, qual seja, o da inalterabilidade do instrumento convocatório. 

 

Não faz sentido que a Administração fixe um determinado procedimento e forma no edital 

e que, na hora da análise, quer da documentação, quer das propostas ou mesmo da 

forma pré-estabelecida para a sua entrega, venha a admitir que se contrarie o exigido.  

 

A Administração Pública, ao realizar a licitação, portanto, tem o dever de observar todos 

os princípios elencados pela Lei, assim como os que lhe são correlatos e os princípio 

próprios da Administração Pública, sob pena de não alcançar o objetivo de preservação 

da isonomia e garantia da proposta mais vantajosa, na busca do melhor interesse 

público.  

 

Cabe lembrar que a atividade administrativa, pelo princípio da legalidade, deverá se 

subordinar sempre aos parâmetros de ação fixados pela Lei. Assim, enquanto o particular 

tem a liberdade de fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, a Administração Pública 

somente tem permissão de fazer aquilo que a lei lhe autoriza. 

 

Nesse contexto, entende-se que a empresa recorrida descumpriu várias exigências 

estabelecidas no Edital, não apresentando documentos solicitados no instrumento 

convocatório, que comprovem sua regularidade técnica, sua regularidade fiscal e sua 

habilitação jurídica, conforme exigências constantes na Carta Convite, devendo portanto, 

serem INABILITADAS, na forma prevista no edital com fulcro na lei. 
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Caso não haja a observância aos ditames aqui narrados, a validade do processo de 

licitação fica comprometida, tornando-o vulnerável à sua desconstituição por razões de 

juridicidade pela autoridade administrativa ou judicial competente.  Não é outra a lição de 

Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO: 

 

“Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma 
qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um 

específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de 

comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou 

inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque 

representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus 

valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e 

corrosão de sua estrutura mestra”. (Grifos nossos). 

 

Assim, dentre as principais garantias, pode-se destacar a vinculação da Administração 
ao edital que regulamenta o certame licitatório. Trata-se de uma segurança para o 

licitante e para o interesse público, extraída do princípio do procedimento formal, que 
determina à Administração que observe as regras por ela própria lançadas no 
instrumento que convoca e rege a licitação. 
 

Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal 

de Contas da União: 

 

“O instrumento convocatório é a lei do caso, aquela que irá regular 
a atuação tanto da administração pública quanto dos licitantes. 

Esse princípio é mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, e 

enfatizado pelo art. 41 da mesma lei que dispõe que “a Administração 
não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se 
acha estritamente vinculada”.  (Grifos nossos) 

 

 

Ainda sobre a vinculação ao edital, Marçal Justen Filho afirma que: 

 

“Quando o edital impuser comprovação de certo requisito não 
cogitado por ocasião do cadastramento, será indispensável a 
apresentação dos documentos correspondentes por ocasião da 
fase de habilitação”. (Grifos nossos) 
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Como exemplo de violação ao referido princípio, o referido autor cita a não 
apresentação de documento exigido em edital e/ou a apresentação de documento 
em desconformidade com o edital (como documento enviado por fac-símiles em 

apresentação dos originais posteriormente). 

 

Neste sentido é a lição de José dos Santos Carvalho Filho: 

 

“A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do 
administrador e dos administrados. Significa que as regras 
traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por 
todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna 
inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial. 
O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a 

alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos 

interessados do que pretende a Administração.  

E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à 

moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade 

administrativa. 

Se o instrumento de convocação, normalmente o edital tiver falha, pode 

ser corrigido, desde que oportunamente, mas os licitantes deverão ter 

conhecimento da alteração e a possibilidade de se amoldarem a ela. 

Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das 
regras de convocação, deixando de considerar o que nele se exige, 
como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de 
preço fora dos limites estabelecidos. Em tais hipóteses, deve dar-se 

a desclassificação do licitante, como, de resto, impõe o art. 48, I, do 

Estatuto.” (Grifos nossos) 

 

O TRF1 também já decidiu que a Administração deve ser fiel ao princípio da vinculação 

ao instrumento convocatório (AC 199934000002288):  

 

“Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ´a 
Administração não pode descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada´ (Lei nº 8.666/93, art. 

3º, 41 e 43, I). O edital é a lei da licitação. A despeito do procedimento 

ter suas regras traçadas pela própria Administração, não pode esta se 
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furtar ao seu cumprimento, estando legalmente vinculada à plena 

observância do regramento”.  

 

Por fim, para além dos tribunais judiciários, mister trazer à baila a posição do TCU – 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, sobre a matéria aqui discutida. Há centenas de 

acórdãos do TCU que tratam da vinculação ao edital, com orientação alinhada àquela 

apresentada neste parecer e que podem ser sintetizadas na recomendação apresentada 

pelo tribunal no Acórdão 483/2005: 

 

“Observe com rigor os princípios básicos que norteiam a 
realização dos procedimentos licitatórios, especialmente o da 
vinculação ao instrumento convocatório e o do julgamento 
objetivo, previstos nos artigos 3º, 41, 44 e 45 da Lei nº 8.666/1993”. 

(Grifos nossos). 

 

Decisões recentes reforçam essa posição do TCU, como se constata no sumário dos 

acórdãos a seguir transcritos: 

 

“Acórdão 966/2011 - Primeira Câmara 
REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM 

PREGÃO ELETRÔNICO. CONSTATAÇÃO DE ALGUMAS FALHAS 
RELACIONADAS À INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA 
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÃO.” 

Assim, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a Administração e o 

licitante a observarem as regras e condições previamente estabelecidas no edital. 

 

Como bem destaca Fernanda Marinela, o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório leva à assertiva de que o edital é a lei interna da licitação: 

 

“Como princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao 
instrumento convocatório. O instrumento, em regra, é o edital que 

deve definir tudo que é importante para o certame, não podendo o 

Administrador exigir nem mais nem menos do que está previsto nele.  

Por essa razão, é que a doutrina diz que o edital é lei interna da 
licitação, ficando a ele estritamente vinculada, conforme previsto 
no art. 41 da lei.” (Grifos nossos) 
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Conclui-se, pois, que a Administração Pública, no curso do processo de licitação, 
não pode se afastar das regras por ela mesma estabelecidas no instrumento 
convocatório, pois, para garantir segurança e estabilidade às relações jurídicas 

decorrentes do certame licitatório, bem como para se assegurar o tratamento isonômico 

entre os licitantes, é necessário observar estritamente as disposições constantes do edital 

ou instrumento congênere. 

 

Ensina-nos Celso Antônio Bandeira de Mello2 que atos discricionários são "os que a 

Administração pratica com certa margem de liberdade de avaliação ou decisão segundo 

critérios de conveniência e oportunidade formulados por ela mesma, ainda que adstrita à 

lei reguladora da expedição deles". 

 

No decorrer da licitação, que é voltada a uma finalidade específica, qual seja, a seleção 

da proposta mais vantajosa ao interesse público, o órgão julgador responsável pela 

condução dos trabalhos e processamento de todo o certame, seja ele comissão de 

licitação, poderá, por vezes, deparar-se com dificuldades para tomada de decisões em 

face de questões incidentais ou até mesmo de obscuridades. 

 

No caso em tela, deve a Administração, pautar sua decisão com base na exigência fixada 

nos itens do Instrumento Convocatório, de modo que, conforme vemos, está exigência, 

foi realizada pela própria administração pública licitante, em um instrumento convocatório 

do qual ela mesma encontra-se estritamente vinculada, não tendo agora, a opção de 

contrariar o que ela mesma exigiu. 

 

Portanto, deve a Administração declarar INABILITADA, a empresa SILVA SOM E 
ACESSÓRIOS LTDA ME sob pena de descumprimento da Lei e dos Princípios que 

regem o procedimento licitatório. 

 
5.2. Do dever da autotutela da Administração em rever atos ilegais a qualquer 
tempo. 
 

A licitação pública é um procedimento obrigatório para o Poder Público quando pretende 

realizar contratos para adquirir, locar, alienar bens, contratar a execução de obras ou 

serviços. 

                                                 
2 Mello, Celso Bandeira de, Curso de Direito Administrativo, p. 267 
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Nesse contexto, os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da 

isonomia assumem importante papel para inibir e auxiliar no controle de atos que 

conflitem com essa finalidade pública da licitação. (VERÍSSIMO. Dijonilson Paulo Amaral. 

Princípios gerais e específicos da licitação. Âmbito Jurídico. (Disponível 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=

12955&revista_caderno=4).  

 

Sabedores do empenho e compromisso desta Administração com o presente certame, 

necessário esclarecer que de todo modo, o dever da autotutela deve prevalecer, sob 

pena de perpetuar atos ilegais e potencialmente ampliar os prejuízos públicos envolvidos. 

 

O princípio da autotutela sempre foi observado no seio da Administração Pública, e está 

contemplado na Súmula nº 473 do STF, vazada nos seguintes termos: 

 

"A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de 

vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 

revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 

direitos adquiridos, e ressalvada, em qualquer caso, a apreciação 

judicial". 

 

Ainda, temos a Súmula nº 346 do STF: 
 

“A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios 

atos.” 

  
 

Assim, a ocorrência de ilegalidades nos atos e decisões durante o processo licitatório, a 

Administração Pública tem a obrigatoriedade de anular os seus próprios atos, de ofício ou 

mediante manifestação de terceiros, quando estes são eivados de vícios, conforme reza 

a LEI FEDERAL N.º 8.666/93: 

 
Art. 49.  A autoridade competente para a aprovação do procedimento 

somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente 

e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, 

de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 
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Assim, como infelizmente padecem de ilegalidade a conduta da Comissão de Licitação no 

presente processo de licitação instaurado na Modalidade Carta Convite n.º 004/2018, 

visto que contrariam frontalmente a Lei de Licitações e o disposto no instrumento 

convocatório, conforme exposto no decorrer do presente recurso, necessária a imediata 

revisão das decisões de julgamento dos documentos apresentados, sob pena de 

perpetuação da ilegalidade e iminentes riscos a obtenção da proposta mais vantajosa à 

Administração. 

 

Isto posto, fica claro que o descumprimento do princípio da legalidade e da vinculação ao 

instrumento convocatório implica na ilegalidade de todo os atos praticados no processo 

licitatório, por ser impossível sanar esse vício em momento posterior. 

 

Desse modo, a Administração Pública licitadora, impulsionada pelo dever do 

autocontrole, deve, ao analisar a ilegalidade do ato, pautar-se naqueles que ferem o 

interesse público, como o presente, e, independentemente do presente recurso, deve a 

Administração Pública Municipal, anular tal ato de ofício, exclusivamente em defesa deste 

interesse. 

 

Neste sentido, esclarecendo claramente a necessidade de rever atos pautados em 

previsões ilegais, cite-se decisões judiciais: 

 

TRF-1 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 32645 DF 

2007.01.00.032645-2 (TRF-1) 

 

Data de publicação: 08/10/2007 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA RECURSAL. ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO COM 

VENCEDOR DECLARADO POR ATO DE OFÍCIO. FALTA DE 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO ENTRE OS ANEXOS DO 

EDITAL. PEÇA ESSENCIAL SEGUNDO 

DECISÃO DO TCU - 781/2006. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO 

ADMINISTRATIVO.  

1 - Se a empresa pública que promove a licitação constata que houve 

falta de inclusão de planilha de formação de preço entre os anexos do 

edital, é possível a anulação do certame, mesmo com a proclamação do 

licitante vencedor, uma vez que o Tribunal de Contas da União reputa tal 
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instrumento como essencial, indicando que sua falta viola o princípio da 

legalidade.  

2 - Não se afigura razoável relativizar o princípio da legalidade, quando 

há indicação de que a falta constatada conduziu à redução da 

competitividade do certame, objetivo maior do procedimento de 

licitação.  

3 - Constatada a adequação do procedimento adotado pela promotora 

da licitação, é descabido obrigar a empresa pública a contratar, eis que 

se estaria atentando contra o princípio da legalidade, que deve nortear o 

processamento do certame.  

4 - Antecipação de tutela revogada. 

5 - Agravo de instrumento improvido. 

 

TJ-SC - Apelação Cível em Mandado de Segurança MS 20120079277 

SC 2012.007927-7 (Acórdão) (TJ-SC) Data de publicação: 22/07/2013 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA APONTANDO NULIDADES EM PROCESSO 

LICITATÓRIO, VISANDO À SUA ANULAÇÃO. RECONHECIDA, NA 

ORIGEM, A PERDA DO OBJETO, DIANTE DAHOMOLOGAÇÃO E 

ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO.  

CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA NA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, POR EXISTIREM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NO 

CERTAME, DEVENDO AS POSSÍVEIS FALHAS SEREM ANALISADOS 

PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO 

ANULADA. APELO PROVIDO, PARA DETERMINAR O REGULAR 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO.  

 

"1. O mandado de segurança voltou-se contra ilegalidades que viciavam 

o edital do certame, motivo pelo qual superveniente adjudicação não dá 

ensejo à perda de objeto - pois é evidente que, se o procedimento 

licitatório é eivado de nulidades de pleno direito desde seu início, a 

adjudicação e a posterior celebração do contrato também o são (art. 49 

, § 2º , da Lei n. 8.666 /93).  

2. Entendimento diverso equivaleria a dizer que a própria Administração 

Pública, mesmo tendo dado causa às ilegalidades, pode convalidar 

administrativamente o procedimento, afastando-se a possibilidade de 
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controle de arbitrariedades pelo Judiciário (malversação do art. 5º , inc. 

XXXV , da Constituição da República vigente)"  

 

(STJ, REsp n. 1059501/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, j. 18.8.09). 

 

TJRS - Nº 70061037362 (Nº CNJ: 0296299-60.2014.8.21.7000) - 

Vigésima Segunda Câmara Cível APELAÇAÕ CÍVEL. LICITAÇÃO E 

CONTRATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. DEVER EM CASO DE 

NULIDADE. PRESENÇA DA FUNDAMENTAÇÃO E CONTRADITÓRIO. 

Dever de anulação da licitação em caso de ilegalidade, com a 

consequente rescisão do respectivo contrato administrativo (Art. 49 da 

Lei 8.666/93). Caso em que verificado o dever de fundamentação 

idônea (ilegalidade da licitação pelo descumprimento da obrigação legal 

prevista no art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei8.666/93), assim como no caso 

concreto, não justifica a concessão da ordem. 

Tratando-se de mandado de segurança, descabida a condenação pelos 

danos suportados (Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal), o que 

deve ser buscado em demanda própria. NEGADO SEGUIMENTO AO 

APELO. 

 

Assim sendo, ato administrativo praticado com afronta à lei deverá ser decretado inválido 

pela própria administração autora do ato ou pelo Poder Judiciário, mediante provocação. 

É esse o sentido do artigo 49 da Lei Federal n.º 8.666/93.  

É imperiosa a necessidade de adoção de medidas para o exato cumprimento da lei, e no 

sentido de anular os procedimentos relativos à licitação pública em referência.” 

 
Pelo exposto, a Comissão Permanente de Licitações conhece do Recurso da 
licitante INSTALART PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR LTDA-ME., considera 
que o mesmo deva ser provido integralmente, com os seguintes posicionamentos: 
 

 Considera que a 4ª Alteração Contratual apresentada pela licitante SILVA 
SOM ACESSÓRIOS LTDA-ME; em sua integra refere-se a peças, 
acessórios e serviços para “veículos automotores”  

 
 ●  Verificando o CNAE da licitante foi constatado que não consta objeto 

idêntico ou similar ao  certame em questão. 
 

 Conclui pela modificação da ata anteriormente divulgada pela CPL, 
considerando a Licitante SILVA SOM ACESSÓRIOS LTDA-ME. Inabilitada 
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Assim sendo, a Comissão conhece do Recurso da licitante INSTALART 
PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR LTDA-ME., considerando o mesmo provido 
de forma integral, modificando a decisão contida na Ata de Julgamento dos 
Documentos de Habilitação concernente ao Processo Licitatório em questão. 
 

IV - Da Decisão 
 

Isto posto, sem nada mais a evocar, conhecemos do Recurso Administrativo 
impetrado pela licitante INSTALART PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR LTDA-
ME., dando provimento ao mesmo, decidindo pela inabilitação da licitante SILVA 
SOM ACESSÓRIOS LTDA-ME. por não atender ao determinado no Item 6.1.1, 
alínea “B” do Edital e decidindo pela reforma da decisão proferida na Ata de 
Julgamento dos documentos de habilitação. 
 
Contagem, 19, de outubro de 2018. 
 
Márcia Mendes Siqueira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
 
Danielle Venâncio Magalhães 
Comissão Permanente de Licitações 
 
Davidson De Castro Cabacinha 
Comissão Permanente de Licitações 
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DECISÃO 
 
 
CONVITE Nº. 004/2018 - PROCESSO N°. 125/2018 - EDITAL Nº. 063/2018 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELÍCULAS PREDIAIS DE 
CONTROLE SOLAR PARA REDUZIR A INCIDÊNCIA DIRETA DO SOL E O EXCESSO 
DE LUZ (OFUSCAMENTO) NOS VIDROS DAS PORTAS E JANELAS DO NOVO 
PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE FAZENDA, 
CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CGM). 
 
RECORRENTE: INSTALART PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR LTDA-ME. 
 
RECORRIDA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO– SEAD DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG. 
 
 
 
De acordo com o § 4° do art. 109 da Lei Nº 8.666/93 e com base na análise 
efetuada pela Comissão Permanente de Licitações, RATIFICO a Decisão 
proferida, conhecendo do Recurso Administrativo impetrado pela licitante 
INSTALART PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR LTDA-ME., dando provimento 
ao mesmo, decidindo pela inabilitação da licitante SILVA SOM ACESSÓRIOS 
LTDA-ME. por não atender ao determinado no Item 6.1.1, alínea “B” do Edital e 
decidindo pela reforma  da decisão proferida na Ata de Julgamento dos 
documentos de habilitação. 
 
 
Contagem, 19 de outubro de 2018. 
 
 

________________________________ 
Hugo Otávio Costa Vilaça 

Secretário Municipal de Administração 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E AQUISIÇÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 24/10/2018

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 087/2018/SRP PA. 260/2017 PP. 105/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 021/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA: NAYR CONFECÇÕES LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES � LOTE 03 � KIT FUNDAMENTAL I
VALOR TOTAL: R$ 43.485,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.361.0029.2081 – 33903023 - 0100
VIGÊNCIA: DE 02/10/2018 ATÉ 02/01/2019
ASSINADO: 02/10/2018

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 090/2018 PA. 102/2018 PE. 038/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATADA: BRAGAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS � LOTE 1 � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EM ALUMÍNIO HORIZONTAL
VALOR TOTAL: R$ 6.499,87
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1041.03.122.0001.2012 – 33903999 - 0100
VIGÊNCIA: DE 09/10/2018 ATÉ 06/04/2019
ASSINADO: 09/10/2018

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 091/2018 PA. 102/2018 PE. 038/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATADA: A. ARTHE FLEX COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA - ME
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS � LOTE 2 � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLUX
VALOR TOTAL: R$ 13.499,86
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1041.03.122.0001.2012 – 33903999 - 0100
VIGÊNCIA: DE 09/10/2018 ATÉ 06/04/2019
ASSINADO: 09/10/2018

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 092/2018 PA. 102/2018 PE. 038/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATADA: A. ARTHE FLEX COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA - ME
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS � LOTE 3 � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EM ALUMÍNIO HORIZONTAL
VALOR TOTAL: R$ 1.699,92
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1051.04.124.0001.2001 – 33903099 - 0100
VIGÊNCIA: DE 09/10/2018 ATÉ 06/04/2019
ASSINADO: 09/10/2018

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 095/2018 PA. 102/2018 PE. 038/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DO GABINETE DO PREFEITO
CONTRATADA: BRAGAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS � LOTE 6 � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS
VALOR TOTAL: R$ 6.199,96
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1201.04.122.0001.2011 – 33903999 - 0100
VIGÊNCIA: DE 09/10/2018 ATÉ 06/04/2019
ASSINADO: 09/10/2018

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 098/2018 PA. 005/2018 PE. 003/2018 ATA DE RP. 036/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DO GABINETE DO PREFEITO
CONTRATADA: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PROJETADO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E DE INSTALAÇÃO – ITENS 3, 11, 41, 43, 50 – LOTE 01; ITENS 05 E 
17 – LOTE 03
VALOR TOTAL: R$ 23.990,00
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1021.04.122.0001.2011 – 44905224 - 0100
VIGÊNCIA: DE 16/10/2018 ATÉ 16/10/2019
ASSINADO: 16/10/2018

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 099/2018 PA. 005/2018 PE. 003/2018 ATA DE RP. 036/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / SUBSECRETARIA DE GESTÃO PREVI-
DENCIÁRIA / FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CONTAGEM - PREVICON
CONTRATADA: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PROJETADO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E DE INSTALAÇÃO – ITEM 08 LOTE 03
VALOR TOTAL: R$ 18.975,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1072.09.272.0055.2016 – 44905224 - 0103
VIGÊNCIA: DE 16/10/2018 ATÉ 16/10/2019
ASSINADO: 16/10/2018

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 100/2018 PA. 005/2018 PE. 003/2018 ATA DE RP. 036/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CONTRATADA: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PROJETADO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E DE INSTALAÇÃO – ITENS 07, 10, 15, 19 E 37 – LOTE 01 E ITENS 
01, 03, 04, 08, 11, 17 – LOTE 03
VALOR TOTAL: R$ 170.871,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1071.04.122.0001.2132 – 44905224 - 0100
VIGÊNCIA: DE 16/10/2018 ATÉ 16/10/2019
ASSINADO: 16/10/2018

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 009/2018 PA. 150/2017 PP. 007/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CONTRATADA: GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP 
OBJETO: EXCLUSÃO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) VEÍCULOS QUE FORAM LEILOADOS; INCLUSÃO DE 26 (VINTE E SEIS) VEÍCULOS NA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONTAGEM POR MOTIVO DE EXTINÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMNISTRAÇÃO INDIRETA – FAMUC – FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA 
DE CONTAGEM E CONPARQ – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PARQUES E ÁREAS VERDES CONTAGEM.
ASSINADO: 17/10/2018

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 010/2018 PA. 150/2017 PP. 007/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CONTRATADA: ADILSON MECÂNICA DIESEL LTDA - EPP 
OBJETO: INCLUSÃO DE 16 (DEZESSEIS) VEÍCULOS NA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM POR MOTIVO DE EXTINÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADM-
NISTRAÇÃO INDERETA – FAMUC – FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM E CONPARQ – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PARQUES E ÁREAS 
VERDES CONTAGEM.
ASSINADO: 17/10/2018

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.092
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a 
delegação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; e nos termos dos Artigos 79, 80 e 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro 
de 1990; e nos despachos exarados nos Processos nº 03251/2018-01A; CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA TRATAR DE INTERESSES PESSOAIS, à Servidora 
VANIA PATRICIA LIONARDO DOS SANTOS, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, Nível VI-A, Padrão “P10”, matrícula nº.169022, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 17 de setembro de  2018 à 16 de setembro de 2020, e deverá recolher a contribuição previdenciária nos temos do 
Artigo 16 da Lei Complementar nº. 005 de 12 de julho de 2005, através de documento de arrecadação de contribuição previdência, a ser disponibilizado pelo Fundo de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem; e, TORNA SEM EFEITO, o Ato Administrativo nº 21.862, datado de 28 de agosto de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.094



"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, 24 de outubro de 2018 Página 37 de 47 Diário Oficial de Contagem - Edição 4452

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; e nos termos dos Artigos 79, 80 e 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990; e nos despachos exarados no Processo 03489/2018-01A; CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, pelo período de 
10 de agosto de 2018 à 09 de agosto de 2020, à servidora ANA CAROLINA MICHELETTI GOMIDE NOGUEIRA DE SA, titular do cargo de provimento efetivo de Enfer-
meiro 24-H, Nível VIII-B, Padrão “P-9”, matrícula nº. 200012, lotado na Secretaria Municipal de Saúde; e deverá recolher a contribuição previdenciária nos temos do 
Artigo 16 da Lei Complementar nº. 005 de 12 de julho de 2005, através de documento de arrecadação de contribuição previdência, a ser disponibilizado pelo Fundo de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem; e, TORNA SEM EFEITO, o Ato Administrativo nº 21.663, datado de 31 de julho de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.095
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a 
delegação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; e nos termos dos Artigos 79, 80 e 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezem-
bro de 1990; e nos despachos exarados no Processo 02745/2018-01A; CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, pelo 
período de 05 de setembro de 2018 à 04 de março de 2020, à servidora SOFIA ALVES NOGUEIRA VALERIO, titular do cargo de provimento efetivo de Veterinário, Nível 
VIII-A, Padrão “P-2”, matrícula nº. 202139, lotada na Secretaria Municipal de Saúde; e deverá recolher a contribuição previdenciária nos temos do Artigo 16 da Lei 
Complementar nº. 005 de 12 de julho de 2005, através de documento de arrecadação de contribuição previdência, a ser disponibilizado pelo Fundo de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Contagem.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.096
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, a Lei complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011, com a alteração 
dada pela Lei Complementar n° 110, de 1º(primeiro) de junho de 2011, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 1.788, de 24 de fevereiro de 2012; PRORROGA A 
AUTORIZAÇÃO para o exercício de jornada de trabalho ampliada, flexibilizada para 40 (quarenta) horas semanais, concedida por meio do Ato Administrativo nº 20.640, 
datado de 30 de novembro de 2017, pelo período de um ano, a contar de 17 de novembro de 2018, à Servidora MIRIAM PAULA SOARES SIMOES KOMEL, titular do 
cargo de provimento efetivo de Assistente Social, Nível XII, Padrão “P15”, matrícula nº. 01223620, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.097
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; con-
siderando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados processo 
08482/2018-01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei 
Orgânica deste Município, à Servidora SILVANA ROSA PIRES, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB1-II, Nível XIIIA,  Padrão “P-6”, 
matrícula nº. 1277738, lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 22 de outubro de 2018 a 21 de dezembro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.099
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; con-
siderando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados processo 
10556/2018-01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgâni-
ca deste Município, à Servidora MARIA APARECIDA GUIMARAES OLIVEIRA, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB1-II, Nível XIIIA,  
Padrão “P-10”, matrícula nº. 1276820, lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º(primeiro) de novembro de 2018 a 30 de novembro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.100
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados nos processos 
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02516/2018-01A; 09594/2018-01A e 11040/2018-01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado 
com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, à Servidora IOLANDA MAGDA PEREIRA, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação 
Básica PEB1-II, Nível XIIIA,  Padrão “P-4”, matrícula nº. 1355399, lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 30 de 
novembro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

Controladoria Geral 
do Município

Pedido de Revisão – LENICE MORENO DE FREITAS.

INDEFERIDO – Decisão do Exmo. Prefeito – Ausentes os pressupostos de admissibilidade necessários para recurso em Processo Administrativo Disciplinar de N° 
02/057/2016.

Contagem, 24 de outubro de 2018

KÁTIA MARIA CALDEIRA ALVES
Corregedora Geral do Município

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PUBLICAÇÃO INTIMAÇÃO DE DECISÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: 01/010/2018
Fica o ilustre Procurador Dr. Rener Tobias Junior, OAB/MG nº 138.236, intimado para se manifestar nos termos do artigo 137, §1º, da Lei Complementar Municipal Nº 
215/2016, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 01/010/2018.

Contagem, 24 de outubro de 2018.

Levi de Sousa Sampaio
Comandante da Guarda Civil de Contagem

PORTARIA SEDS Nº 039/2018, de 23 de outubro de 2018

Institui e define a composição da Comissão de Patrimônio da Secretaria Municipal de Defesa Social de Contagem e da outras providências. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; e, que lhe confere a legislação municipal; 

RESOLVE:

Art. 1º- Designar a presente Comissão, para inventariar fisicamente os bens móveis e imóveis de toda a Secretaria, conforme o que dispõe o art.11 do Decreto n.º 690 
de 28 de Setembro de 2018, integrada pelos membros abaixo relacionados, indicando o primeiro membro para ocupar a função de presidente:
                  I - Saulo de Oliveira Reis - matrícula nº. 33.755-2
                  II - Luciano Alves de Souza – matrícula n.º 33.424-3
                  III - Josiane Camila Ferreira Nonato – matrícula nº. 36.256-5
                  IV - Marcelo Francisco Rezende - matrícula nº. 36.678-1
                  V – Cleberson Campos Matias - matrícula nº. 49.425-9

Art. 2º- Na ausência ou impedimento do presidente, o segundo membro assumirá a presidência da comissão.

Art. 3º -  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de outubro de 2018.

Afonso José de Andrade
Secretário Municipal de Defesa Social

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL - 1ª INSTÂNCIA    

A Junta de Julgamento Fiscal 1ª Instância faz publicar as decisões abaixo indicadas:   

Nº/PROCESSO ASSUNTO REQUERENTE DECISÃO Nº/DECISÃO

20354/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ADAIR JESUS COTA IMPROCEDENTE 28.686

17768/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ADAO ROBERTO PATROCINIO GOMES IMPROCEDENTE 28.687

23310/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ADÉLIA RODRIGUES TEIXEIRA IMPROCEDENTE 28.688

17220/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ADEMILDE DOS SANTOS BENFICA IMPROCEDENTE 28.689

16393/2017-05A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ADEMIR RIBEIRO COSTA IMPROCEDENTE 28.690

17573/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS AFONSO ALVES IMPROCEDENTE 28.691

20068/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ALCENO ANTONIO RIBEIRO IMPROCEDENTE 28.692

20837/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ALCINEIA BOTELHO DA SILVA IMPROCEDENTE 28.693

17329/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ALESSANDRA GOMES MAURILIO IMPROCEDENTE 28.694

07352/2017-05A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ALMERIO NETO DE PAULA IMPROCEDENTE 28.695

21971/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ALOISIO RIBEIRO BRAGA IMPROCEDENTE 28.696

12502/2017-01A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS AMARILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA IMPROCEDENTE 28.697

17595/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS AMERICA PETRONILHA MORATO IMPROCEDENTE 28.698

20429/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ANA MARIA DE OLIVEIRA LEAL IMPROCEDENTE 28.699

20309/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ANTONIO CARLOS DE MIRANDA IMPROCEDENTE 28.700

20874/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ANTONIO DE FIGUEIREDO COSTA IMPROCEDENTE 28.701

20361/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ANTONIO DE PADUA BORGES IMPROCEDENTE 28.702

11660/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ANTONIO DONIZETE DE ASSUNCAO IMPROCEDENTE 28.703

17565/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ANTONIO JESUS FERNANDES IMPROCEDENTE 28.704

18305/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ANTONIO MARCELINO FILHO IMPROCEDENTE 28.705

12588/2017-01A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS APARECIDA RAIMUNDA PINTO DOS SANTOS IMPROCEDENTE 28.706

13663/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ARISTEU VIANA DOS SANTOS IMPROCEDENTE 28.707

12516/2017-01A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ARNALDO PRADO DO NASCIMENTO IMPROCEDENTE 28.708

16702/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS AZIZ RAMALHO DOS SANTOS IMPROCEDENTE 28.709

20373/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS CARLOS ALBERTO ROCHA IMPROCEDENTE 28.710

23315/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS CARMELITA DE JESUS COSTA IMPROCEDENTE 28.711

17234/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS CARMEM PEREIRA DOS SANTOS IMPROCEDENTE 28.712

12642/2017-01A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS CEZÁRIO LEAL IMPROCEDENTE 28.713

13745/2017-01A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS CLAUDES TADEU DE ASSIS IMPROCEDENTE 28.714

18169/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS CLEIDES ALIPIO IMPROCEDENTE 28.715

13953/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS CREUSA FORTUNATO RAMOS IMPROCEDENTE 28.716

20241/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS DAVID PEREIRA DE SOUZA IMPROCEDENTE 28.717

20846/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS DELMIRA BATISTA SILVA IMPROCEDENTE 28.718
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15341/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS DJALMA  PEREIRA  GOMES IMPROCEDENTE 28.719

13770/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS DONIZETE JESUS DE OLIVEIRA IMPROCEDENTE 28.720

18389/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS EDI CONCEIÇÃO DA SILVA IMPROCEDENTE 28.721

20119/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS EDITH GUIMARAES DA SILVA IMPROCEDENTE 28.722

17954/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS EDMUNDO LEITE DE CARVALHO IMPROCEDENTE 28.723

20173/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS EDSON FERREIRA DA SILVA IMPROCEDENTE 28.724

16416/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS EDSON PESSOA DA SILVEIRA IMPROCEDENTE 28.725

20561/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ELAIDES CAETANO DA CRUZ IMPROCEDENTE 28.726

13411/2017-01A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ELENICE PEREIRA COELHO IMPROCEDENTE 28.727

13864/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ELIO DOROTEO DA SILVA IMPROCEDENTE 28.728

13782/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ELIZABETE MARGARIDA DOS SANTOS IMPROCEDENTE 28.729

20046/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ELIZABETE REGINA DA COSTA IMPROCEDENTE 28.730

18442/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ELIZABETH DIAS AZEVEDO IMPROCEDENTE 28.731

22873/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ELIZABETH DIAS AZEVEDO IMPROCEDENTE 28.732

13848/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ELVIRA DA SILVA CRUZ IMPROCEDENTE 28.733

21861/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ELZA MARIA LOPES AGUIAR IMPROCEDENTE 28.734

17832/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS EUNICE SOARES DA CRUZ IMPROCEDENTE 28.735

16394/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS EVA MARQUES BENTO IMPROCEDENTE 28.736

18302/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS FABIO RESENDE ANDRADE IMPROCEDENTE 28.737

20234/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS FATIMA APARECIDA TOLEDO IMPROCEDENTE 28.738

20728/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS FERNANDO DINIZ E SILVA IMPROCEDENTE 28.739

16220/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS FRANCISCA ROCHA OLIVEIRA IMPROCEDENTE 28.740

20255/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS FRANCISCO GONCALVES IMPROCEDENTE 28.741

18359/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS GABRIEL DE OLIVEIRA COSTA IMPROCEDENTE 28.742

21962/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS GEORGE AGRICOLA LOPES IMPROCEDENTE 28.743

15061/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS GERALDA ARAÚJO MARTINS IMPROCEDENTE 28.744

18507/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS GERALDA ARAÚJO MARTINS IMPROCEDENTE 28.745

17058/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS GERALDA JOANA DA CUNHA E SILVA IMPROCEDENTE 28.746

20098/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS GERALDA MARIA DA COSTA VIANA IMPROCEDENTE 28.747

17439/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS GERALDA VICENTE DE FIGEREIDO IMPROCEDENTE 28.748

20006/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS GERALDO DE OLIVEIRA IMPROCEDENTE 28.749

17527/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS GERALDO FERREIRA DE SOUZA IMPROCEDENTE 28.750

17531/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS GERALDO GONÇALVES DE LIMA IMPROCEDENTE 28.751

18260/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS GERALDO JOSE DS SANTOS IMPROCEDENTE 28.752

20063/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS GESSI LUCAS GUIMARAIS IMPROCEDENTE 28.753

20691/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS GILBERTO GROSSO IMPROCEDENTE 28.754

16374/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS GILMAR OSMAN DE LIMA IMPROCEDENTE 28.755

16001/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS GRAZIELLE DA SILVA PEREIRA SOARES IMPROCEDENTE 28.756

20364/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS HELENA PAULA SOARES CORREA IMPROCEDENTE 28.757

17142/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS HELIO MARCELO LELIS IMPROCEDENTE 28.758

20266/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS HERMES ARAUJO SILVA IMPROCEDENTE 28.759

07296/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS HORACI SERAFIM DA SILVA IMPROCEDENTE 28.760

18378/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS IDOILDO ALCINO DA SILVA IMPROCEDENTE 28.761

13969/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ILDA DA CONCEIÇAO SIEIRO IMPROCEDENTE 28.762

20357/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS IRENI DE JESUS LINO RODRIGUES IMPROCEDENTE 28.763

16282/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS IRENILDA GERALDA DO AMARAL PEREIRA IMPROCEDENTE 28.764

17195/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS IZAURO BICALHO IMPROCEDENTE 28.765

16478/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JAIR ALVES GODINHO IMPROCEDENTE 28.766
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16378/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JERUZALICIO OLIVEIRA RODRIGUES IMPROCEDENTE 28.767

13707/2017-01A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOAO BATISTA DE MESQUITA IMPROCEDENTE 28.768

20566/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOAO BATISTA RODRIGUES IMPROCEDENTE 28.769

17425/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOAO BOSCO BARROS IMPROCEDENTE 28.770

09705/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOAO BOSCO PEREIRA IMPROCEDENTE 28.771

20289/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOAO DO AMOR DIVINO IMPROCEDENTE 28.772

12790/2017-01A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOAO NOCI FILHO IMPROCEDENTE 28.773

20834/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOAO SEVERIANO BRAVO IMPROCEDENTE 28.774

17965/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOAQUIM ALVES DA ROCHA IMPROCEDENTE 28.775

20730/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOAQUIM BASILIO RIBEIRO IMPROCEDENTE 28.776

20099/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOAQUIM LUIZ BELO IMPROCEDENTE 28.777

18119/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSE ALVES RIBEIRO IMPROCEDENTE 28.778

16106/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSE ANTONIO FERREIRA IMPROCEDENTE 28.779

06335/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSE CARLOS FAGUNDES IMPROCEDENTE 28.780

18199/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSE CARLOS RODRIGUES IMPROCEDENTE 28.781

17155/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSE COLETA DE PAULA IMPROCEDENTE 28.782

18295/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSE DA SILVA CARMO IMPROCEDENTE 28.783

16279/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSE DE FATIMA FIGUEIREDO IMPROCEDENTE 28.784

20321/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSE DE SOUSA PARREIRAS IMPROCEDENTE 28.785

12517/2017-01A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSE DIVINO IMPROCEDENTE 28.786

20763/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSE DOMINGOS FELIX IMPROCEDENTE 28.787

20028/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSE DOS REIS VIEIRA IMPROCEDENTE 28.788

17483/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSE ELENIO RESENDE IMPROCEDENTE 28.789

17646/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSE EUSTAQUIO DOS SANTOS IMPROCEDENTE 28.790

16781/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSE GERALDO AMORIM IMPROCEDENTE 28.791

20331/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSE LEITE DA SILVA IMPROCEDENTE 28.792

08489/2017-01A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSE LUCINDO NETO IMPROCEDENTE 28.793

13700/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSE LUIZ FERREIRA DA COSTA IMPROCEDENTE 28.794

16556/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSE MORAIS FILHO IMPROCEDENTE 28.795

17520/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSE MOREIRA DA SILVA IMPROCEDENTE 28.796

16352/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSÉ PINTO MIRANDA IMPROCEDENTE 28.797

20673/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSE RAIMUNDO DO CARMO IMPROCEDENTE 28.798

16959/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSE ROBERTO DA PAZ IMPROCEDENTE 28.799

16638/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSE SANTOS BARBOSA IMPROCEDENTE 28.800

18055/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSE SEBASTIAO MADRUGA IMPROCEDENTE 28.801

17365/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSE VIDAL DOS REIS IMPROCEDENTE 28.802

18339/2017-05A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSEFA SOARES RIBEIRO IMPROCEDENTE 28.803

16313/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JULIO FRANCELINO DA CRUZ IMPROCEDENTE 28.804

16152/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS LAERTE NEVES IMPROCEDENTE 28.805

23317/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS LEDA MARIA DOS SANTOS IMPROCEDENTE 28.806

23339/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS LIBERIO CANDIDO DE LIMA IMPROCEDENTE 28.807

20198/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS LOURENÇA MARIA DE JESUS ROSA IMPROCEDENTE 28.808

13708/2017-01A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS LÚCIA MADALENA RODRIGUES IMPROCEDENTE 28.809

20735/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS LÚCIA MARIA CARVALHO IMPROCEDENTE 28.810

20485/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS LUCIANE CHAVES DE SA SOUZA IMPROCEDENTE 28.811

18034/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS LUIZ LOPES DE FARIA NETO IMPROCEDENTE 28.812

12575/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS IMPROCEDENTE 28.813

20246/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS LUZIA LOPES PINTO IMPROCEDENTE 28.814
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11764/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS LUZIA MARIA ALVES IMPROCEDENTE 28.815

20233/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MADALENA GETRUDES DA SILVA LUCIO IMPROCEDENTE 28.816

20049/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARCIA TERESINHA MANDELLI IMPROCEDENTE 28.817

17360/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARCÍLIO DA CRUZ FRANÇA IMPROCEDENTE 28.818

16969/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA  JOSE ALVES  PEREIRA  DE MAGALHAES IMPROCEDENTE 28.819

16286/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA APARECIDA DE FARIA IMPROCEDENTE 28.820

13811/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA APARECIDA DE SOUZA IMPROCEDENTE 28.821

17867/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA BARBOSA  DA SILVA IMPROCEDENTE 28.822

17437/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA CELIA DE OLIVEIRA AZEVEDO IMPROCEDENTE 28.823

17232/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO CHAVES IMPROCEDENTE 28.824

20221/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA DA CONCEIÇAO SILVA IMPROCEDENTE 28.825

17443/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA DA CONSOLACAO SOUZA IMPROCEDENTE 28.826

07292/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA DA SILVA GOMES IMPROCEDENTE 28.827

18004/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA DAS DORES FERNANDES  SANTOS IMPROCEDENTE 28.828

18038/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA DAS GRAÇAS BATISTA PEREIRA IMPROCEDENTE 28.829

17125/2017-05A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA IMPROCEDENTE 28.830

18336/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA DAS GRAÇAS GOIS PINTO IMPROCEDENTE 28.831

17341/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA DE FATIMA GOMES FIGUEIREDO OLIVEIRA IMPROCEDENTE 28.832

16004/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA DO CARMO FARIA MATOS IMPROCEDENTE 28.833

17518/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA HELENA RAPHAEL IMPROCEDENTE 28.834

10373/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA HELENA SOARES DE BARROS IMPROCEDENTE 28.835

13741/2017-01A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA IMACULADA MAIRINK IMPROCEDENTE 28.836

20024/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA JOSÉ GALVÃO BARBOSA IMPROCEDENTE 28.837

11506/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA LUIZA DE SOUZA COSTA IMPROCEDENTE 28.838

17837/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA LUIZA TORRES IMPROCEDENTE 28.839

17103/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA NORA BACELAR IMPROCEDENTE 28.840

17318/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA ROSARIA DE ANDRADE IMPROCEDENTE 28.841

17511/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA TEOFILA DA SILVA SANTOS IMPROCEDENTE 28.842

08748/2017-01A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA ZELIA DA SILVA IMPROCEDENTE 28.843

20047/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MÁRIO DOS REIS IMPROCEDENTE 28.844

20033/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARISA  LOPES DA SILVA IMPROCEDENTE 28.845

17257/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIZA MACOLA PACHECO BARBOSA IMPROCEDENTE 28.846

09478/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARLENE SETIMO DINIZ IMPROCEDENTE 28.847

15338/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MAURI COSTA FARIA IMPROCEDENTE 28.848

15337/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MAURI COSTA FARIA IMPROCEDENTE 28.849

23492/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MAURICIO DE SOUSA RESENDE IMPROCEDENTE 28.850

07031/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MAURÍCIO DOS PASSOS MOREIRA IMPROCEDENTE 28.851

07173/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MAURÍCIO DOS PASSOS MOREIRA IMPROCEDENTE 28.852

20142/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS NELSON BANDEIRA IMPROCEDENTE 28.853

20189/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS NELZIRA LUIZIA RIBEIRO IMPROCEDENTE 28.854

20712/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS NEWTON MACHADO FILHO IMPROCEDENTE 28.855

15322/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS NILZA ELIAS SANTOS MARQUES IMPROCEDENTE 28.856

17414/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ODILON  NARCIZO DE  REZENDE IMPROCEDENTE 28.857

13909/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ORDELINO BORGES DE CARVALHO IMPROCEDENTE 28.858

18155/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ORESTINO VAZ DA SILVA IMPROCEDENTE 28.859

17606/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS PEDRO NEVES DE OLIVEIRA IMPROCEDENTE 28.860

16915/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS RAIMUNDO EUSTAQUIO SOUZA IMPROCEDENTE 28.861

20041/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS RAIMUNDO LUCAS BARRETO IMPROCEDENTE 28.862
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17238/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS RITA DE CASSIA BATISTA BRANDAO IMPROCEDENTE 28.863

20151/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS RITA FÁTIMA DA SILVA IMPROCEDENTE 28.864

12521/2017-01A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS RITA PEREIRA ALVES IMPROCEDENTE 28.865

16015/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ROSA  RODRIGUES BARRETO DE OLIVEIRA IMPROCEDENTE 28.866

17477/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ROSANGELA BRAGA RIBEIRO IMPROCEDENTE 28.867

13738/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ROSENI DOS SANTOS CASTRO IMPROCEDENTE 28.868

12765/2017-01A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS RUTI PACIFICA DA SILVA IMPROCEDENTE 28.869

13747/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS SEBASTIANA NUNES DA SILVA IMPROCEDENTE 28.870

16166/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS SEDONIA MARIA DE FATIMA GERALDO IMPROCEDENTE 28.871

17012/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS SINVAL FELIZARDO RIBEIRO IMPROCEDENTE 28.872

12734/2017-01A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS TANIA DE FATIMA SANTOS IMPROCEDENTE 28.873

11322/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS TANIA REGINA DOS SANTOS GOMIDES IMPROCEDENTE 28.874

13915/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS TEREZINHA FERNANDES COSA IMPROCEDENTE 28.875

16547/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS THEREZINHA  CANUTA DE SOUZA IMPROCEDENTE 28.876

20216/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ULISSES BOTELHO DOS SANTOS IMPROCEDENTE 28.877

20029/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS VALDOMIRO LINO DA SILVA IMPROCEDENTE 28.878

20769/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS VALKIR LOPES IMPROCEDENTE 28.879

18381/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS VANDA LUCIA DA SILVA VILA NOVA IMPROCEDENTE 28.880

16006/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS VANDUIR MARGARINA DE SÃO JOSÉ IMPROCEDENTE 28.881

20030/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS VICENTE ASSIS DA SILVA IMPROCEDENTE 28.882

16359/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS VICENTE PASCOAL BONELA E S/M IMPROCEDENTE 28.883

15453/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS VILSON SERGIO MARTINS IMPROCEDENTE 28.884

20311/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS WALTECIDE ROBERTO MARTINS IMPROCEDENTE 28.885

20290/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS WILSON CARLOS PEDRA IMPROCEDENTE 28.886

20200/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ZELITA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA IMPROCEDENTE 28.887

13877/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ZENAIDE ALVES PEREIRA IMPROCEDENTE 28.888

Ficam os contribuintes cientificados do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de recurso voluntário, conforme parágrafo único do artigo 282 do CTMC.

Secretaria Municipal 
de Saúde

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 078

O Secretário Municipal de Saúde, convoca o aprovado no Processo Seletivo Simplificado – PSS 01/2018 – 078º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, 
a comparecer ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General 
David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de  23/10/2018 a  30/10/2018:

   Médico da Família - 1º Classificado

Contagem, 18 de outubro de 2018.

CLEBER FARIA SILVA
Secretario Municipal de Saúde de Contagem  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM

A Comissão de Avaliação dos Títulos, constituída através da Portaria 072, de 13 de março de 2018 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do Processo Seletivo 
Simplificado - PSS nº 001/2018, segue abaixo a classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, após julgamento realizado pela 
Comissão, conforme os critérios definidos no referido edital

078º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2018

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME TOTAL DE PONTOS RESULTADO

MÉDICO DA FAMILIA 1º RAPHAEL WILLIAM COELHO DA ROCHA 05,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos:
Jose Carlos Matos 
Luiz Fernando Avelar dos Santos
Juscelio Pereira da Silva

Contagem, 18 de outubro de 2018

Aviso de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa data para a realização do Pregão Eletrônico Nº 049/2018 – PAC 
109/2018 - OBJETO DO PRESENTE TERMO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CENTRO ESPECIALIZADO 
EM REABILITAÇÃO – CER IV, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E NO TERMO DE REFERÊNCIA. – Data: 22 de novembro 
de 2018 às 09h00min – Site www.licitacoes-e.com.br RETIRADA DE EDITAL: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes ou www.licitacoes-e.com.br , informações 
através do e-mail: saude.licitacao@contagem.mg.gov.br - Cleber de Faria Silva, Secretário Municipal de Saúde. Em 24 de outubro de 2018.

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

ATA DE REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA AMPLIADA PARA PROMOÇÃO DE CONSULTA PÚBLICA

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de outubro de 2018, às 09:00 (nove) horas, reuniram-se no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, localizado na Praça 
Tancredo Neves, nº 200, no Bairro Camilo Alves em Contagem/MG, o Presidente da Comissão Provisória de Avaliação de Constituição do Conselho Municipal de Sanea-
mento Básico de Contagem, Sr. Firmino Sávio Vasconcelos de Souza, o Diretor de Projetos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SMDUH, 
Sr. Fernando Antônio Ribeiro da Costa, a Assessora Jurídica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Dra. Adriana Wanessa de Souza Silva e a Superin-
tendente Institucional da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Sra. Maria de Fatima Almeida Reggiani, para a eleição da representatividade da Sociedade 
Civil para fins de composição do Conselho Municipal de Saneamento Básico do Município de Contagem - CMSA. O Presidente da Comissão Provisória de Avaliação de 
Constituição do Conselho Municipal de Saneamento Básico abriu a Plenária. Não houve interessados em participar da Consulta Pública, restando deserta a Plenária 
Ampliada. Nada mais havendo a tratar, às 09:30min (nove horas e trinta minutos) encerrou-se a Plenária Ampliada, cuja Ata segue aprovada e assinada pelos presentes.

Contagem, 24 de outubro de 2018

Firmino Sávio Vasconcelos de Souza
Presidente da Comissão Provisória de Avaliação de Constituição do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Contagem

Fernando Antônio Ribeiro da Costa
Diretor de Projetos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação
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Adriana Wanessa de Souza Silva
Assessora Jurídica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Maria de Fatima Almeida Reggiani
Superintendente Institucional da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Transcon

0COMISSÃO 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 19/10/2018, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões.

SESSÃO ORDINÁRIA N° 43ª/2018

Data Julgamento N° AIT N° Protocolo Resultado Recorrente

19/10/2018 8553 714/2017 INDEFERIDO Consorcio Sul

19/10/2018 7593 743/2017 INDEFERIDO Consorcio Sul

19/10/2018 7610 744/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/10/2018 6623 781/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/10/2018 6630 783/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/10/2018 5695 802/2017 INDEFERIDO Consorcio Norte

19/10/2018 9098 1531/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/10/2018 9658 1532/2018 INDEFERIDO Consorcio Sul

19/10/2018 9643 1533/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/10/2018 9619 1534/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/10/2018 9647 1535/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

19/10/2018 9259 1538/2018 INDEFERIDO Consorcio Sul

19/10/2018 11327 1587/2018 INDEFERIDO Consorcio Sul

19/10/2018 11252 1590/2018 INDEFERIDO Consorcio Norte

19/10/2018 11257 1592/2018 INDEFERIDO Consorcio Norte

19/10/2018 11322 1593/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

19/10/2018 11336 1594/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

19/10/2018 11345 1595/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

19/10/2018 11362 1596/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

19/10/2018 11364 1597/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

19/10/2018 11144 1548/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

19/10/2018 10195 1552/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

19/10/2018 10183 1553/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte 

19/10/2018 10177 1554/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

19/10/2018 6618 688/2017 Solicito vistas aos autos recursais pela presidente da COJUR Consorcio Sul

19/10/2018 8403 795/2017 Solicito vistas aos autos recursais pela presidente da COJUR Consorcio Sul

19/10/2018 5692 801/2017 Solicito vistas aos autos recursais pela presidente da COJUR Consorcio Sul

19/10/2018 8608 809/2017 Solicito vistas aos autos recursais pela presidente da COJUR Consórcio Norte

19/10/2018 8448 811/2017 Solicito vistas aos autos recursais pela presidente da COJUR Consórcio Sul

19/10/2018 11106 1588/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

19/10/2018 11025 1589/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

Angela Menicucci Starling Freitas
Presidente COJUR – Contagem
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0COMISSÃO 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 22/10/2018, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões.

SESSÃO ORDINÁRIA N° 44ª/2018

Data Julgamento N° AIT N° Protocolo Resultado Recorrente

22/10/2018 8485 708/2017 INDEFERIDO Consorcio Sul

22/10/2018 8489 711/2017 INDEFERIDO Consorcio Sul

22/10/2018 8490 712/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

22/10/2018 8600 713/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

22/10/2018 8538 812/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

22/10/2018 9277 1559/2018 INDEFERIDO Consorcio Norte

22/10/2018 9353 1565/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

22/10/2018 9352 1566/2018 INDEFERIDO Consorcio Norte

22/10/2018 9350 1567/2018 INDEFERIDO Consórcio  Norte 

22/10/2018 9661 1574/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

22/10/2018 11335 1582/2018 INDEFERIDO Consorcio Sul

22/10/2018 11333 1583/2018 INDEFERIDO Consorcio Sul

22/10/2018 10651 1551/2018 DEFERIDO Consórcio Norte

22/10/2018 10862 1560/2018 DEFERIDO Consorcio Norte

22/10/2018 9675 1561/2018 DEFERIDO Consorcio Norte

22/10/2018 10171 1555/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

22/10/2018 10141 1556/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

22/10/2018 11057 1564/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

22/10/2018 11111 1575/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

22/10/2018 10658 1576/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

22/10/2018 6619 689/2017 Solicito vistas aos autos recursais pela presidente da COJUR Consorcio Sul

22/10/2018 8642 698/2017 Solicito vistas aos autos recursais pela presidente da COJUR Consorcio Sul

22/10/2018 8627 704/2017 Solicito vistas aos autos recursais pela presidente da COJUR Consorcio Sul

22/10/2018 8487 707/2017 Solicito vistas aos autos recursais pela presidente da COJUR Consorcio Sul

22/10/2018 7609 742/2017 Solicito vistas aos autos recursais pela presidente da COJUR Consorcio Sul

22/10/2018 10963 1584/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consorcio Sul

22/10/2018 11183 1585/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consorcio Sul

22/10/2018 11182 1586/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consorcio Sul

22/10/2018 11256 1591/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

Angela Menicucci Starling Freitas
Presidente COJUR – Contagem

Câmara Municipal

Ata da  32º Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e dezoito . Aos dezesseis dias do mês de outubro, realizou-se, neste Legislativo, no 
Plenário “Vereador José Custódio”, a trigésima segunda 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 o seu tratamento de saúde.   Em seguida, o vereador Itamar dos Santos da Silva,  fez a leitura do Capítulo 11, Versículo 37 a 41, narrado 
por São Lucas, da Bíblia Sagrada. Na sequência, foi rezada a oração do Pai Nosso na intenção de vereadores e servidores desta Casa Legislativa. Logo após, 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 seguintes 
projetos: Veto Total à Proposição de Lei nº 049/2018 originária do Projeto de Lei nº 025/2018 – “Altera a Lei nº 3.967, de 18 de novembro de 2005, acrescenta o inciso 
VIII no artigo 8º, parágrafo 1º do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei 
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Complementar nº 022/2018 – “Dispõe sobre incentivos fiscais relacionados à Taxa de Fiscalização de Engenhos de Publicidade (TFEP)”, de autoria do Poder Executivo; 
Projeto de Lei nº 045/2018 – “Passa a denominar-se Rua “Dona Zizi”, a atual Rua Dez localizado no Bairro Jardim Bandeirantes, neste Município, de autoria do vereador 
Bruno Barreiro, Projeto de Resolução nº 055/2018 – “Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao Senhor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves”, de 
autoria do vereador presidente Daniel Carvalho; Projeto de Resolução nº 056/2018 – “Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao senhor Bruno Diniz 
Pinto”, de autoria do vereador Jérson Braga Maia (Caxicó). Nesse instante, os trabalhos foram suspensos, a fim de que a Bispa Gerusa Dantas e Raquel Torres,  
representantes do CIME – Convenção Internacional de Ministros e Evangélicos discorressem sobre a campanha de “Outubro Rosa”. Raquel convidou a todos para 
participarem da Caminhada da Conscientização do Câncer de Mama, que realizar-se-á no dia 20 de outubro, de 9h às 13h, saindo do Centro de Especialidades Iria Diniz 
em direção à Praça Paulo Pinheiro Chagas no bairro Eldorado, neste Município. Reabertos os trabalhos, foram votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimen-
tos nºs 807 a 816/2018; Indicações nºs 1228 a 1250/2018; Moções nºs 062 a 063/2018, apresentados pelos vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber: 
Moção nº 062/2018 – “Moção de pesar pelo falecimento do jornalista e diretor de Comunicação desta Casa Legislativa, Fleury Rosa, ocorrido no dia 13 de outubro de 
2018, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O presidente desta Casa fez uma singela homenagem a esse servidor, que segundo ele foi um profissio-
nal sempre dedicado, ético e extremamente comprometido com o trabalho. Manifestou condolências à família de Fleury e desejou a todos eles muita força e fé;  
Requerimento nº 815/2018 – “Solicita informações da Secretaria Municipal de Saúde, em caráter de urgência, a respeito do número de mamografias realizadas em 
Contagem no ano de 2018, assim como a quantidade de pacientes que aguardam o exame e que estão em tratamento, neste Município”, de autoria do vereador Alex 
Chiodi. O vereador Alex Chiodi disse que é necessário urgência nessa informações para que se possa entender a situação atual das ações e procedimentos adotados 
para a prevenção e tratamento do câncer no município de Contagem. No aparte, o vereador Arnaldo de Oliveira informou que na próxima semana, juntamente com as 
vereadoras Silvinha e Glória , farão uma reunião com o secretário municipal de saúde para discutirem a respeito de um mutirão de mamografias Indicação nº 
1228/2018 – “Troca de lâmpadas fluorescentes por LED em todas as ruas dos bairros Maracanã, Linda Vista e Los Angeles, neste Município, de autoria do vereador Alex 
Chiodi; Indicação nº 1232/2018 – “Pavimentação e iluminação pública da Rua Antônio José Costa – bairro Buganville II – neste Município”, de autoria do vereador 
Capitão Fontes. De acordo com Capitão Fontes, os moradores e aqueles que precisam usar essa via de acesso têm muitas dificuldades, pois essa rua não está pavimen-
tada e não possui iluminação pública. Passando à discussão e votação de projetos, foi pedido vistas, pelo vereador Gil Antônio Diniz (Teteco), ao Veto Total à Proposição 
de Lei nº 022/2018, originária do Projeto de Lei nº 084/2018, de autoria do vereador Arnaldo de Oliveira. Em seguida, foram votados e aprovados, por unanimidade, no 
Parecer e em Primeiro Turno, os seguintes projetos: Projeto de Lei Complementar nº 019/2018, que “Institui a Política de Inovação e apoio ao Setor Produtivo de 
Contagem, cria programas, autoriza a concessão de benefícios e incentivos, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei Complementar nº 
020/2018 , que “Altera a Lei Complementar nº 248, de 11 de janeiro de 2018, que institui o Plano Diretor do Município de Contagem e dá outras providências”, de 
autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 032/2018, que “Ratifica as alterações e consolidação do Contrato de Consórcio Público da Instituição de Cooperação 
Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 033/2018, que “Institui a Central de Autocomposição Municipal”, de 
autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 034/2018, que “Dispõe sobre normas urbanísticas para o licenciamento das instalações de infraestruturas de suporte para 
equipamentos de telecomunicações e estações transmissoras de radiocomunicação autorizadas e homologadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)”, 
de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 036/2018,que “Altera o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei nº 2.073, de 1º de junho de 1990, e dá outras providências”, 
de autoria do vereador Daniel Carvalho. Receberam parecer conclusivo da Comissão de Administração e Serviços Públicos, os seguintes projetos: Projeto de Lei nº 
035/2018, que “Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Ágape Fontes de Vida”, com sede neste município”,  de autoria do vereador 1º Secretário 
Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes), convertendo-se na Proposição de Lei nº 064/2018; Projeto de Lei nº 037/2018, que “Dispõe sobre a denominação de logradouro 
público que menciona”, de autoria do vereador José Carlos Carneiro Gomes, convertendo-se na Proposição de Lei nº 065/2018; Projeto de Lei nº 038/2018, que 
“Declara de utilidade pública a “Fraternidade Espírita Amor e Esperança”, com sede neste Município”, de autoria do vereador Edgard Guedes Vieira (da Farmácia), 
convertendo-se na Proposição de Lei nº 066/2018; Projeto de Lei nº  039/2018, que “Declara de utilidade pública a “Augusta e Respeitável Loja Simbólica Águias de 
Minas”, com sede neste Município”, de autoria do vereador Edgard Guedes Vieira (da Farmácia), convertendo-se na Proposição de Lei nº 067/2018. No horário 
destinado ao Grande Expediente, a vereadora Silvinha Dudu falou de uma grande conquista para a população do Ressaca e Nacional.  Através de um data show, essa 
vereadora mostrou a reforma que está sendo realizada na UPA do bairro Ressaca, como:  pintura do prédio, construção de entrada para ambulâncias, reforma do 
telhado e outras benfeitorias que atenderá as antigas reivindicações da população desses bairros. Acrescentou que será construída uma ala para as crianças, separando-
as dos adultos. Silvinha agradeceu o Secretário Municipal de Saúde, o diretor da unidade de saúde, a comissão de saúde desta Casa e o prefeito Alex de Freitas por essa 
reforma, enfatizando que essa unidade de saúde é bastante movimentada, pois atende pessoas dos bairros  Ressaca, Nacional  e adjacências. Aparteando, o vereador 
Wellington (ortopedista), como Presidente da Comissão de Saúde desta Casa, parabenizou a colega parlamentar e lembrou que na época de sua fiscalização solicitou a 
contratação de mais um clínico para essa unidade de saúde. Na oportunidade, dr. Wellington falou de sua luta no sentido de aumentar o número de leitos no município 
de Contagem. Observou a necessidade de que o município faça uma parceria com os hospitais da região, Santa Helena, São José e Santa Rita.  Na sequência, o 
presidente Daniel Carvalho convidou o ex-vereador Irineu Inácio da Silva para fazer uso da tribuna livre. Em um breve discurso, Irineu agradeceu o povo de Contagem e, 
inclusive, Minas Gerais por ter sido eleito a  deputado estadual. Aparteando, diversos vereadores também usaram da palavra para parabenizar Irineu. Prosseguindo os 
trabalhos, foram retiradas, em caráter definitivo, pelo  seu autor vereador Alex Chiodi, as 7(sete) Emendas ao Projeto de Lei Complementar nº 016/2018. Na sequência, 
falou o vereador Arnaldo de Oliveira que parabenizou o colega José Antônio pelo aniversário natalício ocorrido nesta data. Por fim, o presidente Daniel Carvalho 
convidou a todos para a missa de sétimo dia em memória do servidor Fleury Rosa, que realizar-se-á no dia 19 de outubro do corrente, às 19:00 horas, na Paróquia 
Santa Maria Rainha dos Apóstolos no bairro JK, neste Município. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 33ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 23 de outubro, às 
9:00 horas.  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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