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JULHO/2019 

ATA DA 2º REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA INCENTIVE 
 

 
Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e dezenove, das nove horas até as onze 

horas, aconteceu a 2ª reunião do Comitê Gestor do Programa Incentive. Reuniram-se 

na sala de reuniões da Secretaria de Fazenda, localizada na Av. João Cesar de 

Oliveira 6.620 bairro Sede, os membros do Comitê Gestor do Programa Incentive 

nomeados pela Portaria SEFAZ nº 20 de 03 de julho de 2019, sendo a reunião 

presidida pelo coordenador do Comitê, Auditor Fiscal Ralf Raimundo Rosa, auxiliado 

pela Analista Fazendário Gislene Teixeira Brito. Estavam presentes na reunião: Ralf 

Raimundo Rosa (Fazenda - Coordenador); Sílvia Helena Ferreira Coimbra (Fazenda – 

suplente); Gislene Teixeira Brito (Fazenda – Secretária); Leandro Ramon Campos 

Gusmão (Esporte – suplente); Renata de Carvalho Schettino (Saúde – titular); Mônica 

Tostes (Saúde – suplente); José Vitor Rabelo (Saúde); Diego Fiúza Gomes (Educação 

– suplente); Maria Aparecida Medeiros (Direitos Humanos - titular); Elaine de Fátima 

Baeça Rocha (Direitos Humanos – suplente); Marília Gabriele Jesus Pereira 

Ronskoski (Desenvolvimento Social - suplente); e Everton Caetano de Oliveira 

(Governo - suplente). O coordenador, Sr. Ralf Raimundo Rosa, deu início a reunião 

agradecendo a presença dos membros e efetuando a chamada para verificação dos 

presentes, em seguida solicitou a cada um que fizesse breve apresentação. Após 

apresentação dos membros o coordenador passou ata da reunião anterior para 

assinatura. O coordenador deu início aos trabalhos analisando as pendências da 

reunião anterior:  a)possibilidade de inclusão de créditos tributários ajuizados? Sim; 

b)prorrogação das datas para adesão das entidades? Sim, prazo será prorrogado para 

31/12/2019. c)incidência tributária (issqn e tributos federais) sobre serviços a serem 

prestados pelas entidades, bem como cumprimento de obrigações acessórias 

(emissão de nota fiscal)? Sim; d)alcance das academias de ginástica como entidades 

desportivas ou recreativas? Não, Lei Complementar e Decreto serão alterado; 

e)inclusão da TCRS no programa (não há menção da taxa na LC 245/2017). Não, 

Decreto será alterado para se moldar a Lei Complementar; f)termo de convênio com a 

Prefeitura de Contagem ou um termo de convênio por Secretaria? Um termo de 

convênio por Secretaria tendo como anuentes a Secretaria de Esportes e a 

Procuradoria; g)modelo de portaria e termo de convênio? Sim. Encaminhado ao 

Comitê, por e-mail, pela Dra. Silvia Helena em 17/07/2019. Sendo assim, Auditor Ralf 

Raimundo apresentou a minuta de alteração do Decreto 811/2019 elaborada pela 

Secretaria de Fazenda, ademais, apontou a necessidade de prorrogação do prazo 
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para execução dos serviços. Por unanimidade, o Comitê decidiu ser necessário 

prorrogar até 31/12/2020 o prazo para execução dos serviços relativos aos créditos de 

IPTU dos anos 2018 e 2019. Também, discutiu-se a inclusão dos débitos de 2017, 

ficando o representante da Secretaria de Governo responsável em analisar a questão 

com o Secretário de Governo e o Prefeito. Os representantes das Secretarias de 

Educação, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social manifestaram preocupação no 

deslocamento dos usuários. Isto posto, o grupo analisou a questão e concluiu que: a) 

há possibilidade do deslocamento dos idosos por meio do transporte público coletivo 

gratuito, b) outros usuários podem se deslocar por meios próprios, c) o programa pode 

atender população no entorno da estrutura física oferecida pelas entidades 

participante, d) os serviços podem ser prestados na estrutura física de CRAS, ONGS 

ou Associação próximos aos usuários que serão atendidos pelo Programa, ficando a 

Entidade Desportiva ou Recreativa responsável pelo fornecimento do profissional e 

outros equipamento que possam ser transportados. Os representantes da Secretaria 

de Saúde informaram que será necessário fornecimento de transporte para seus 

usuários. O Conselho decidiu que as visitas às entidades acontecerão durante o mês 

de agosto, sempre às 9h da manhã nas terças – feiras, os agendamentos serão 

confirmados e efetuados pelos representantes da Secretaria de Fazenda que 

comunicarão aos demais Membros do Comitê. As entidades a serem visitadas durante 

o mês de agosto serão: Campestre Yucca Clube, Sindicato dos Metalúrgico, 

Sociedade Hípica de MG, e América Futebol Clube. E, para prestar esclarecimentos 

no intuito de oportunizar a adesão, também serão visitados posteriormente 

ASCOBOM, GREMIG e Clube Tropical. O Comitê decidiu conjuntamente que após 

visitação serão solicitadas propostas de prestação de serviço para as entidades, que 

terão prazo de 7 dias para apresentação das informações. Houve divergência quanto 

ao momento para análise das propostas, se: 1) logo após a visitação, 2) em dia 

diferente, mas na mesma semana da visitação, ou, 3) análise de todas as propostas 

ao fim das visitas. Sendo assim, por unanimidade, o Comitê decidiu agendar primeira 

reunião para análise das propostas no dia 22/08/2019 as 09h na Secretaria de 

Fazenda. Por fim, não havendo nada mais a tratar, eu, Gislene Teixeira Brito, 

secretariei os trabalhos e lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos 

demais membros deste Comitê. 
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CONSELHO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONTAGEM
CONTAC – 2ª INSTÂNCIA

A Secretaria do Conselho Tributário Administrativo de Contagem – CONTAC-  Segunda Instância Administrativa, segunda Câmara, no exercício das suas atribuições, faz 
publicar o(s) acórdão(s) abaixo indicado(s):

ACÓRDÃO Nº 514/2019

PROCESSO Nº: 00010/2016-7A
RECORRENTE: Junta de Julgamento Fiscal, de ofício
REQUERENTE: CONSTRUTORA RESENDE LTDA
ASSUNTO: Lançamento de ISSQN e multa
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
2ª Câmara de Julgamento 
DATA DO JULGAMENTO: 05 de agosto de 2019

ISSQN – RECURSO DE OFÍCIO – OBRA DA CONSTRUÇÃO CIVIL – ARBITRAMENTO - PROCEDÊNCIA PARCIAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS A 
EMPREGADOS – DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, a Câmara, em reexame necessário, confi rmou a decisão proferida em primeira 
instância que alterou a base de cálculo do ISSQN referente a serviços de construção civil, deduzindo o valor dos salários pagos a empregados na obra e manteve a 
cobrança das multas isoladas consignadas no TNF nº 24.885, série “B”, de 30/12/2015. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leo-
nardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 515/2019

PROCESSO Nº 12492/2017-01A
RECORRENTE: CREUSA MARIA DOS SANTOS
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas Para Aposentados e Pensionistas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
2ª Câmara de Julgamento 
DATA DO JULGAMENTO: 05 de agosto de 2019

IPTU E TAXAS PREDIAIS – RECURSO VOLUNTÁRIO - PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – EXERCÍCIO DE 2017 – IMÓVEL RESIDENCIAL - ARTIGOS 
50.B E 50.C DO CTMC – DECRETO Nº 54, DE 23 DE MARÇO DE 2017 – NÃO COMPROVAÇAÕ DE PROPRIEDADE – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO 
MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, conheceu do recurso voluntá-
rio e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de isenção de IPTU e Taxas que com ele são lançadas, incidentes sobre o 
imóvel de índice cadastral nº 07.231.0089.002, para o exercício de 2017; eis que a Recorrente não comprovou a titularidade do imóvel. Assim, não foram preenchidos 
todos os requisitos previstos no § 2º, do artigo 2º, do Decreto nº 54, de 23 de março de 2017, combinado com artigos 50.B e 50.C do CTMC. Participaram do julgamen-
to presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Marco Tulio Marchesini e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 516/2019

PROCESSO Nº 11323/2017-02A
RECORRENTE: JAIR ALVES
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas Para Aposentados e Pensionistas
RELATOR: Flavia de Aguiar Lage
VOGAL: Leonardo Amorim Carlos de Souza
VOTO EM SEPARADO 
2ª Câmara de Julgamento 
DATA DO JULGAMENTO: 05 de agosto de 2019

IPTU E TAXAS PREDIAIS – RECURSO VOLUNTÁRIO - PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – EXERCÍCIO DE 2017 – IMÓVEL RESIDENCIAL - ARTIGOS 
50.B E 50.C DO CTMC – DECRETO Nº 54, DE 23 DE MARÇO DE 2017 – CO-PROPRIEDADE DE IMÓVEL - CADASTRAMENTO POR FRAÇÃO IDEAL - INDEFERIMENTO EM 
PRIMEIRA INSTÂNCIA – PROTOCOLO DO PEDIDO – DEMORA NA CONCLUSÃO – DECISÃO REFORMADA. Por maioria de votos, vencido a relatora Sr. Flavia de Aguiar Lage, 
a Segunda Câmara do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento para reformar a  decisão de primeira 
instância e deferir o pedido de isenção de IPTU e Taxas que com ele são lançadas, incidentes sobre o imóvel de índice cadastral nº 04.192.0356.001, para o exercício de 
2017; uma vez que o Recorrente demonstrou boa fé e protocolou pedido de cadastramento do imóvel por fração ideal, individualizando e extremando sua edifi cação 
em relação à do outro co-proprietário; sendo que, referido processo, não foi concluído no prazo previsto no art. 278 do CTMC, não podendo, assim, ser penalizado pela 
mora do ente público. Neste sentido, entendo que, superada a “pendência” do cadastramento por fração ideal, o Recorrente preenche todos os requisitos para o deferi-
mento da isenção previstos no § 2º, do artigo 2º, do Decreto nº 54, de 23 de março de 2017, combinado com artigos 50.B e 50.C do CTMC. Participaram do julgamen-
to presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho e o Sr. Marco Túlio Marchesini. 
VOTO VENCIDO: Diante do exposto, Conheço o recurso VOLUNTÁRIO E NEGO-LHE PROVIMENTO, confi rmando a decisão proferida em primeira instância, para não 
reconhecer o direito à isenção do IPTU e da TCRS do exercício de 2017 para o imóvel de índice cadastral nº 04.192.0356.001, eis que pendente o cadastramento com 
propriedade por fração ideal, não tendo sido atendidos, portanto, os requisitos previstos no § 2º do art. 2º do Decreto nº 54 de 23 de março de 2017.
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ACÓRDÃO Nº 517/2019

PROCESSO Nº 00266/2016-07A
RECORRENTE: TRANSPORTADORA MASSA COSTA LTDA.
ASSUNTO: Lançamento de ISSQN e Multas
RELATOR: Marco Túlio Marchesini
VOGAL: Leonardo Amorim Carlos de Souza
VOTO EM SEPARADO
2ª Câmara de Julgamento 
DATA DO JULGAMENTO: 05 de agosto de 2019

ISSQN E MULTAS - RECURSO VOLUNTÁRIO – VALORES DAS MULTAS ISOLADAS - PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE LEI 
MUNICIPAL - INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS – ARTIGO 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 971/2019 - IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – 
DECISÃO MANTIDA. Por maioria de votos, vencido o Relator, a Segunda Câmara do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, conheceu do recurso voluntário e 
negou-lhe provimento para confi rmar a decisão de primeira instância e manter inalterada a decisão de improcedência da impugnação apresentada pelo contribuinte, 
devendo ser mantida a integralidade das exigências consignadas no TNF nº 24.646, datado de 28 de setembro de 2016, uma vez que a determinação da redução de 
percentual de multa isolada com fundamento em princípio constitucional do “não confi sco”, decorre, ainda que implicitamente, de declaração de inconstitucionalida-
de de lei ou ato normativo municipal e ou negativa de sua vigência, o que é vedado pelo artigo 6º, incisos I e II, do Decreto Municipal nº 971, de 03 de abril de 2019. 
Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. Felipe Gonçalves de 
Moura Bicalho. 
VOTO VENCIDO DO RELATOR: Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO VOLUNTÁRIO e JULGO PROCEDENTE, reformando parcialmente decisão proferida em primeira 
instância, apenas para reduzir a multa isolada aplicada com base no item 37 da Tabela IV do Anexo III do CTMC em 50%, no TNF 024.646.

ACÓRDÃO Nº 518/2019 

PROCESSO Nº 07821/2017-02A
RECORRENTE: HERMENEGILDO SANTANA GONÇALVES
ASSUNTO: Isenção de IPTU e TCRS
RELATOR: Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
2ª Câmara de Julgamento 
DATA DO JULGAMENTO: 05 de agosto de 2019

IPTU – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO – RECURSO VOLUNTÁRIO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE – DECISÃO 
MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a 2ª Câmara conheceu do recurso voluntário, e negou-lhe provimento para manter a decisão de primei-
ra instância de indeferimento do pedido de isenção do IPTU e TCRS do exercício 2017, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 08.353.0417.001, por não comprovar a 
propriedade do imóvel, desrespeitando aos requisitos do artigo 50-C do Código Tributário Municipal de Contagem e §2º, artigo 2º do Decreto n°. 54/2017. Participaram 
do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 519/2019

PROCESSO Nº 07635/2017-02A
RECORRENTE: MARIA DA GLÓRIA MACHADO DE OLIVEIRA
ASSUNTO: Isenção de IPTU e TCRS
RELATOR: Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
2ª Câmara de Julgamento 
DATA DO JULGAMENTO: 05 de agosto de 2019

IPTU – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO – RECURSO VOLUNTÁRIO – NÃO RESIDENTE – DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, 
a 2ª Câmara conheceu do recurso voluntário, e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância de indeferimento do pedido de isenção do IPTU e 
TCRS do exercício 2017, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 08.107.0174.001, por não comprovar ser residente no imóvel, desrespeitando aos requisitos do artigo 
50-C do Código Tributário Municipal de Contagem e §2º, artigo 2º do Decreto n°. 54/2017. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, Sr. 
Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 520/2019

PROCESSO Nº: 002102014-02B
IMPUGNANTE: FERNÃO DIAS LOGÍSTICA LTDA.
REEXAME NECESSÁRIO.
ASSUNTO: Irregularidades ISSQN.
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RELATOR: Marco Túlio Marchesini
2ª Câmara de Julgamento 
DATA DO JULGAMENTO: 05 de agosto de 2019.

ISSQN RECOLHIMENTO A MENOR NÃO COMPROVADO- ENTREGA DE DES E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS APÓS O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. Por unanimidade dos votos 
os relatores da Junta de Recursos Fiscais, em reexame necessário, julgaram parcialmente procedente a impugnação apresentada, mantendo a decisão de primeira 
instância. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia Aguiar Lage, Sr. Marco Túlio Marchesini, Sr. Leonardo Amorim Carlo de Souza e o Sr. Felipe Gonçalves de 
Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 521/2019

PROCESSO Nº: 22594/2017-02A
RECORRENTE: VICENTE JANUÁRIO DE PATROCÍNIO
ASSUNTO: Isenção IPTU.
RELATOR: Marco Túlio Marchesini
2ª Câmara de Julgamento 
DATA DO JULGAMENTO: 05 de agosto de 2019.

ISENÇÃO APOSENTADO PENSIONISTA- ART. 50-B E 50-C DO CTMC- PROPRIETÁRIO DE MAIS DE UM IMÓVEL NO MUNICÍPIO. Por unanimidade dos votos os relatores 
da Junta de Recursos Fiscais, conheceram do recurso voluntário e negaram provimento, para julgar improcedente o pedido de isenção e manter a decisão de primeira 
instância. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia Aguiar Lage, Sr. Marco Túlio Marchesini, Sr. Leonardo Amorim Carlo de Souza e o Sr. Felipe Gonçalves de 
Moura Bicalho.

Silma Lobato
Mat. 10028-5
CONTAC

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Conselho Tributário Administrativo de Contagem
CONTAC

ATA DE REUNIÃO

Aos 30 (trinta) de julho de 2019 (dois mil e dezenove) às 09:30 (nove horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal de Fazenda, situado à Av. João César de 
Oliveira, 6.620 – B: Sede, Contagem-MG, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, 1ª Câmara, sob a Presidência do Sr. 
Carlos Frederico Pinto e Netto e secretariada pela Srª.Silma Cézar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr. Marcelo 
Rodrigues do Carmo, Mário Lúcio Gonçalves de Moura e Srª. Kênia Dutra de Campos. Foi enviada previamente a Ata aos membros do Conselho para leitura e 
aprovação. Abrindo a sessão foi assinada a Ata da última reunião ordinária, após ter sido aprovada. A seguir retornou a pauta o processo nº. 02.B00720/2012– PUR-
-EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL, recurso voluntário, com relatório do Sra. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, 
mantendo a decisão 1ª Instância que julgou improcedente a impugnação apresentada pela empresa PUR Equipamentos Industriais LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 
00.439.965/0001-85, a qual manteve as exigências fi scais relativas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN e seus acréscimos legais, nos termos do 
artigo 36 do Código Tributário do Município de Contagem-CTMC, consignadas no Termo de Notifi cação Fiscal-TNF de nº 23.007, ”série B”, lavrado em 26/11/2012.Em 
voto vencido em separado, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, conheceu do recurso voluntário após pedido de vista ao processo, e votou pela procedência total do 
pedido reformando a decisão proferida em primeira instância, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela empresa PUR Equipamentos Industriais Ltda., 
inscrita no CNJP/MF sob p n.º 00.439.965/0001-85, devendo ser desconstituídos as demais exigências fi scais relativas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-
-ISSQN e seus acréscimos legais consignados no Termo de Notifi cação Fiscal-TNF n.º 23.007 Série “B” lavrado em 26/11/2012. Colocado em votação, após pedido de 
vista do Sr.Marcelo Rodrigues do Carmo, vencido o relator por 03(três) votos a 01(um). A seguir entrou em  pauta o processo nº. 00274/2017-07A – RENATA PELUSO , 
recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, para em consequência manter  
integralmente a decisão da Junta de Julgamento Fiscal,  que  determinou a manutenção integral do lançamento consignado pelo Termo de Notifi cação Fiscal nº 26.002 
de 18/07/2017. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime.  A seguir entrou em  pauta o 
processo nº. 19443/2017-02A – CENELI MENDES RIBEIRO , recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso voluntário e 
negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instância   de indeferimento do pedido de isenção de IPTU e TCRS do exercício 2017, relativo ao imóvel de 
índice cadastral nº 07.064.0293.001-0, por estar pendente o cadastramento  do imóvel com propriedade por fração e pelo fato do imóvel ter área total construída 
superior a 250,00 m², não atendendo assim  aos requisitos  do artigo 50-C do Código Tributário Municipal de Contagem MG e §2º do artigo 2º do decreto  Nº 54/2017 
Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº. 
11090/2017-02A – JOÃO DIVINO DE SOUZA, recurso voluntário,  com relatório do Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura,  após leitura do voto,o Sr. Carlos Frederico pediu 
vista no processo para uma melhor análise. A seguir entrou em pauta o processo nº. 13760/2017-02A – MARIA OTÍLIA BARBOSA DE SOUZA, recurso voluntário, com 
relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso, e negou-lhe provimento, para manter inalterada a decisão de primeira instância indeferindo o 
pedido de isenção de IPTU e TCRS de 2017 para o imóvel constituído pelo lote 0001, quadra 0015, de índice cadastral nº 08.188.0240.001, localizado na Rua do 
Castelo, nº 49, Bairro Guanabara, Contagem/MG, haja vista tratar-se de casa objeto de inventário, em que a Requerente não é a única benefi ciária, não preenchendo, 
portanto, os requisitos para isenção do § 2º do art. 2º do Decreto 54, de 23 de março de 2017. Colocado em votação o voto da relatora foi acompanhado pelos demais 
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componentes da Câmara em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº. 02.B.00921/2009 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, recurso voluntário, com 
relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso, e deu-lhe provimento parcial, mas, reformando a decisão proferida em primeira instância, que 
julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ sob o nº 00.360.305/1529-82. Assim sendo, no que 
tange a decisão de procedência parcial proferida pela Junta de Julgamento Fiscal MANTENDO: (i) o cancelamento das exigências relativas ao ISSQN do exercício de 
2003, alcançado pela decadência; (ii) o cancelamento das multas isoladas aplicadas tipifi cadas nos itens 33 e 34 da Tabela IV, Anexo III-A do CTMC ; (iii) o r. Agente 
Fiscal e d. Julgador de 1ª Instância acataram os valores efetivamente recolhidos, segundo comprovado nos relatórios de débitos de fl s.415/419, os quais foram 
deduzidos do valor notifi cado, conforme consta dos novos QDT’s de fl s. 421/423, bem como REFORMOU PARCIALMENTE a decisão de 1ª Instância  no sentido de 
decotar da base de cálculo do ISSQN os créditos decorrentes das contas 7.19.990.001-8 (Operação de Crédito – Taxa de administração e Abertura – Até 29 
dias),7.19.990.0017-4 (SIDEC– Manutenção De Contas Inativas), 7.19.990.019-0 SFH/SH (Taxa sobre Operação de Crédito), 7.19.990.063-8 SFH/SH (Taxa sobre Operação 
de Crédito), 7.19.990.150-0 (Taxa de manutenção – CONSTRUCARD)  e 7.1.9.30.10.19-3 ou 7.19.300.016-3 (Recuperação de Taxa – Compensação),   7.1.9.30.10.18-5 
ou 7.19.300.024-4 (Ressarcimento de Taxa – Exclusão – CCF), por ausência de previsão legal, bem como por não serem caracterizados como serviços. Por fi m, fi caram 
mantidas as demais exigências consignadas no TNF nº 18.414, série “B” de 30/11/2009. Colocado em votação, o Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, pediu vista ao auto 
para uma melhor análise.  A seguir entrou em pauta o processo nº. 12219/2017-02A – ELZA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS, recurso voluntário, com relatório do Sr. 
Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso, e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de primeira instância e deferir o pedido da contribuinte, em 
vista de comprovar que não existe pendência de cadastramento do imóvel por fração, cancelando o IPTU e TCRS para o exercício de 2017, relativo ao índice cadastral nº 
08.129.0050.001, na forma do § 2º, do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos 
demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº. 15044/2017-02A – JOÃO JAQUES DE OLIVEIRA, recurso voluntário, com 
relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instância e indeferir o pedido do 
contribuinte, em vista de não comprovar o requerente a propriedade/titularidade ou posse do imóvel, mantendo o lançamento de IPTU e TCRS para o exercício de 2017, 
relativo ao índice cadastral nº 04.208.0575.001, na forma do § 2º, do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em votação o voto do 
relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, 
que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de 
Contagem- CONTAC.Contagem, 30 de julho de 2019.PARTICIPANTES DA SESSÃO-CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO- PRESIDENTE-SILMA CÉZAR LOBATO PEREIRA- SE-
CRETÁRIA- MARCELO RODRIGUES DO CARMO- KÊNIA DUTRA DE CAMPOS- MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA

EDITAL DE CREDENCIAMENTO NO DEC - Domicílio Eletrônico do Contribuinte

A Diretoria de Fiscalização da Receita Municipal torna público que promoveu ao credenciamento dos contribuintes abaixo no Domicílio Eletrônico do Contribuinte - 
DEC, conforme disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 7º da Instrução Normativa SUREM nº 04, de 30/10/2018, fi cando os mesmos cientifi cados desde a publicação deste 
edital.

RAZÃO SOCIAL CNPJ DATA CADASTRO DEC

AG ACABAMENTOS E SERVICOS EM PECAS LTDA 19215687000100 06/08/2019

MM DO BRASIL LTDA 10510619000108 06/08/2019

TLV SOLUCION LTDA - ME 11983479000140 06/08/2019

GDG LOGISTICA LTDA. 6912212000121 06/08/2019

PNEUS AMAZONAS LTDA - ME 26099846000114 06/08/2019

ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA - ME 16901532000130 06/08/2019

FEIRA PLUS LTDA 15666741000183 06/08/2019

MTK MANUTENCAO E TRANSPORTES KILADO LTDA 10323974000160 06/08/2019

TRA CORRETORES LTDA 11034149000108 06/08/2019

UNIDRAU LTDA - EPP 690786000116 06/08/2019

MECHITRON MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA 13251742000131 06/08/2019

SENA SANTOS COBRANCA LTDA ME - ME 41948720000160 06/08/2019

TRANSPORTES HAVARIO LTDA - EPP 4671837000385 06/08/2019

AWM MANUTENCOES ELETRICAS LTDA - ME 7628876000126 06/08/2019

LINE SINALIZACAO LTDA 5036325000148 06/08/2019

EXTRA IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA 835019000158 06/08/2019

PN MANUTENCOES ELETRICAS LTDA 9065307000145 06/08/2019

COP TREINAMENTOS LTDA 17081435000100 06/08/2019

AVAP - ASSISTENCIA E SERVICOS LTDA 17741714000153 06/08/2019

DINAMICA TECNOLOGIA DE MAQUINAS LTDA - ME 15437442000177 06/08/2019

POHLIG-HECKEL DO BRASIL SERVICOS E ENGRENAGENS LTDA 71409684000128 06/08/2019

REFRATARIOS MINAS IND. E COM. LTDA ME 7987672000181 06/08/2019
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Juliana de Moura Santos
Diretora de Fiscalização

Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e 
Juventude

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
RUA,Bernado Monteiro, Nº 900– Centro – Contagem/MG, Cep: 32071-132
Telefone: (031) 3352- 5357

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 002/2019
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DOS TRABALHADORES DO PROCESSO SIMPLIFICADO

O Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, Sr. Hugo Otávio Vilaça, no uso de suas atribuições e considerando a aprovação do Programa na  45° Reunião da 
CCOAF realizada em 11 de dezembro de 2018 pelo ofício 252/2018, homologado via Edital em DOC em 30/05/2019:

Resolve:

01 – Convocar os classifi cados para exercer as funções especifi cadas no PSS/Edital nº 04/2019 conforme quadro abaixo:

FUNÇÃO Nº de Vagas Classifi cação

INSTRUTOR ESPORTIVO DE HANDEBOL 02 A partir de 1º - “PSS”/Edital nº 04/2019

INSTRUTOR ESPORTIVO DE VOLEIBOL 02 A partir de 1º - “PSS”/Edital nº 04/2019

02 – O candidato que não atender à convocação, por motivo de não comparecimento ao local, na data e hora determinadas no cronograma deste Edital perderá o 
direito ao contrato, nesta data. O candidato deverá comparecer à convocação munido de documento de identifi cação pessoal com foto (RG, CNH, IDENTIDADE FUNCIO-
NAL, ENTRE OUTROS).

03- Cronograma de Convocação Pública:

FUNÇÃO Data Horário Local do Atendimento

 ESPORTIVO DE VOLEIBOL
INSTRUTOR ESPORTIVO DE HANDEBOL 12/08/2019

15:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
( NA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PES-
SOAS )
Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Camilo 
Alves, Contagem

04 – Informações: (31) 3398 – 8472 / (31) 3352 – 5058

05 – Importante: Para o candidato aprovado no PSS 02/2019, ser contratado, deve atender a Lei nº 4.288, de 30 de setembro de 2009, principalmente em atendimento 
ao Art.9º, alterado pela Lei N°4797, de 22 de dezembro de 2015 .

ATENÇÃO!
CONVOCAÇÃO DIA 12/08/2019
(Quinta – Feira)

Contagem, 7 de Agosto de 2019.
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EDITAL DE APOIO SECEJ Nº 003/2019 

CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS VISANDO AO ESTABELECIMENTO DE 

PARCERIAS COM PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE SE INTERESSEM EM 

APRESENTAR PROJETO DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO “XIII 

CORRIDA DA JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA” NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 

EM SETEMBRO DE 2019. 

 

O Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, Senhor Hugo Otávio Costa Vilaça, 

no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, com fulcro no 

Decreto Municipal nº 911/2019, faz saber, a quem possa interessar, que a partir da data da 

publicação deste edital, receberá inscrições no período de 08 de agosto de 2019 até 26 de 

agosto de 2019 de pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse em apresentar proposta de 

apoio para realização do evento “XII Corrida da João César de Oliveira”, nos termos e 

condições a seguir estabelecidos. 

 

I. DO OBJETO: 

1.1. O presente edital é regido pelas normas do Decreto Municipal nº 911 de 25 de fevereiro 

de 2019, em especial os artigos 11 à 14, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, assim, tem 

por objetivo selecionar pessoa física ou jurídica que manifeste interesse em colaborar com a 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude – SECEJ, através da apresentação de 

projeto de apoio para execução do Evento “XII Corrida da João César de Oliveira” que 

ocorrerá no dia 08 de setembro de 2019 no horário compreendido entre 07:00 e 18:00 horas 

na Avenida João César de Oliveira, nº 1275, bairro Eldorado, Contagem/MG, CEP: 32315-

000 e integrará a programação oficial do Município de Contagem. 

1.2. O objetivo do Edital é viabilizar as melhorias necessárias ao desempenho das atividades 

de prestação dos serviços ao cidadão, redução de gastos, aumento de eficiência, transparência 

e participação social, otimizando os gastos de recursos públicos e viabilizando eventos, em 

conformidade com as condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.3. As pessoas físicas ou jurídicas selecionadas nos termos deste Edital celebrarão Contrato 

de Apoio (ANEXO V) com a Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Juventude – SECEJ, 

nos termos do Decreto Municipal nº 911/2019, no qual constará a obrigação de execução e 

apoio do projeto apresentado, nos termos em que for aprovado, assim como a forma de 

inserção do(s) nome(s) e/ou marca(s) de cada apoiador nos materiais relacionados à promoção 
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e divulgação do evento para o qual o projeto for inscrito e demais contrapartidas estabelecidas 

entre as partes para a viabilização da pretendida parceria. 

1.4. A SECEJ poderá alterar a data prevista de realização do evento, desde que a data seja 

posterior à prevista e divulgada previamente através de comunicado a ser publicado no Diário 

Oficial do Município de Contagem – DOC, para que seja possível receber e processar doações 

dos interessados. 

1.5. O logo da Prefeitura Municipal e o nome da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e 

Juventude – SECEJ deverá constar em todo material que componha a identidade visual do 

objeto de apoio utilizado no evento. 

1.6. O Poder Público autorizará a inserção do nome do apoiador no objeto doado ou em 

material de divulgação, conforme plano de trabalho e/ou Contrato de Apoio, obedecidas as 

restrições legais aplicáveis ao caso concreto, em especial no que diz respeito ao uso de bens 

públicos e à proteção da paisagem urbana. Assim, o apoio se dará em troca da contrapartida 

publicitária do nome ou logomarca da pessoa ou empresa, em conformidade com as 

contrapartidas previstas no Contrato de Apoio a ser firmado entre a SECEJ e o apoiador e 

respeitado o tamanho e a extensão do apoio oferecido. 

1.7. Não serão permitidas inserções de nomes de produtos de cigarros e bebidas alcoólicas. 

1.8. Não será permitido qualquer tipo de prática, ato ou menção, político-partidário. 

1.9. O estabelecimento da parceria levará em conta a legislação municipal para o uso de bens 

públicos e a proteção da paisagem urbana, bem como normas estabelecidas pelo Conselho 

Municipal do Patrimônio Cultural – Compac. 

 

II. JUSTIFICATIVA: 

2.1. Considerando que é fundamental ao Poder Público Municipal o desenvolvimento de 

parcerias entre setor privado e governo na prestação de serviços do interesse do cidadão, 

visando o pleno desenvolvimento do Município e pelo fato de que a população de Contagem 

vem demonstrando interesse em colaborar com o projeto de implantação de melhorias, 

manutenção, atividades culturais e de lazer na cidade, seja por meio de doações e/ou da 

prestação de serviços eventuais, realiza-se o presente chamamento público para 

credenciamento de pessoas físicas e jurídicas interessadas em apoiar o Evento “XII Corrida da 

João César de Oliveira” que acontecerá no Município de Contagem no dia 08 de setembro de 

2019.
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III. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1. Nos termos do artigo 3º do Decreto Municipal nº 911/2019, considera-se: 

a) Apoio: toda forma de auxílio para realização de projeto que não envolva repasse financeiro, 

mediante o direito de associação da marca ou de produtos do apoiador, realizado por meio de 

Termo de Contrato de Apoio, São formas de auxílio, consideradas como apoio, a execução de 

serviços, a doação de produtos (brindes, objetos, alimentos ou materiais gráficos), dentre 

outros.; 

b) Apoiador: toda pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que efetue a doação 

de bens e/ou serviços para o projeto, objetivando, como contrapartida, a exposição de sua 

marca ou produto; 

c) Projeto de Patrocínio ou Apoio: todo evento ou ação, público ou privado, que busca recurso 

financeiro ou auxílio de bens e serviços para sua execução, tais como festas comunitárias, 

festivais, feiras, campeonatos esportivos, exposições, concertos musicais, palestras, 

campanhas de utilidade pública, dentre outros; 

d) Comissão Especial de Seleção de Projetos de Apoio e Patrocínio: grupo formado por, no 

mínimo, (03) três servidores nomeados por decreto do Chefe do Executivo, destinado a 

avaliar, aprovar ou rejeitar propostas de apoio ou patrocínio a projetos privados requeridas ao 

poder público, bem como encarregado de selecionar propostas de apoio e patrocínio 

apresentadas por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado a projetos públicos. 

 

IV. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

4.1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou 

interpretação de quaisquer de seus dispositivos em até 05 (cinco) dias úteis após publicação 

do Edital, no endereço indicado no item 5.1, de 09 às 17 horas; 

4.2. Decairá do direito de impugnar o Edital perante a Administração o participante que não o 

fizer no prazo estabelecido no item acima. As impugnações posteriores a essa data não terão 

efeito de recurso. 

4.3. Caberá à Comissão Especial de Seleção de Projetos de Apoio e Patrocínio de Editais da 

SECEJ, nomeada pelo Decreto Municipal nº. 1.155, de 01 de agosto de 2019 (publicado no 

Diário Oficial de Contagem – DOC, Edição 4633 de 01 de agosto de 2019, páginas 22 e 23), 

decidir sobre os pedidos de esclarecimento e as impugnações no prazo de até 48 (quarenta e 

oito) horas. 
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4.4. As respostas às impugnações e pedidos de esclarecimentos serão divulgadas mediante 

publicação da ata de reunião da Comissão Especial de Seleção de Projetos de Apoio e 

Patrocínio de Editais da SECEJ que deve ser publicada no Diário Oficial de Contagem – DOC, 

ficando os interessados em participar do certame obrigados a acessá-lo para a obtenção das 

informações prestadas. 

 

V. DA INSCRIÇÃO 

5.1 As inscrições para o processo de credenciamento de apoiadores, serão realizadas a partir 

da publicação deste edital no dia 07/08/2019 até o dia 26/08/2019, de 09 às 17 horas, na 

Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude – SECEJ com sede à Praça Silviano Brandão, nº 21, 

bairro Centro, Contagem/MG, CEP: 32017-680, por meio de projeto de apoio com a descrição 

de doação de itens pretendida e sua respectiva contrapartida descrevendo a ativação de marca, 

bem como os documentos e dados completos do apoiador. 

 

VI. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1. Qualquer pessoa física, nacional ou estrangeira em situação regular no país, pessoa 

jurídica nacional, consórcio liderado por empresa nacional, grupo de empresas nacionais e/ou 

de pessoas físicas nacionais ou estrangeiras em situação regular no país, poderá se habilitar 

para os fins do presente edital, desde que apresentados os documentos exigidos e atendidas as 

demais normas preconizadas neste edital. 

6.2 O presente processo seletivo será regido pelos princípios da legalidade, finalidade, 

moralidade administrativa, proporcionalidade, impessoalidade, economicidade, eficiência, 

transparência e publicidade; 

 

VII. DAS VEDAÇÕES 

7.1. O Município, bem como a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude – SECEJ, 

não receberá patrocínio ou apoio de pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que: 

a) não esteja regulamente constituída; 

b) esteja omissa no dever de prestar contas de contrato ou parceria anterior; 

c) tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou 

entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o 

termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou 
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companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 

grau; 

d) tenha sido punida com suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a administração ou declaração de inidoneidade; 

e) tenha sido definitivamente condenada por ato de improbidade administrativa ou por crime 

contra a Administração Pública; 

f) possua débito fiscal com a Fazenda Municipal. 

7.2. A vedação de que trata o item 7.1 aplica-se também nas seguintes hipóteses: 

a) quando caracterizado o conflito de interesses com a Administração Pública; 

b) quando o apoio ou o patrocínio gerar obrigação futura de contratação para fornecimento de 

bens, insumos e peças de marca exclusiva, e de serviços por inexigibilidade de licitação; 

c) quando o recebimento do bem ou serviço, pela específica situação em que se encontra, 

gerar despesas extraordinárias, presentes ou futuras, para Administração Pública, que tornem 

antieconômica ao patrocínio ou apoio. 

 

VIII. DOS ITENS DE APOIO 

8.1. O objeto do apoio, a ser investido pelos interessados, consiste no fornecimento dos itens a 

seguir descritos: 

Item Quantitativo Descritivo do Item Estimativa de valor 
1 01 (uma) 

prestação de 
serviço 

Buffet Completo para no mínimo 250 
(duzentos e cinquenta) pessoas. 

Valor estimado de R$15.000,00 
(quinze mil reais) 

2 01 (um) 
bem móvel  

Moto ou outro bem móvel para premiação Valor estimado de R$11.000,00 
(onze mil reais) 

3 01 (um) 
bem móvel  

Moto ou outro bem móvel para premiação  Valor estimado de R$7.000,00 (sete 
mil reais) 

4 20 (vinte) Troféus para os participantes. Valor estimado de R$3,000,00 (três 
mil reais) 

5 4000 (quatro 
mil) 

Medalhas para os participantes Valor estimado de R$36.000,00 
(trinta e seis mil reais) 

6 02 (duas) 
prestações de 
serviço 

Show pirotécnico com duração de 02 (Dois) 
minutos cada 

Valor estimado de R$400 
(quatrocentos reais) 

7 02 (duas) 
prestações de 
serviço 

Apresentação artística de atração musical no 
valor estimado de R$1.500,00 (mil 
quinhentos reais) cada 

Valor estimado de R$3.000,00 (tres 
mil reais) 

8 02 (duas) Estrutura de som de médio porte Valor estimado de R$5.000 (mil 
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reais) 
9 01 (um) Palco 08x06 Valor estimado de R$3.900 (três mil 

e novecentos reais) 
10 01 (uma) Iluminação completa para palco Valor estimado de R$2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais) 
11 02 (duas) Tenda de tamanho 10x10 (dez por dez) Valor estimado de R$1.649,00 (um 

mil, seiscentos e quarenta e nove 
reais) 

12 04 (quatro) Tenda de tamanho 05x05 (cinco por cinco) Valor estimado de R$412,00 
(quatrocentos e doze reais) 

13 05 (cinco) Tenda de tamanho 03x03 (três por três) Valor estimado de R$148,32 (cento e 
quarenta e oito reais e trinta e dois 
centavos) 

14 06 (seis) Banheiro químico Valor estimado de R$113,30 (cento e 
treze reais e trinta centavos) 

15 01 (um) Banheiro químico PNE Valor estimado de R$185,40 (cento e 
oitenta cinco reais e quarenta 
centavos) 

16 01 (uma) Estrutura de Boxtruss de 30m Valor estimado de R$1.000,00 (um 
mil reais) 

17  Gradil 40m Valor estimado de R$370,00 
(trezentos e setenta reais) 

18 300 (trezentas) Cadeiras Valor estimado de R$774,00 
(setecentos e setenta e quatro reais) 

19 75 (setenta e 
cinco) 

Mesas Valor estimado de R$618,00 
(seiscentos e dezoito reais) 

20 01 (um) Conjunto de Mobiliário de apoio para 
eventos 

Valor estimado de R$800,00 
(oitocentos reais) 

21 01 (uma) Cenografia Valor estimado de R$2.000,00 (dois 
mil reais) 

22 01 (um) Conjunto de Placas de sinalização em geral 
(Trânsito, indicativas, educativas e outras) 

Valor estimado de R$2.000,00 (dois 
mil reais) 

23 01 (uma) 
prestação de 
serviço 

Equipe de Serviço de segurança / vigilante 
com no mínimo 10 (dez) seguranças 
provados 

Valor estimado de R$1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 

24 01 (uma) 
prestação de 
serviço 

Equipe de Promotores de Eventos com no 
mínimo 02 (duas) pessoas 

Valor estimado de R$600,00 
(seiscentos reais) 

25 01 (uma) 
prestação de 
serviço 

Equipe de Recepção de Eventos com no 
mínimo 02 (duas) pessoas 

Valor estimado de R$400,00 
(quatrocentos reais) 

26 01 (uma) 
prestação de 
serviço 

Locutor Valor estimado de R$400,00 
(quatrocentos reais) 
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27 Ilimitado Spots de chamada em rádios de grande 
audiência para divulgação 

Valor estimado de R$3.000,00 (três 
mil reais) 

28 Ilimitado Veiculação em Jornais de grande circulação 
para divulgação 

Valor estimado de R$3.000,00 (três 
mil reais) 

29 03 (três) 
Prestações de 

serviço 

Carro de som para divulgação local Valor estimado de R$3.000,00(três 
mil reais) 

30 01 (um) Eletricista Valor estimado de R$500,00 
(quinhentos reais) 

31 01 (um) Kit de Material elétrico Valor estimado de R$1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 

32 02 (um) Brigadista Valor estimado de R$360,00 
(trezentos e sessenta reais) 

33 01 (um) Projeto de prevenção de incêndio Valor estimado de R$3.000,00 (três 
mil reais) 

35 01 (um) Gerador Elétrico Valor estimado de R$1.900,00 (XX 
reais) 

36 -- Outros Serviços a serem sugeridos Valor estimado de R$___ (___ reais) 
 

IX. DA ATIVAÇÃO DE MARCA 

9.1. A quantidade de cotas por apoiador deve constar no Contrato de Apoio e determinará a 

ativação de marca (s) durante o Evento e poderá ser feita segundo 05 (cinco) faixas de valor 

comprovado ou estimado dos bens e serviços doados em forma de apoio: 

a) Faixa n° 1 – Cota Simples – correspondente ao apoio de bens e serviços no valor de até 

R$1.000,00 (mil reais); 

b) Faixa n° 2 – Cota Bronze – correspondente ao apoio de bens e serviços no valor 

compreendido entre R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) e R$10.000,00 (dez mil reais); 

c) Faixa n° 3 – Cota Prata – correspondente ao apoio de bens e serviços no valor 

compreendido entre R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e R$15.000,00 (quinze mil 

reais); 

d) Faixa n° 4 – Cota Ouro – correspondente ao apoio de bens e serviços no valor 

compreendido entre R$15.5000,00 (quinze mil e quinhentos reais) e R$20.000,00 (vinte mil 

reais); 

e) Faixa n° 5 – Cota Master – correspondente ao apoio de bens e serviços no valor superior a 

R$23.000,00 (vinte e três mil reais). 

9.2. Serão disponibilizadas cotas de acordo com o apoio de bens e serviços disponibilizados 

para a execução da proposta apresentada, podendo um mesmo proponente oferecer mais de 
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uma proposta, para abranger mais de um tipo de cota, que serão definidas na sessão pública 

realizada para a aprovação das doações e convocada pela Comissão Especial de Seleção de 

Projetos de Apoio e Patrocínio de Editais da SECEJ, nos termos do art. 12, §1º, inciso V, do 

Decreto nº 911 de 25 de fevereiro de 2019, para definir os quantitativos de apoio e as 

respectivas contrapartidas e faixas de cotas que cada um terá no evento realizado. Na sessão 

pública deverão estar presentes todos os proponentes e a Comissão Especial de Seleção de 

Projetos de Apoio e Patrocínio de Editais da SECEJ. A sessão ocorrerá às 09:00 horas do dia 

27 de agosto de 2019 na sede da SECEJ, endereço descrito no item 5.1, momento no qual será 

lavrada em ata, que será assinada por todos os presentes e publicada no DOC, contendo no 

mínimo a discriminação da participação de cada um e de suas respectivas contrapartidas no 

evento apoiado. 

9.3. Os quantitativos para cada tipo de ativação por apoiador serão definidos conforme 

composição dos apoiadores, considerada a proposta apresentada para avaliação da Comissão 

Especial de Seleção de Projetos de Apoio e Patrocínio de Editais da SECEJ e da Secretaria 

Municipal de Cultura, Esportes e Juventude – SECEJ nos termos deste edital, de acordo com 

os percentuais máximos abaixo: 

Tipos de ativação Categoria Proporção marca/logo Publicidade 
(rol exemplificativo) 

Promoção de experiências 
de consumo e interação com 
o público 

Master 
Ouro 

 Nos elementos de comunicação visual, o conjunto a 
ser exibido de nomes ou logos de organizadores, 
promotores, apoiadores ou apoiadores não poderá 
exceder 20% da superfície visível. 

 
- Inserção de 
logomarca estampada, 
dentro do espaço 
destinado às 
logomarcas de 
apoiadores, nas peças 
de divulgação do 
evento: camisas, 
backdrop, squeezers, 
folders, sacola e 
cartaz; 
 
- Citação da empresa 
pelo locutor do 
evento; 
 
- A publicidade 
institucional nos locais 
de entrada e saída do 
evento; 
 
- Possibilidade de 
distribuição de 
brindes; 
 
- Possibilidade de 
entrega de kits da 

Distribuição de brindes e 
folhetos 

Master 
Ouro 
Prata 
Bronze 

20% (Master) 
15% (Ouro) 
10% (Prata) 
5% (Bronze) 

Ativação em palcos e 
congêneres (banners laterais 
e saia de palco) 

Master 
Ouro 
Prata 

- até 6 m: = 1,5m2  
- de 6 a 15 m = 2,5m2  
- \> 15 m = 4,5m2 (Conforme parâmetros da CPPU) 
20% (Master) 
15% (Ouro) 
10% (Prata) 

Ativação em totens, banners, 
backdrop, painéis 
informativos 

Master 
Ouro 
Prata 

- Em área não superior a 0,50m2, situado a altura não 
superior a 2m do solo (Ouro)  
- Em área não superior a 0,25m2, situado à altura não 
superior a 1,5m do solo (Master)  
- Distantes entre si pelo menos por 80 m  
- Altura máxima totem: 4 metros  
- Backdrop (área máxima de 1,5 m2) 
20% (Master) 
15% (Ouro) 
10% (Prata) 

Instalação de tendas, 
lounges (espaços de 
convívio) e estações de 
ponto de encontro 

Master 
Ouro 
Prata 

- Somatória das áreas de exposição não poderá 
exceder 2 m2 (admitida somente na parte interna do 
equipamento) 
- Testeira do equipamento somente inserção da 
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atividade ou serviço correspondente 
20% (Master) 
15% (Ouro) 
10% (Prata) 

empresa do apoiador. 

Ativação em pórticos Master 

- Parte superior do pórtico (apenas nome do evento) - 
nomes e logos nas laterais (limitados a 0,50 m2 da 
área em cada lateral, por face)  
- distância mínima entre pórticos: 100 m 
20% (Master) 

Instalações e performances 
criativas Master 

Seguir as regras da Resolução SMDU. CCPU 
20/2015 
20% (Master) 

Ativação em guias 
impressos, aplicativo, hotsite 
e materiais de divulgação do 
evento (ex. flyers e vídeo 
oficial) 

Todas 

25% (Master)  
20% (Ouro)  
15% (Prata) 
10% (Bronze)  
5% (Apoio) 

Ativação em lixeiras e 
banheiros Todas 25% 
 

9.4. Eventuais propostas de ativação de marca que não estejam listadas acima, inclusive 

eventuais propostas de apoio com solicitação de autorização para venda de alimentos e 

bebidas não alcoólicas, serão avaliadas pela Comissão Especial de Seleção de Projetos de 

Apoio e Patrocínio de Editais da SECEJ, utilizando dos mesmos critérios dispostos no item 

3.1, para avaliação de sua conveniência e oportunidade à Administração, devendo ser 

resguardado o interesse público. 

9.5. O número de ativações permitidas será definido mediante a categoria de apoio escolhida 

pelo proponente, de acordo com critérios estabelecidos pela Comissão Especial de Seleção de 

Projetos de Apoio e Patrocínio de Editais da SECEJ. 

9.6. As empresas interessadas em apoiar o evento com o fornecimento dos insumos 

necessários à realização terão direito à publicidade conforme rol exemplificativo 

descriminado abaixo: 

a) Inserção de sua logomarca estampada, dentro do espaço destinado às logomarcas de 

apoiadores, nas peças de divulgação do evento: camisas, backdrop, squeezers, folders, sacola 

e cartaz; 

b) Citação da empresa pelo locutor do evento; 

c) A publicidade institucional nos locais de entrada e saída do evento; 

d) Possibilidade de distribuição de brindes; 

e) Possibilidade de entrega de kits da empresa do apoiador. 

 

X – DA DOCUMENTAÇÃO 
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10.1. Informações obrigatórias para a proposta: 

a) A proposta deverá estar de acordo com os objetivos do evento para qual se destinará o 

apoio; 

b) O apoio deverá respeitar as condições do evento e os espaços físicos e características do 

local onde o evento ocorrerá; 

c) Na proposta deverão constar os serviços ou materiais a serem apoiados para a execução do 

evento e deverá constar, também, no Contrato de Apoio firmado entre as partes; 

d) Deverão ser indicadas em quais ações de marketing e publicidade o proponente deseja ter 

sua logomarca divulgada; 

e) Deverá ser demonstrada a adequação da proposta as normas de proteção ao Consumidor, 

proteção da Criança e Adolescente, sanitárias, ambientais, de trânsito e de segurança, cidade 

limpa, resoluções da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU sobre 

eventos na cidade, normas do Compac e outras normas eventualmente aplicáveis, conforme o 

caso concreto. 

10.2. Após a análise e avaliação das propostas pela Comissão Especial de Seleção de Projetos 

de Apoio e Patrocínio de Editais da SECEJ será exigido dos selecionados a seguinte 

documentação para a assinatura do Contrato de Apoio com contrapartida: 

a) Ficha de Inscrição (ANEXO II) devidamente preenchida e proposta de apoio contendo a 

descrição, características, quantidade, período, bem como outras especificações que permitam 

a exata identificação dos bens ou serviços ofertados; 

b) Cópia do estatuto social autenticado ou contrato social para pessoa jurídica e Cédula de 

identidade para pessoa física; 

c) Cópia da carteira de identidade e CPF do apoiador ou Cartão CNPJ atualizado; 

d) Cópia de comprovante de residência ou domicílio em nome do apoiador; 

e) Cópia da ata de eleição (ou processo equivalente) e de posse da atual diretoria com seu 

respectivo registro em cartório (pessoa jurídica); 

f) Certidão negativa de débito municipal, estadual e federal (pessoa jurídica); 

g) Certidão de regularidade fiscal – FGTS (pessoa jurídica); 

h) Cópia dos documentos fiscais ou orçamentos dos bens e serviços a serem doados ou 

declaração do proponente atestando a propriedade legítima do objeto e seu valor estimado em 

mercado; 

i) Plano de Trabalho (ANEXO III) devidamente preenchido e assinado pelas partes. 
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10.3. Todos os proponentes de projetos que contenham bens patrimoniais móveis deverão 

apresentá-los para avaliação da SECEJ, quando solicitado pela Comissão Especial de Seleção 

de Projetos de Apoio e Patrocínio de Editais da SECEJ. 

10.4. No ato da formalização do apoio, serão solicitados os documentos pertinentes, e, se for 

realizada por procurador do Proponente, deverá ser apresentado o respectivo instrumento de 

mandato (procuração) com poderes especiais para praticar tal ato jurídico, bem como cópias 

do RG e CPF do procurador. 

10.5. Não serão aceitos documentos rasurados. 

10.6. Serão responsáveis pelo recebimento da documentação, da formalização do apoio, assim 

como definir o que será doado e a inserção da publicidade dos apoiadores no evento, a equipe 

técnica, responsável pela execução da programação na época de realização do respectivo 

evento, com a anuência e a autorização da Comissão Especial de Seleção de Projetos de 

Apoio e Patrocínio de Editais da SECEJ. 

 

XI. DO INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO 

11.1 Serão indeferidas pelo corpo técnico da SECEJ à época do apoio: 

a) as inscrições que não atenderem aos termos do item V “Das Condições de Participação”; 

b) as inscrições que não apresentarem os documentos relacionados nos subitens 6.1 e 8.2. 

 

XII. DA COMISSÃO  

12.1 São atribuições da Comissão Especial de Seleção de Projetos de Apoio e Patrocínio de 

Editais da SECEJ: 

a) dirimir ou esclarecer eventuais dúvidas ou omissões deste Edital; 

b) receber as inscrições, analisar sua compatibilidade com os termos do edital, deferindo ou 

indeferindo a inscrição no cadastro de apoiadores da SECEJ; 

c) autuar os respectivos processos eletrônicos ou não, caso existam; 

d) consultar os setores pertinentes da SECEJ acerca da aceitação da proposta apresentada, 

com prazo de 02 (dois) dias úteis para manifestação, podendo ser enviado a outros órgãos da 

Prefeitura para mesma manifestação, caso não seja de interesse da SECEJ, ou seu 

arquivamento; 

e) publicar ata de reunião no DOC, contendo, no mínimo, nome do proponente e objeto do 

apoio, concedendo prazo de 02 (dois) dias úteis para eventual manifestação acerca da intenção 

de apoio apresentada e fixando o procedimento para vista dos autos a quem se interessar; 
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f) solicitar ao PROPONENTE ou às unidades e órgãos municipais informações e documentos 

complementares, caso julgar necessário. 

 

XIII. DAS PROPOSTAS APROVADAS 

12.1. Os proponentes que tiverem suas propostas deferidas pela Comissão Especial de Seleção 

de Projetos de Apoio e Patrocínio de Editais da SECEJ serão credenciados e tidos como 

parceiros oficiais do evento, após assinatura do Contrato de Apoio entre a pessoa física ou 

jurídica e o representante legal da SECEJ. O Contrato de Apoio assinado entre as partes terá 

valor legal de termo de parceria em conformidade com o art. 19º do Decreto 911/2019, após 

publicação de seu extrato no DOC. 

12.2. Caso sejam inscritos 02 (dois) projetos para apoio dos mesmos itens, o projeto a ser 

credenciado será escolhido pela Comissão Especial de Seleção de Projetos de Apoio e 

Patrocínio de Editais da SECEJ de acordo com os seguintes critérios: 

a) O quantitativo e a adequação da proposta; 

b) Vantajosidade para a Administração Pública Municipal; 

c) Compatibilidade entre a proposta e escopo do evento; 

d) Qualidade técnica da proposta. 

12.3. O resultado da análise das propostas será publicado no Diário Oficial de Contagem – 

DOC. 

12.4. Caberá recurso contra o resultado, a ser endereçado ao Presidente da Comissão Especial 

de Seleção de Projetos de Apoio e Patrocínio de Editais da SECEJ, e protocolado no endereço 

do item 4.1, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a publicação do resultado. 

 

XIII. DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O presente Edital será divulgado no Diário Oficial de Contagem, Edição do dia 07 de 

agosto de 2019. 

13.2. O Edital e seus anexos estarão disponíveis para consulta no sítio eletrônico oficial da 

Prefeitura de Contagem, qual seja: http://www.contagem.mg.gov.br; 

13.3. A administração pública não cobrará taxa dos inscritos para participar deste edital; 

13.4. O presente edital poderá ser adiado, revogado por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente, devidamente comprovado ou anulado, no todo ou em parte, por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, observado o princípio da prévia e ampla 

defesa e não gera obrigação de indenizar; 
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13.5. As comunicações com os proponentes serão realizadas, preferencialmente, por 

intermédio de mensagem endereçada ao correio eletrônico informado na ficha de inscrição. 

13.6. Os casos omissos serão apreciados e decididos pela Comissão Especial de Seleção de 

Projetos de Apoio e Patrocínio de Editais da SECEJ e pela SECEJ, na forma da legislação 

vigente. 

13.7. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

ANEXO I – Cronograma das fases do Edital 

ANEXO II – Termo de Referência do Projeto; 

ANEXO III – Modelo de Inscrição do Projeto de Apoio; 

ANEXO IV – Modelo de Plano de Trabalho; 

ANEXO V – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo Superveniente – Ciência e 

Concordância do Edital – Atendimento aos Requisitos para a Celebração de Apoio – 

Cumprimento da Legislação – Condições Materiais e de Recursos Humanos; 

ANEXO VI – Minuta do Contrato de Apoio.  

 

Contagem, 07 de agosto de 2019. 

 

Hugo Vilaça 

Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude
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ANEXO I 

CRONOGRAMA DAS FASES DO EDITAL 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

1 Publicação do Edital. 07 de agosto de 2019 

2 Envio das propostas. 08 à 26 de agosto de 2019 

3 Análise e Seleção das propostas pela Comissão 27 de agosto de 2019 

4 Divulgação do resultado preliminar 28 de agosto de 2019 

5 Interposição de recursos contra o resultado 

preliminar. 

29 e 30 de agosto de 2019 

6 Análise dos recursos pela Comissão. 02 de setembro de 2019 

7 Publicação do resultado dos recursos, 

Homologação e publicação do resultado 

definitivo. 

03 de setembro de 2019 

8 Assinatura dos Contratos 04 de setembro de 2019 

9 Publicação do extrato dos Contratos 05 de setembro de 2019 

10 Data de início do evento e data final para 

fornecimento do apoio 

08 de setembro de 2019 
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ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA DO EVENTO 

 

1. OBJETO 

 

Aquisição de água mineral para a XII Corrida João Cesar de Oliveira , apoiada pela Prefeitura 

Municipal de Contagem, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude. 

Conforme Ata de Registro de Preços nº 009/2017 

Evento “ XII CORRIDA DA JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA” que ocorrerá no dia 08 de 

setembro de 2019 com estrutura e alimentação para atletas. 

2. JUSTIFICATIVA 

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude – SECEJ do Município de Contagem 

justifica a importância de promover o evento da XII CORRIDA DA JOÃO CÉSAR DE 

OLIVEIRA”, pois a corrida pela decima terceira vez teve a realização da própria Secretaria 

atendendo 4000 (quatro mil) atletas de todo o município além da grande mobilização em toda 

cidade trazendo novamente as famílias para as atividades fisicas. É importante ressaltar que as 

corridas causam um impacto positivo em termos de combate a violência, promoção de esporte e 

lazer principalmente para as comunidades mais carentes. 

O objetivo do evento é contemplar todos os envolvidos na organização deste que será marcada 

como uma das maiores corridas já organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 

Juventude – SECEJ na história da cidade . 

3. ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS 
Item Quantitativo Descritivo do Item Estimativa de valor 
1 01 (uma) 

prestação de 
serviço 

Buffet Completo para no mínimo 250 
(duzentos e cinquenta) pessoas. 

Valor estimado de R$15.000,00 
(quinze mil reais) 

2 01 (um) 
bem móvel  

Moto ou outro bem móvel para premiação  Valor estimado de R$11.000,00 (onze 
mil reais) 

3 01 (um) 
bem móvel  

Moto ou outro bem móvel para premiação  Valor estimado de R$7.000,00 (sete 
mil reais) 

4 20 (vinte) Troféus para os participantes. Valor estimado de R$3,000,00 (três 
mil reais) 

5 4000 (quatro 
mil) 

Medalhas para os participantes Valor estimado de R$36.000,00 
(trinta e seis mil reais) 

6 02 (duas) 
prestações de 
serviço 

Show pirotécnico com duração de 05 
(cinco) minutos cada 

Valor estimado de R$400 
(quatrocentos reais) 

7 02 (duas) 
prestações de 
serviço 

Apresentação artística de atração musical 
no valor estimado de R$1.500,00 (mil e 
quinhentos reais) cada 

Valor estimado de R$3.000,00 (tres 
mil reais) 

8 02 (duas) Estrutura de som de médio porte Valor estimado de R$5.000 (mil reais) 
9 01 (um) Palco 08x06 Valor estimado de R$3.900 (três mil e 
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novecentos reais) 
10 01 (uma) Iluminação completa para palco Valor estimado de R$2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais) 
11 02 (duas) Tenda de tamanho 10x10 (dez por dez) Valor estimado de R$1.649,00 (um 

mil, seiscentos e quarenta e nove 
reais) 

12 04 (quatro) Tenda de tamanho 05x05 (cinco por 
cinco) 

Valor estimado de R$412,00 
(quatrocentos e doze reais) 

13 05 (cinco) Tenda de tamanho 03x03 (três por três) Valor estimado de R$148,32 (cento e 
quarenta e oito reais e trinta e dois 
centavos) 

14 06 (seis) Banheiro químico Valor estimado de R$113,30 (cento e 
treze reais e trinta centavos) 

15 01 (um) Banheiro químico PNE Valor estimado de R$185,40 (cento e 
oitenta cinco reais e quarenta 
centavos) 

16 01 (uma) Estrutura de Boxtruss de 30m Valor estimado de R$1.000,00 (um 
mil reais) 

17  Gradil 40m Valor estimado de R$370,00 
(trezentos e setenta reais) 

18 300 (trezentas) Cadeiras Valor estimado de R$774,00 
(setecentos e setenta e quatro reais) 

19 75 (setenta e 
cinco) 

Mesas Valor estimado de R$618,00 
(seiscentos e dezoito reais) 

20 01 (um) Conjunto de Mobiliário de apoio para 
eventos 

Valor estimado de R$800,00 
(oitocentos reais) 

21 01 (uma) Cenografia Valor estimado de R$2.000,00 (dois 
mil reais) 

22 01 (um) Conjunto de Placas de sinalização em 
geral 
(Trânsito, indicativas, educativas e outras) 

Valor estimado de R$2.000,00 (dois 
mil reais) 

23 01 (uma) 
prestação de 
serviço 

Equipe de Serviço de segurança / 
vigilante com no mínimo 10 (dez) 
seguranças provados 

Valor estimado de R$1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 

24 01 (uma) 
prestação de 
serviço 

Equipe de Promotores de Eventos com no 
mínimo 02 (duas) pessoas 

Valor estimado de R$600,00 
(seiscentos reais) 

25 01 (uma) 
prestação de 
serviço 

Equipe de Recepção de Eventos com no 
mínimo 02 (duas) pessoas 

Valor estimado de R$400,00 
(quatrocentos reais) 

26 01 (uma) 
prestação de 
serviço 

Locutor Valor estimado de R$400,00 
(quatrocentos reais) 

27 Ilimitado Spots de chamada em rádios de grande Valor estimado de R$3.000,00 (três 
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audiência para divulgação mil reais) 
28 Ilimitado Veiculação em Jornais de grande 

circulação para divulgação 
Valor estimado de R$3.000,00 (três 
mil reais) 

29 03 (três) 
Prestações de 

serviço 

Carro de som para divulgação local Valor estimado de R$3.000,00(três 
mil reais) 

30 01 (um) Eletricista Valor estimado de R$500,00 
(quinhentos reais) 

31 01 (um) Kit de Material elétrico Valor estimado de R$1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 

32 02 (um) Brigadista Valor estimado de R$360,00 
(trezentos e sessenta reais) 

33 01 (um) Projeto de prevenção de incêndio Valor estimado de R$3.000,00 (três 
mil reais) 

35 01 (um) Gerador Elétrico Valor estimado de R$1.900,00 (XX 
reais) 

36 -- Outros Serviços a serem sugeridos Valor estimado de R$___ (___ reais) 
 

4. LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
O prazo de entrega das estruturas terá que ser no dia anterior do evento e o prazo de realização de 

serviços terá que ser no dia do evento, após o recebimento da Autorização de Fornecimento ou 

Nota de Empenho, ou qualquer instrumento equivalente. 

Os quantitativos e o local para as entregas serão na Av. João César de Oliveira, 1275 - Eldorado, 

Contagem - MG, 32315-000 

Todos os objetos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem 

danificados durante a operação de transporte, carga e descarga. Deverão acompanhá-lo(s) 2 (duas) 

vias da fatura e/ou nota fiscal com as especificações detalhadas, necessário à conferência do 

objeto. 

O recebimento dos objetos ocorrerá após a verificação do atendimento integral das quantidades e 

das especificações exigidas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo firmado pelo 

servidor responsável. 

Toda a logística e custos empregados na realização da entrega ficará a cargo da detentora do preço 

registrado. 

5. CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
O fornecimento de estrutura será até o dia 07/09/2019. 

O fornecimento de serviços será no dia do evento (08/09/19).  

6. PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA E PAGAMENTO 
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A nota fiscal deverá conter as especificações e quantidades fornecidas com a discriminação dos 

valores unitários e totais. 

A contratante pagará o valor total da Nota Fiscal em até 30 (trinta) dias contados do recebimento 

final dos documentos fiscais devidamente atestados, à vista do recebimento definitivo do objeto. 

No preço ofertado pela empresa deverão estar inclusos os impostos, taxas, embalagens, fretes, 

seguros, bem como quaisquer outras despesas sobre ele incidentes, não podendo a empresa 

vencedora pleitear acréscimos posteriores à finalização da licitação. 

Se o objeto ou serviço não for entregue e/ou prestado conforme condições deste edital, o 

pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 

Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado 

a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

 

NOME, MATRÍCULA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA 

ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Luiz Felipe Guimarães Cosso 

 Matrícula – 1492566 

DE ACORDO DO OREDENADOR DE DESPESA 

DATA 

 

 

07/08/2019 

 



"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, 7 de agosto de 2019 Página 27 de 59 Diário Oficial de Contagem - Edição 4637

19/27 

ANEXO III 

MODELO DE INSCRIÇÃO DO PROJETO DE APOIO 

 

QUADRO 01 – Identificação do Proponente Apoiador 

Nome do Proponente 

CNPJ/CPF Logradouro (avenida, rua, alameda, etc.) 

nº Complemento Bairro 

Município Caixa postal CEP 

DDD Telefone(s) Fax 

E-mail Site 

 

QUADRO 02 – Dados cadastrais da proposta 

Proposta: 

Nome do responsável pela proposta: 

Data de entrega dos bens e serviços: 

Bens móveis e serviços da proposta: 

 

QUADRO 03 – Histórico do Proponente 

 

 

 

QUADRO 04 – Identificação do objeto a ser executado 

 

 

QUADRO 05 – Público Alvo 

Previsão 

(    ) Crianças     (    ) Adolescentes     (    ) Adultos 

(    ) Terceira Idade     (    ) Pessoas com Deficiência Física 
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QUADRO 06 – Descrição da contrapartida publicitária pretendida 

 

 

 

QUADRO 07 – Metodologia pretendida para divulgação da marca 

 

 

 

QUADRO 09 – Previsão de Público atingido para o apoio/divulgação 

 

 

 

QUADRO 10 – Cronograma do evento 

 

 

 

QUADRO 11 – Plano de divulgação 

 

 

 

 Pela presente ofertamos nosso apoio para os itens ________________, sendo que para 

o cumprimento de nosso apoio, realizaremos as seguintes atividades 

_______________________ (relacionar as atividades que serão desenvolvidas e respectivo 

cronograma de execução, em se tratando de apoio relativo à prestação de serviços). Os 

serviços serão prestados da seguinte forma _______________________________ (informar a 

forma de execução dos serviços). E para o acompanhamento dos serviços, indicamos como 

responsável _________________________(indicar o responsável pelos serviços ou por 

providenciar a execução do apoio). 

 

___________________________________________ 

(nome do proponente) (carimbo e assinatura do representante legal)
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ANEXO IV 

MODELO DE PLANO DE TRABALHO 

 

DESCRITIVO COMPLETO SOBRE O APOIO PROPOSTO: 

A- 

B- 

C- 

                              MATERIAIS E SERVIÇOS DOADOS PARA O EVENTO 

Especificação 
Descrição detalhada 

de cada item 

Unidade 

de medida 
Quantidade Unitário  Total 

MATERIAL 

     

     

     

  Subtotal de Materiais  

SERVIÇOS 

     

     

     

  Subtotal de Serviços  

 Total Geral 

 

CONTRAPARTIDAS PRETENDIDAS NOS TERMOS DO SUBITEM 7.6 DO EDITAL: 

A- 

B- 

C- 

 

CONTAGEM, _____ de _____________________ de 2019. 

 

____________________________________________ 

(assinatura do proponente ou representante legal)
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE – 

CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO EDITAL – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 

PARA A CELEBRAÇÃO DE APOIO – CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO – 

CONDIÇÕES MATERIAIS E DE RECURSOS HUMANOS 

 

 Declaramos a inexistência de qualquer fato impeditivo que obste a nossa participação 

no Edital de Apoio SECEJ nº 003/2019, estando esta empresa absolutamente regular no ponto 

de vista jurídico; que estamos cientes e concordamos com as disposições previstas no Edital e 

em seus anexos, bem como nos responsabilizamos, sob as penas da lei, pela veracidade e 

legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção. 

 Declaramos, ainda, que atendemos a todos os requisitos para celebração do contrato de 

apoio, e que esta empresa e seus dirigentes não incorrem em nenhuma das hipóteses previstas 

na legislação de regências impeditivas da formalização da aludida parceria e que dispomos de 

condições materiais, inclusive recursos humanos necessários à execução do objeto. 

 

 Local e data 

 

 

 

__________________________________ 

(cargo e assinatura do representante legal) 
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ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO DE APOIO 

 

APOIADOR: X, nacionalidade, estado civil, portador da cédula de identidade X e CPF X, 

residente e domiciliado na Rua X, nº X, Bairro X, Cidade X/MG; 

 

APOIADA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, pessoa jurídica de Direito 

Público Interno, inscrita no CNPJ sob o nº 18.715.508/0001-31, por meio da SECRETARIA 

DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE – SECEJ com sede à Praça Silviano Brandão, nº 

21, bairro Centro de Contagem/MG, CEP: 32071-132, representada neste ato por seu 

Secretário, Senhor Hugo Otavio Costa Vilaça. 

 

Pelo presente instrumento particular de APOIO, fica justo e contratado o que segue: 

 

I – OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente contrato o apoio ao evento “XII Corrida da João César de 

Oliveira” que ocorrerá no dia 08 de setembro de 2019 no horário compreendido entre 07:00 e 

18:00 horas na Avenida João César de Oliveira, nº 1275, bairro Eldorado, Contagem/MG, 

CEP: 32315-000, para fornecimento de bens/serviços nas condições descritas no Edital, para o 

item/itens ______________ ofertado(s) na Proposta, integrantes deste contrato. 

1.2. O apoiador declara ser o proprietário legítimo do item doado ou contratante da prestação 

de serviço doada. 

1.3. É de livre e espontânea vontade do apoiador, não existindo vício de vontade de qualquer 

pessoa, fazer o APOIO, à APOIADA, a título gratuito, sem encargos ou condições impostas, 

do objeto acima descrito, transferindo desde já e irrevogavelmente à APOIADA todos os 

direitos de propriedade e domínio sobre referido bem. 

1.4. A APOIADA afirma aceitar este apoio como rezado neste instrumento, para que lhe fique 

pertencendo o (DESCREVER O OBJETO NOVAMENTE), sem qualquer condição. 

1.5. Em contrapartida ao apoio a APOIADA divulgará a logomarca do APOADOR no evento 

da seguinte forma: ________________________. 
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II – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

2.1. O objeto do apoio deverá ser entregue no endereço da APOIADA antes da data do 

evento ou no endereço no Evento, na data deste, antes do horário de início. 

 

III – OBRIGAÇÕES DO APOIADOR 

3.1. O apoiador se obriga a apoiar o evento, mediante a disponibilização à APOIADA dos 

bens/serviços descritos em sua proposta de apoio selecionada, que integra este contrato. 

3.2. Executar, os bens/serviços constantes do item (itens) que lhe cabem, com a eficácia e 

qualidade requeridas. 

3.3. Arcar com quaisquer tributos ou taxas que porventura sejam devidos em decorrência 

direta ou indireta do presente Contrato. 

3.4. Assumir, como única e exclusiva responsável, as obrigações civis, trabalhistas, 

criminais e quaisquer outras que possam surgir em razão do apoio ora acordado. 

3.5. Designar um responsável para interlocução com a APOIADA. 

3.6. Submeter os bens/serviços contratados, quando for o caso, à análise prévia da 

APOIADA, que poderá rejeitá-los, em parte ou no todo, caso estejam em desacordo com o ato 

convocatório e a proposta selecionada apresentada. 

3.7. Cumprir todas as cláusulas e condições estabelecidas no presente contrato. 

3.8. Observada a natureza do objeto contratado, responsabilizar-se exclusivamente, pela 

retirada e descarte do material até o destino final, sempre que solicitado pela APOIADA, 

obrigando-se a apresentar a documentação comprobatória de sua qualificação para tanto, de 

conformidade com a legislação pertinente, sob pena de rescisão do ajuste, bem como da 

imposição das penalidades nele previstas. 

 

IV – OBRIGAÇÕES DA APOIADA 

4.1. Indicar o gestor do contrato, cujas atribuições estão previstas no art. 67 da Lei federal nº. 

8.666, de 21 de junho de 1993 e artigo 7.º do Decreto estadual nº. 47.945, de 16 de julho de 

2003. 
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4.2. Autorizar a utilização da logomarca do apoiador, bem como outras formas de divulgação 

da marca, conforme previsto no Edital. 

4.2.1. Não haverá exclusividade da logomarca do apoiador, sendo permitida a exibição da 

logomarca de outras empresas participantes do Edital, em tamanho e nas formas 

correspondentes ao item de ativação de marca respectivo. 

4.3. Zelar para a boa divulgação da empresa apoiadora, sendo vedada a publicação de 

textos a ela referentes que não tenham sido previamente por ela autorizados. 

4.4. Prestar as informações necessárias à boa execução do objeto deste Contrato. 

 

V – VIGÊNCIA 

5.1. O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2019. 

 

VI – RESCISÃO 

6.1. O presente Contrato poderá ser rescindido mediante prévia notificação extrajudicial, 

sem prejuízo das indenizações por perdas e danos sofridas, nas seguintes hipóteses: 

a) inobservância ou inadimplemento de qualquer das cláusulas ou condições deste 

contrato, ou ainda, de qualquer disposição legal a que estiver sujeita qualquer das partes, 

ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 393 do Código 

Civil Brasileiro; 

b) falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial de qualquer das partes, 

requeridas ou homologadas; 

c) incapacidade técnica, negligência, imprudência ou imperícia na realização do objeto 

ou, ainda, má fé, devidamente comprovada, de qualquer das partes; 

d) atraso ou lentidão na execução do objeto, bem como a sua não realização nos prazos e 

formas pactuadas, sem justificativa aceita pela APOIADA; 

e) a prática de atos, pela apoiadora que importem em descrédito comercial ou risco à 

imagem do Projeto ou da APOIADA; 

f) suspensão do evento pela APOIADA; 
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VII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. O presente contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes 

por si só e a seus sucessores a qualquer título. 

7.2. O presente contrato, a execução de seu objeto, bens e/ou serviços não poderão ser 

cedidos ou transferidos total ou parcialmente, pelo apoiador, a terceiros estranhos a esta 

contratação. 

7.3. Qualquer omissão ou tolerância das partes no exigir o estrito cumprimento das 

cláusulas e condições deste contrato ou no exercer uma prerrogativa dele decorrente, não 

constituirá renúncia e nem afetará o direito da parte APOIADA em exercê-lo a qualquer 

tempo. 

7.4. Todas as notificações, comunicações e avisos exigidos ou permitidos nos termos deste 

Contrato deverão ser efetuados por escrito e entregues a cada parte através de carta registrada 

com aviso de recebimento, fax com comprovante de transmissão ou via e-mail, conforme 

segue: 

Para o Apoiador:       Nome da pessoa de contato:       Endereço:       Telefone:       e-mail: 

Gestor do contrato pela Apoiada: 

7.5. As cláusulas deste contrato prevalecerão sempre em relação a qualquer acordo verbal 

ou escrito ajustado anteriormente ou posteriormente à data de sua assinatura, bem como em 

relação às disposições eventualmente conflitantes com o edital que o originou, a menos que 

sejam expressamente revogadas pelas partes através de retificação a este contrato. 

7.6. O disposto neste contrato não poderá ser alterado ou emendado pelas partes a não ser 

por meio de Termo Aditivo. 

 

VIII – ANEXOS 

8.1. Integram o presente contrato, os mesmos anexos do Edital. 

 

IX – FORO 
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9.1. As partes elegem o foro da comarca de Contagem, estado de Minas Gerais, como 

único competente para conhecer e dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, 

com expressa renúncia de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento de APOIO em duas 

vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo consignadas. 

 

Contagem, _____ de ______________ de 2019. 

 

 

 

 

_____________________________   _________________________________ 

    APOIADOR:                      APOIADA: SECEJ 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

_______________________________   ________________________________ 

Nome:       Nome: 

CPF:     CPF: 
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MINUTA DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO E QUITAÇÃO DE CRÉDITOS PESSOA FÍSICA

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO,
INDENIZAÇÃO E QUITAÇÃO DE CRÉDITOS QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, NA 
FORMA ABAIXO:

MUNICÍPIO DE CONTAGEM, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.º 18.715.508/0001-31, com sede administrativa na Praça Tancredo Neves, n.º 200,  
Camilo  Alves,  Contagem,  MG,  por  intermédio  da  Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, neste ato representado pelo titular da Pasta Sr. Hugo Vilaça, 
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, e Gerson Marcial Soares, pessoa física, inscrito(a) no CPF sob o nº 569.874.206-53, portador da carteira de iden-
tidade RG nº M – 2.881.322, emitida pela SSP/MG, com endereço à Rua Cinco n.º 205 Bairro Estância do Hibisco Contagem, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo SECEJ de nº 10/2019, fi rmam o presente Termo de acordo com as seguintes cláusulas e condições que seguem:

Cláusula Primeira: O Município de Contagem reconhece que o Sr. (a) Gerson Marcial Soares, prestou os serviços de Locação de Imóvel sito à Rua Bernardo Monteiro n.º 
900 4º andar bairro Centro na cidade de Contagem e Reparos no referido imóvel, no valor total de R$ 74.616,67 (setenta e quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e 
sessenta centavos), sem o devido respaldo contratual.

Cláusula Segunda: Gerson Marcial Soares declara, sob as penas da Lei, que os valores expressos que instruem e justifi cam este instrumento contemplam todos os custos 
de qualquer natureza incidentes sobre a locação do imóvel e reparos, inexistindo outros débitos aos mesmos concernentes.
Cláusula Terceira: Em face do disposto na Orientação Técnica CGM nº 02/2017   e na Orientação Técnica da PGM nº 07/2017, a despesa discriminada na Cláusula Primei-
ra, apurada e atestada por seu ordenador é, neste ato, reconhecida pelo Município de Contagem, para os efeitos preconizados em tais atos normativos.

Cláusula Quarta: O Município de Contagem se obriga a efetuar o pagamento da importância de R$ 74.616,67 (setenta e quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e ses-
senta centavos), abrangendo   o principal e eventuais acessórios, no prazo de até 30 dias, a contar da data de publicação deste instrumento no Diário Ofi cial.

Parágrafo único:  O pagamento será realizado mediante depósito na conta corrente de n.º 21.100-5 operação 001, agência 1532 do Banco Caixa Econômica em favor 
de Gerson Marcial Soares.

Cláusula Quinta: Efetuado o depósito bancário, Gerson Marcial Soares confere ao Município de Contagem, por este instrumento, em razão  da prestação dos serviços 
de locação do imóvel sito à Rua Bernardo Monteiro n.º 900 4º andar bairro Centro na cidade de Contagem e Reparos no referido imóvel, no período de setembro de 
2018 a março de 2019,  no valor de R$ 74.616,67 (setenta e quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta centavos), a  mais  ampla,  rasa, geral, irrevogável e 
irretratável quitação, para nada mais reclamar ou pleitear a qualquer título ou pretexto.

Cláusula Sexta: O presente ajuste tem força de título executivo extrajudicial, obrigando os acordantes, herdeiros e sucessores a qualquer título.

Cláusula Sétima: O foro competente para dirimir questões resultantes do presente acordo é o da Comarca de Contagem, Estado de Minas Gerais, que prevalecerá sobre 
qualquer outro.
Assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo.

Contagem, 06 de agosto de 2019.

_____________________________________________
Hugo Vilaça
Secretário Municipal de 
Cultura Esporte e Juventude

_______________________________________________
Gerson Marcial Soares
Locador

Testemunhas:

Nome e CPF Nome e CPF
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Controladoria Geral 
do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria COR/CGM Nº 56, de 05 de agosto de 2019, da Corregedoria-Geral.

Instaura Processo Administrativo Disciplinar.

Processado: E. A. D. S. MATRÍCULA Nº. 141070, Lotada na Secretaria Municipal de Saúde

Comissão Processante: 
Presidente e Relator Bel:  Gregório Ribeiro Abjaud.
Membros:    Mayta Ferreira Machado e,
    Samuel Miranda Júnior

Controladoria-Geral do Município, Contagem, aos 05 de agosto de 2019.

Secretaria Municipal 
de Administração

RESPOSTA DE QUESTIONAMENTOS 01

PROCESSO LICITATÓRIO NÚMERO 077/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 027/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO, EM REGIME “TURNKEY” (SOLUÇÃO ENTREGUE EM CONDIÇÕES DE PLENO 
FUNCIONAMENTO), COM ADERÊNCIA À NORMA TIA942, DE SOLUÇÃO DATA CENTER MODULAR SEGURO OUTDOUR (DCMS OU DCMS-O), INCLUÍNDO GARANTIA 
ESTENDIDA, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DO AMBIENTE. CADA UNIDADE DEVERÁ SER COMPOSTA DE 01 (UMA) SOLUÇÃO COMPLETA, ESCALAR, MÓVEL E 
COM GARANTIA, SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO FÍSICA DE EQUIPAMENTOS (MOVING) DOS SERVIDORES ATIVOS DE REEDE DO ATUAL DATA CENTER DA PREFEITURA DE 
CONTAGEM, SEGUINDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. NÃO SERÃO ACEITAS SOLUÇÕES BASEADAS 
EM CONTEINER MARÍTIMO ADAPTADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PRESENTE EDITAL.

Senhores Licitantes,

Segue abaixo resposta do questionamento referente ao edital da licitação acima referenciada:

Conforme se verifi ca no “caput” da tabela constante do item 3.1.42 do anexo II do Edital (Termo de Referência), que reproduzimos: “ITENS FINANCIÁVEIS PELO PMAT 
Os itens fi nanciáveis pelo PMAT obrigatoriamente deverão estar cadastrados no Cartão BNDES: 
https://www.cartãobndes.gov.br/cartãobndes” 
Entendemos que a aquisição dos itens 1, 2 e 3 da referida tabela será paga com recursos do BNDES e para tanto o(s) produto(s) deverá(ão) ser fabricado(s) do Brasil e 
possuir registro no FINAME. Ocorre que não temos conhecimento de produtos que atendam à descrição do Edital, qual seja, “Datacenters Modulares Outdoor”, que 
tenham registro válido no FINAME. É de nosso conhecimento ter havido tentativa de uso para efeito de Edital de um código de FINAME que na verdade se referia a um 
“container” para transporte de líquidos, o que inclusive teria ensejado processo por parte do Ministério Público.
Ante o exposto, questionamos: 

QUESTIONAMENTO 01:
É nosso entendimento de que os produtos a serem fornecidos deverão ser comprovadamente fabricados no Brasil, passíveis, portanto de credenciamento para o 
FINAME junto ao BNDES, comprovação essa que deverá ser fornecida na fase de habilitação. Está correto nosso entendimento? 
RESPOSTA: 
Todas as empresas participantes deste certame deverão ter cadastro no BNDES, com cartão BNDES, e seus produtos deverão estar comprovadamente credenciados no 
FINAME.
No Termo de referência, há o indicativo claro de que os subitens I, II e III do item 3.1.42 estabelecendo que os produtos são fi nanciados pelo PMAT, portanto com 
regramento específi co, conforme esclarecido acima.
Quanto a. comprovação, está correto o a afi rmativa. O licitante deverá realizar a comprovação na fase de habilitação.
QUESTIONAMENTO 02:
É nosso entendimento que os recursos destinados ao projeto serão depositados em conta orçamentária a ser defi nida, conforme Cláusula Quinta do Contrato Adminis-
trativo, cuja minuta pode ser encontrada no Anexo III do Edital, independentemente da comprovação do enquadramento do(s) produto(s) nos critérios do BNDES para 
credenciamento no CFI, a qual deverá, se necessária, ser providenciada por ocasião do faturamento, nos termos do Comunicado SUP/AOI N° 03/2017 – BNDES de 8 de 
Novembro de 2017. Procede nosso entendimento?
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RESPOSTA: 
Não haverá pagamento para produtos que não forem antecipadamente comprovados seus respectivos cadastros no FINAME conforme regramento do BNDES.
A comprovação do enquadramento dos produtos, nos termos do BNDES, deverá ser dar anteriormente evitando riscos futuros relativo ao pagamento, conforme explic-
itado no item I.
O Comunicado SUP/AOI N° 03/2017 – BNDES de 8 de novembro de 2017, não se aplica ao Projeto em questão.
QUESTIONAMENTO 03:
8.1 – Qualifi cação técnica:
 8.1.14.2. IP (Ingress Protection ou International Protection), mínimo IP65 - Para resistência a intempéries: Poeira e Jatos de Água, a LICITANTE deverá apresentar 
Relatório de Ensaio realizado pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) ou outro laboratório acreditado pelo INMETRO, que comprove que seu Data Center Outdoor 
fornece proteção satisfatória contra poeira e jatos de água. Não serão aceitos ensaios técnicos que não mencionem explicitamente o Data Center Outdoor ou Container 
Data Center ou ainda realizados apenas com as paredes sanduiche ou similares pois estes não comprovam a estanqueidade do Data Center como um todo e sim apenas 
de suas paredes.
Questionamento:  será aceito um certifi cado de Avaliação de conformidade ABNT- NBR – IEC60529 assinado por um Auditor Independente, Professor Doutor em Engen-
haria Mecânica do Instituto Federal de Goiás?
RESPOSTA: 
Sim, poderá ser aceito certifi cação (trabalho técnico) de avaliação realizado por auditor independente desde que o documento apresentado cumpra os requisitos solic-
itados e esteja registrado junto ao CREA.
QUESTIONAMENTO 04:
Do Anexo II, item 4-DA INSERÇÃO E CONDIÇÕES DE ENTREGA, DA EXECUÇÃO DOS OBJETOS, ENTREGA E ATIVAÇÃO, DIREITO DE PROPRIEDADE, SUBCONTRATAÇÃO, 
CASOS FORTUITOS E CRONOGRAMA.
4.1. ENTREGA DA SOLUÇÃO
 4.1.2. O prazo de entrega, em funcionamento da Solução DCMS TIPO 1 deverá ser de no máximo 30 (trinta) dias a partir da aceitação do Projeto Executivo por parte da 
CONTRATANTE. O prazo de entrega, em funcionamento da Solução DCMS TIPO 2 deverá ser de no máximo 60 (sessenta) dias a partir da aceitação do Projeto Executivo 
por parte da CONTRATANTE. O referido projeto será elaborado pela CONTRATADA após assinatura do Contrato, obedecendo ao cronograma de entrega a ser fornecido 
pela CONTRATADA. O prazo máximo de entrega do projeto executivo pela CONTRATADA será de 10 (dez dias), sendo que este prazo e o prazo do MOVING não estão 
contemplados no prazo de entrega de 30 (trinta dias).
 Por se tratar de uma solução composta por diversos subsistemas, (CDC, Refrigeração de precisão, UPS, Sistemas elétricos, Cabeamento de dados, obras civis, CFTV-
IP...)  que somente será construída após a aprovação do projeto para atender as exigências contidas no edital e seus anexos o prazo de entrega fi nal de 60 dias é 
inexequível. Por prática de mercado, que pode ser comprovado em diversos editais semelhantes ao objeto desta licitação, o prazo razoável para entrega da solução sem 
a necessidade de prorrogação é de 120 dias considerando a entrega dos projetos, DCMS tipo1, DCMS tipo 2, interligações de elétrica e dados, treinamento e operação 
assistida.
Será possível a concessão deste prazo de 120 dias?
ENCARTE V
REQUISITOS MINIMOS DOS MÓDULOS DE DATACENTER.
RESPOSTA: 
Não. Fica mantido o cronograma previsto. Caso a futura Contrata apresente a Contratante fatos considerados de força maior que necessariamente conduza a elasticid-
ade do prazo previsto no cronograma para a entrega, estes poderão ser analisados e aprovado, conforme previsto no Termo.

Equipe de Pregões
 RESPOSTA DE QUESTIONAMENTOS 02

PROCESSO LICITATÓRIO NÚMERO 077/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 027/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO, EM REGIME “TURNKEY” (SOLUÇÃO ENTREGUE EM CONDIÇÕES DE PLENO 
FUNCIONAMENTO), COM ADERÊNCIA À NORMA TIA942, DE SOLUÇÃO DATA CENTER MODULAR SEGURO OUTDOUR (DCMS OU DCMS-O), INCLUÍNDO GARANTIA 
ESTENDIDA, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DO AMBIENTE. CADA UNIDADE DEVERÁ SER COMPOSTA DE 01 (UMA) SOLUÇÃO COMPLETA, ESCALAR, MÓVEL E 
COM GARANTIA, SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO FÍSICA DE EQUIPAMENTOS (MOVING) DOS SERVIDORES ATIVOS DE REEDE DO ATUAL DATA CENTER DA PREFEITURA DE 
CONTAGEM, SEGUINDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. NÃO SERÃO ACEITAS SOLUÇÕES BASEADAS 
EM CONTEINER MARÍTIMO ADAPTADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PRESENTE EDITAL.

Senhores Licitantes,

Segue abaixo resposta do questionamento referente ao edital da licitação acima referenciada:

1) Questionamos, o objeto do Edital refere-se a solução Data Center Modular Seguro Outdoor em regime Turn Key, em minuciosa leitura ao Edital verifi camos que 
o escopo refere-se a solução Container, considerando o escopo previsto no Termo de Referência e a vistoria realizada, entendemos que a utilização de uma solução 
efetivamente Modular, ou seja, formada com placas modulares, piso e teto, com as mesmas características de proteção contra incêndio CF 60 minutos e para chama 
120 minutos ou superior, além de Ar-Condicionados de Precisão e demais componentes, Antessala com 02 Racks (Rack de Telecom, Rack de UPS, No-Breaks e Baterias), 
Quadros Elétricos e demais componentes, SALA DE RACKS com espaço para no mínimo 05 (cinco) racks padrão para equipamentos de Ti e Rede, Proteções contra fogo 
diversas, Controle de Acesso, Iluminação, Sistema de CFTV e Rede Estruturada, incluindo todos os materiais necessários para a instalação, de forma a garantir o funcio-
namento e proteção dos equipamentos de TIC da CONTRATANTE, projetado para missões críticas, totalmente aderente a Tier / Nível 3 da norma TIA942, transportável 
com ou sem desmonte, com capacidade energética e de refrigeração para TI e Telecom de no mínimo 30KVA redundantes, incluindo serviços de instalação e operação 
inicial assistida da especifi ca no TR, será aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM está correto nosso entendimento?
RESPOSTA: 
Como descrito no Termo de Referência, todas as disciplinas deverão ser aderentes ao TIER / Nível 3 da norma TIA 942. Portanto, a solução ofertada deverá ser composta 
por unidade modular construída em fábrica e possuir estrutura com ambientes segredados (Sala de TI, Antessala/elétrica e Sala de Refrigeração), projetada para 
instalação outdoor. A solução ofertada deverá possibilitar a movimentação do Datacenter com os equipamentos embarcados ou não, devendo ser movimentada sem 
desmonte. Não será aceita solução em contêineres marítimos. 
2) Pergunta: No Item: 3.1.7. do Anexo II – Termo de Referência diz:
“Conter Antessala isolando o acesso externo à sala de racks de TI, com entrada independente em compartimento isolado da sala de Racks, onde deverão ser alocados os 
quadros elétricos, UPS, sistemas de controle dos sensores e automação, objetivando a realização de manutenções e controles sem acesso a sala dos racks” 
A antessala será isolada através de gradil ou parede com características CF 60?

RESPOSTA: Com parede com característica CF60;
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3) Pergunta: No Item: 3.1.8. do Anexo II – Termo de Referência diz:
“Sala de Refrigeração com entrada independente, em compartimento isolado da sala de Racks, onde deverão ser alocados as evaporadoras e condensadoras, dutos, 
Dumpers Corta Fogo, caixa de mistura de ar frio e demais componentes necessários ao perfeito funcionamento do sistema de climatização, objetivando a realização de 
manutenções e controles, sem acesso a sala dos racks” 
A Sala de Refrigeração pode estar na Antessala?
RESPOSTA:  Não. Deve atender às especifi cações da Norma TIA 942 Tier/Nível 3.
4) Pergunta: No Item: 6.17.2. do Anexo II – Termo de Referência diz:
“Sensor de tensão e corrente (Volts e Amperes), com “set points” ajustáveis para valores máximo e mínimo independentes” 
Podemos manter somente o monitoramento dos multimedidores com suas das grandezas elétricas na parte física dos equipamentos? 
Como os equipamentos Climatizadores, UPS e Gerador serão monitorados via “status”, podemos incluir os “status” dos disjuntores principais dos quadros, assim retira-
mos o monitoramento remoto?
RESPOSTA: 1- Não. É necessário monitorar as grandezas com ajustes de setpoints para ativação de alarmes.
2 – Não. Os equipamentos climatizadores, UPS e geradores, deverão ser monitorados pelas as grandezas elétricas, não somente pelos status.
5) Pergunta: No Item: 8.1. do Encarte V diz:
“Corredor Frio: Largura (L) = 0,90 metros; Corredor Quente = Largura (L) = 0,60 metros” 
 De acordo com a TIA 942, item 5.11.7.1 devemos ter no mínimo 1 (um) metro de espaço livre na frente dos racks, devemos seguir a TIA 942?
RESPOSTA:  As dimensões mínimas devem obedecer ao Termo de Referência.
6) Pergunta: No Item: 8.2. do Encarte V diz:
“Dimensões Internas Mínimas; Corredor Frio: Largura (L) = 0,57 metros; Corredor Quente = Largura (L) = 0,39 metros” 
 De acordo com a TIA 942, item 5.11.7.1 devemos ter no mínimo 1 (um) metro de espaço livre na frente dos racks, devemos seguir a TIA 942?
RESPOSTA:  As dimensões mínimas devem obedecer ao Termo de Referência.
7) Pergunta: No Item 9.3. do Encarte V diz:
“Possuir resistência estrutural para conter o desalinhamento e desnivelamento do piso” 
Qual a carga estática e dinâmica do piso?
RESPOSTA: No mínimo carga concentrada e carga estática uniforme de 550Kg e 1500Kg/m², respectivamente.
8) Pergunta: No Item 11.4. do Encarte V diz:
“O sistema de UPS deverá ser trifásico 380V na entrada e 230V na saída e deverá ter capacidade mínima de 15kVA + 15kVA no DCMS TIPO 1 e 5KVA+5KVA no DCMS 
TIPO 2” 

Na saída teremos 230V fase-neutro?
RESPOSTA:  A tensão de fase (F-N) na saída será 220VAC.
9) Pergunta: No Item 12.1. do Encarte V diz:
“Disjuntores parciais, conforme IEC 947-2 e NBR IEC 60947-2. Os disjuntores deverão ser montados em bases especiais tipo PLUGIN que permitam a instalação e reti-
rada dos disjuntores com o quadro energizado” 
Disjuntores PLUG IN somente para os circuitos que alimentam os racks ou para todos os circuitos parciais existentes no DCMS-O?
RESPOSTA:  Somente para os circuitos que alimentam os Racks.
10) Pergunta: No Item 12.1. do Encarte V diz:
“Medidor de energia digital, multi-função, com no mínimo os seguintes recursos de medição/indicação: o Indicação de correntes monofásica e de neutro;  
o Indicações de tensões fase-fase e fase-neutro; o Medições de energia ativa, reativa e aparente;  
o Indicações de potências ativa, reativa e aparente; o Indicação de fator de potência;  
o Indicação de frequência.  
o Transformador de corrente, classe de isolamento 600V, isolação de epóxi, classe de exatidão 0,3C25, fator térmico 1,2” 
Todos os quadros deverão possuir medidor de energia digital ou somente os que alimentam os racks?
RESPOSTA:  Os quadros gerais (que recebem os alimentadores externos) e os quadros que energizam os Racks.
11) Pergunta: No Item 12.1. do Encarte V diz:
“Os cabos para alimentação de quadros deverão ser constituídos de condutores fl exíveis, singelos, com isolação e capa externa de PVC, classe de isolamento 1.000V” 
Poderemos utilizar cabos isolados em EPR, isolação 0,6/1kV?
RESPOSTA:   Sim.
12) Pergunta: No Item 12.1. do Encarte V diz:
“O quadro elétrico deverá ser construído de acordo com os padrões da norma NBR 5410” 
A norma que embasa a construção de quadros elétricos é a NBR 60.439, qual forma deveremos utilizar na montagem?
RESPOSTA:  De acordo com a NBR5410 que remete, quanto à construção de painéis, à norma NBR IEC 60439-1.
13) Pergunta: No Item 12.1. do Encarte V diz:
“Fornecer todos os cabos para interligação dos equipamentos a serem instalados no interior do DCMS (circuitos terminais), que deverão ser constituídos de condutores 
fl exíveis, multipolares com classe de isolamento 1.000V aderentes a NBR14136 20A / IEC C19” 
Estes cabos deverão possuir isolação/capa livre de halogênios (baixa emissão de fumaça)?
RESPOSTA:  Deverão obedecer ao descrito no Termo de Referência.
14) Pergunta: No Item 13.3. do Encarte V diz:
“O sistema de aterramento compreende a instalação elétrica para proteção contra falha de isolação elétrica e descargas atmosféricas, com fornecimento de material, 
composto por mínimo de hastes  de aterramento 5/8’ X 3m tipo Copeld, cordoalha de cobre nu na bitola no mínimo de 16 mm2 interligando todas as hastes eletrica-
mente através de conectores reforçado de latão para hastes de aterramento, de modo a apresentar uma resistência hômica de terra igual ou inferior a 5Ω” 
O sistema de aterramento deverá ser interligado ao sistema da edifi cação existente conforme prescrições da NBR 5410 e NBR 5419?
RESPOSTA:  Sim.
15) Pergunta: No Item 14.6. do Encarte V diz:
“A fi m de evitar manutenções de risco no ambiente de TIC, os evaporadores e os condensadores deverão ser instalados em sala técnica segregada, não sendo permitida 
sua instalação dentro da sala de racks ou antessala do DCMS” 
A fi m de garantir a estanqueidade do DCMS-O os dutos de circulação de ar que entram e saem da área de TI deverão possuir dampers “corta fogo”?
RESPOSTA:  Sim, conforme o Termo de Referência.
16) Pergunta: No Item 15.2. do Encarte V diz:
“O sistema deverá utilizar (agente limpo) gás FM200, NOVEC ou SIMILAR e deverá ser planejado para atuar e proteger todas as áreas internas do DCMS em tanques 
redundantes e que permitam pelo menos 01 (um) disparo em mais de um ambiente” 
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Deverão ser previstos Dampers corta-fogo nos dutos de refrigeração para manter a efetividade do combate automático por FM200, NOVEC ou similar?
RESPOSTA: Deverá ser conforme Termo de Referência.
 17) Pergunta: No Item 15.6. do Encarte V diz:
“O sistema de combate a incêndio deverá distinguir, monitorar e controlar alarmes de problemas, alarme de incêndio, atraso de liberação de gás e lançamento de gás, 
permitindo a programação do tempo de atraso do primeiro e do segundo alarme de incêndio” 
O sistema de combate a incêndios desativará o sistema de climatização?
RESPOSTA:  Premissa de projeto. O sistema de combate a incêndio deverá ter sua efi ciência totalmente garantida.
18) Pergunta: No Item 15.2. do Encarte V diz:
“Deverão ser contemplados controles de acesso biométrico para todos os ambientes do DCMS e entre estes, tais como, acesso a antessala, passagem da antessala para 
a sala de racks e para a sala de Telecom, acesso a salas técnica de refrigeração e acesso a sala de elétrica” 
Os ambientes deverão ter leitoras na entrada com botão de saída, ou deverão ter leitoras na entrada e na saída?
RESPOSTA:  Somente na entrada.
19) Pergunta: No Item 16.2. do Encarte V diz:
“DCMS TIPO 1: no mínimo 05 (cinco) câmeras, sendo: 01 (uma) unidade em cada corredor (total de duas), 01 (uma) unidade na antessala, 01 (uma) unidade na sala de 
refrigeração, 01 (uma) unidade para o grupo motor gerador e 01 (uma) unidade para as áreas externas ao DCMS” 
“DCMS TIPO 2: O sistema de CFTV de cada DCMS-O deverá contemplar, no mínimo, 02 (duas) câmeras, sendo: 01 unidade interna e 01 para as áreas externas ao DCMS” 
Para as câmeras externas: Poderemos  ixa-las em Gradis, Carenagem de GMG, etc? Poderemos utilizar cabo UTP?
RESPOSTA:  Sim, desde que as áreas sejam monitoradas adequadamente. Poderão ser utilizados cabos UTP desde que os cabos possuam especifi cações adequadas para 
o tipo de infraestrutura em que serão lançados.
20) Pergunta: No Item 16.3. do Encarte V diz:
“Armazenamento de vídeos em resolução de 1080p a 12 fps por câmera, por pelo menos 60 (sessenta) dias e capacidade de gravação remota por rede das imagens em 
um servidor ou storage da CONTRATANTE externo ao DCMS” 
O modo de gravação, deverá ser 60 dias contínuo ou por movimento?
RESPOSTA:  Poderá ser por movimento.
21) Pergunta: No Item 19.1.1. do Encarte V diz:
“Deverá ser entregue instalado e operacional um conjunto de 02 (dois) transformadores do tipo seco de media tensão, trifásico, potência capaz de atender a toda a 
Solução DCMS TIPO 1, com pelo menos o triplo da capacidade estimada em kVA para os racks de TI e Rede, bem como chave de transferência, quadro de energia e 
demais instalações elétricas, mesmo que não expressamente mencionadas neste termo, necessários a perfeita instalação e funcionamento de toda a solução e seus 
requisitos conforme norma TIA 942 no nível 3 / TIER 3 contratado” 
Quais as características dos transformadores: tensão de entrada, tensão de saída, grau IP, cobre ou alumínio, TAP´s, potência?
RESPOSTA:  O dimensionamento e as especifi cações técnicas deverão atender no mínimo as especifi cações do termo de referência, normas da ABNT e exigências da 
Concessionária de energia local. Com base nessas premissas, o dimensionamento é de responsabilidade da Contratada.
22) Pergunta: No Item 19.1.6. do Encarte V diz:
“Será de total responsabilidade da CONTRATADA intermediar, junto à concessionaria de energia elétrica, a divisão (seccionar) da rede para atender a infraestrutura 
solicitada neste Termo” 
A transferência gerador/rede será aberta ou em rampa?
RESPOSTA:  Poderá ser aberta.
23) Pergunta: No Item 19.3.6. do Encarte V diz:
“Deverá ser fornecida e instalada a chave de transferência automática” 
A chave efetuará a transferência gerador/rede em rampa?
RESPOSTA:  Poderá ser aberta.
24) Pergunta: No Item 19.3.9. do Encarte V diz:
“O sistema de geradores deverá possuir todas as impermeabilizações necessárias para contenção de eventuais vazamentos de fl uidos e combustíveis possuindo bandeja 
coletora de fl uidos e calha de coleta de fl uidos na base de sustentação dos GMCs” 
Deverão ser instaladas caixas separadoras de água e óleo (SAO)?
RESPOSTA:  Sim.

25) Perguntas Referente ao Moving dos Equipamentos de TI:
Temos que prever o suporte dos fabricantes (IBM, EMC, Oracle, HP, Etc) para o serviço de movimentação? Se sim, quais são as empresas contratada para o suporte nos 
equipamentos?
Sim, conforme tabela anexo I.

Confi rmar equipamentos e sistemas operacionais serão movidos? (Inventário Hardware e Software)
Conforme tabela anexo I

Todos os equipamentos possuem contrato de manutenção?
Sim, existe um contrato de manutenção e suporte ao Data Center da Prefeitura Municipal de Contagem.

Qual o valor dos equipamentos que serão transportados (valor para contratação do seguro)?

Conforme anexo II.

26) Pergunta: No Item 10.15. do Encarte V diz:
“PDU’s (Unidade de Distribuição de Energia) monitoráveis” 

O monitoramento da régua será individualmente por tomada ou somente a informação total da régua?

RESPOSTA:  Deverão ser monitoráveis por PDU.

27) Pergunta: No Item 14.23. do Encarte V diz:
“Compressor Inverter” 
 Pode ser aceito equipamentos com compressores Digital Scroll ao invés de compressores Scroll Inverter ?
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RESPOSTA:  Deverá ser conforme Termo de Referência.
28) Pergunta: No Item 14.30. do Encarte V diz:
“Ventilador radial (evaporador) acoplado diretamente ao eixo (mínimo 01 unidade por condensador)” 
O correto não seria “mínimo 01 unidade por evaporador”, já que o item é sobre o ventilador radial do evaporador ?
RESPOSTA:  Deverá ser conforme Termo de Referência.
29) Pergunta: No Item 14.31. do Encarte V diz:
“Ventilador axial (condensador) acoplado diretamente ao eixo (mínimo 02 unidades por condensador)” 
Não entendemos a razão para esta exigência de mínimo 02 ventiladores em cada condensador, a mesma limita a concorrência do equipamento sem justifi cativa técnica 
para a mesma. Podemos ofertar a solução com a opção de no mínimo 01 ventilador em cada condensador?
RESPOSTA:  Deverá ser conforme Termo de Referência.
30) Pergunta referente ao item 15. Do Encarte V:
A central de incêndio do sistema de extinção de incêndio novo, deve ser interligado com a central de incêndio existente no cliente?
RESPOSTA:  Não, porém deverá possuir no mínimo contato seco para uma conexão futura.
31) Pergunta: No Item 1.10. do Encarte V diz:
“O DCMS deverá ser composto por 03 (três) ambientes independentes e acoplados sendo: uma antessala com 02 (dois) racks para Telecom e UPS e demais componen-
tes de elétrica e automação, com acesso independente para a sala de Racks; uma sala de racks com 04 (quatro) racks de TI e  uma sala técnica de climatização, onde 
deverão fi car as condensadoras, evaporadoras, dumpers corta fogo, caixa de mistura de ar frio, dutos e demais componentes de refrigeração” 
Os dumpers Corta Fogo deverão ter retorno à normalidade com atuação manual ou automática?
RESPOSTA: Manual.

ANEXO I

EQUIPAMENTOS DO DATACENTER DA SEDE 

QTDE NOME DO SERVIDOR/SWITCH MARCA MODELO LOCALIZAÇÃO

1 SERVIDOR srvvm1 HP HP XEON E2670 2.30 GHZ 12 NÚCLEOS 96 GB Rack E (DATACENTER SEDE)

1 SERVIDOR srvvm2 HP HP XEON E2670 2.30 GHZ 12 NÚCLEOS 96 GB Rack E (DATACENTER SEDE)

1 SERVIDOR srvveeambkp DELL powerEdge R610, 8GB Ram, 1TB HD Rack E (DATACENTER SEDE)

1 STORAGE stproducao1 HP MSA1040 STORAGE 2TB Rack E (DATACENTER SEDE)

1 STORAGE stbkp LENOVO EMC LENOVO 5TB Rack E (DATACENTER SEDE)

1 ROBO rbbkp DELL Library TL2000 2 X LT06SAS Rack E (DATACENTER SEDE)

1 SERVIDOR srvvmproxyproducao1_ol DELL PowerEdge R610, hd 300GB, 16GB RAM, CPU Intell xeon x5560 2.8GHZ Rack E (DATACENTER SEDE)

1 SERVIDOR srvvmgeo1 DELL
PowerEdge R710, HD 2TB, CPU intel xeon 2 hexacore de 2533MHZ, Memória 
65 GB Rack E (DATACENTER SEDE)

1 SERVIDOR srvvmgeo2 DELL
HD 2TB, 12 X processador Xeon 2,527 GHZ    E5649 poweredge R710        
Memória 65 GB Rack E (DATACENTER SEDE)

1 SERVIDOR srvgeobd DELL
HD 2 TB, 12 X processador Xeon 2,527 GHZ    E5649 poweredge R710        
Memória 65 GB Rack E (DATACENTER SEDE)

1 SERVIDOR stproducao2 (freenass) HP

Proliant DL360E Processador xeon e52420 1,9GHZ, 20GB de ram, 
2TB hd (raid 5 - vira 1TB de HD) está associado como volume ISCSI ao VM 
10.129.1.122 Rack E (DATACENTER SEDE)

1 SERVIDOR srvvmsamba DELL

PowerEdge R610, cpu Xeon x5560 2,80 GHZ, 24 GB de ram, hd de 1TB 
PMCEX3-DSLOCAL e hd externo (STORAGE FREENAS) de 1TB vol3 ISCSI PARA 
mv FREENAS 10.129.1.45 Rack E (DATACENTER SEDE)

1 SERVIDOR vm-zabbix-proxy-rmi DELL
Processador Intel xeon E31220 3.10GB, 64BITS, 8GB Ram, 2 HD de 300GB, 
sendo um vindo do antigo servidor kasper (os dois HDS estão em RAID  1) Rack E (DATACENTER SEDE)

1 SERVIDOR srvvmproxyproducao2_old DELL
HD 1 TB(raid 0), 2 X processador X 12 Xeon 2,792 GHZ X5660 poweredge 
R710, Memória 16 GB Rack E (DATACENTER SEDE)

1 SERVIDOR srvvmhaproxyproducao4_old DELL
HD 830 GB (raid 5), 2 X processador X 12 Xeon 2,792 GHZ    X5660 power-
edge R710        Memória 16 GB Rack E (DATACENTER SEDE)

1 SERVIDOR srvvmsyslog HP
proliant DL38067, 12GB Ram, 80GB HD, INTEL XEON E5649 6 CPUS X 
2.53GHZ Rack E (DATACENTER SEDE)

1 SERVIDOR srvbilhetagem_old IBM SN: 82ALT43, 4GB de ram, 150 GB de HD, XEON 1,5GHZ RACK D (DATACENTER SEDE)

1 SERVIDOR srvconparqapp_old HP
Proliant DL360E Processador xeon e52420 1,9GHZ, 20GB de ram, sem 
HD Rack E (DATACENTER SEDE)

1 SERVIDOR srvantivirus_old DELL
PowerEdge R610 Xeon x5560 2.80GHZ, 4GB DE ram, sem HD (HD foi para 
servidor vm zabbix beta- 192.168.1.11) Rack E (DATACENTER SEDE)

1 SERVIDOR srv_samba_dti_old IBM SN 82AIT47, XEON, 8GB RAM Rack E (DATACENTER SEDE)
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EQUIPAMENTOS DO DATA CENTER CONTEMPLADOS PELA GARANTIA DO FABRICANTE

QTDE NOME DO SERVIDOR/SWITCH MARCA MODELO
LOCALIZAÇÃO

1 SWITCH SWCORE01 DELL N1548 RACK C (DATACENTER SEDE)

1 SWITCH SWCORE02 DELL N1548 RACK C (DATACENTER SEDE)

1 SWITCH SWSEDE09 DELL N1548 RACK B (DATACENTER SEDE)

1 SWITCH SWSEDE10 DELL N1548 RACK B (DATACENTER SEDE)

1 SWITCH SWSEDE11 DELL N1548 RACK B (DATACENTER SEDE)

1 SWITCH SWSEDE12 DELL N1548 RACK B (DATACENTER SEDE)

1 SWITCH SWSEDE13 DELL N1548 RACK B (DATACENTER SEDE) 

1 SWITCH SWSEDE14 DELL N1548 RACK C (DATACENTER SEDE)

1 SWITCH SWSEDE15 DELL N1548 RACK C (DATACENTER SEDE)

1 SWSANGEO1 DELL BROCADE 300 – FC8 RACK E (DATACENTER SEDE)

1 SWSANGEO2 DELL BROCADE 300 – FC8 RACK E (DATACENTER SEDE)

1 STORAGE stgeo1 DELL Storage Dell PV MD3820f com 12 discos de 1.2 TB SAS 10k Rack E (DATACENTER SEDE)

1 STORAGE stgeo2 DELL Storage Dell PV MD3800f com 6 discos de 4.8 TB NLSAS 7.2k Rack E (DATACENTER SEDE)

2 APPLIANCE blockbit 10000 BLOCKBIT BB10000 RACK D (DATACENTER SEDE)

ANEXO II

SERVIDORES E STORAGES

QTD MÁQ FISICAS VALOR APROXIMADO DESCRIÇÃO SERVIÇO  HOSTNAME

1  R$                           23.000,00 Vmware 1 do cluster vmware srvvm1

2  R$                           23.000,00 Vmware 2 do cluster vmware srvvm2

3  R$                           13.000,00 veeam/ bkpexe veeam /bkpexe srvveeambkp

4  R$                         133.000,00 storage produção storage stproducao1

5  R$                             7.000,00 storage bkp storage stbkp

6  R$                             7.000,00 Robô de Backup backup em fi tas rbbkp

7  R$                           10.000,00 VMWARE HOMOLOG 1.83 proxy e sarg vmhomolog_1.183
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8  R$                           20.000,00 vmware do GEO1

APLICAÇÃO E BANCO 
HOMOLOGAÇÃO / SAMBA 
PRODUÇÃO E HOMOLOGAÇÃO srvvmgeo1

9  R$                           20.000,00 vmware do GEO2 APLICAÇÃO DO GEO srvvmgeo2

10  R$                           20.000,00 server GEO BD BANCO GEO srvgeobd

11  R$                             3.500,00 storage  FreeNAS storage freenass stproducao2

12  R$                           10.000,00 
vmware samba (contém hibisco, hibisco2, ama-
zonas e suporte, FREENAS) Samba (servidor de arquivo) srvvmsamba

TERCEIRIZADO - 
STOQUE  R$                             3.000,00 

Server do GED (Digitalização) – Ábaris 
(10.129.1.43) Abarís srvged

13  R$                           10.000,00 vmware zabbix-rmi vm-zabbix-rmi vm-zabbix-proxy-rmi

14  R$                           10.000,00 VMWARE HOMOLOG 1.149 vmware srvvmproxyproducao2

15  R$                           10.000,00 VMWARE HOMOLOG 1.150 proxy, sarg srvvmhaproxyproducao4

TERCEIRIZADO - 
ONLINE  R$                             1.000,00 máquina do Nagios ONLINE nagios não se aplica

16  R$                           12.000,00 VMWARE HOMOLOG 1.20 vmware srvvmsyslog

17  R$                             8.000,00 Server de impressão  PaperCut srvstoque02

18  R$                           68.000,00 storage geo MD3820F storage geo stgeo1

19  R$                           68.000,00 storage geo MD38200F storage geo stgeo2

SWITCHS

MODELO LOCAL INSTALADO QTDE DE PORTAS TOTAL VALOR

DELL N1548 RACK C 48
 R$                                      
7.000,00 

DELL N1548 RACK C 48
 R$                                      
7.000,00 

DELL N1548 RACK B 48
 R$                                      
7.000,00 

DELL N1548 RACK B 48
 R$                                      
7.000,00 

DELL N1548 RACK B 48
 R$                                      
7.000,00 

DELL N1548 RACK B 48
 R$                                      
7.000,00 

DELL N1548 RACK B 48
 R$                                      
7.000,00 



"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, 7 de agosto de 2019 Página 44 de 59 Diário Oficial de Contagem - Edição 4637

DELL N1548 RACK C 48
 R$                                      
7.000,00 

DELL N1548 RACK C 48
 R$                                      
7.000,00 

DELL  BROCADE 300 – FC8 RACK E 24
 R$                                    
25.000,00 

DELL  BROCADE 300 – FC8 RACK E 24
 R$                                    
25.000,00 

ROTEADORES, SWITCHS E CONVERSORES DE FORNECEDORES

QTDE MODELO EMPRESA VALOR APROXIMADO

1 ROTEADOR CISCO 1900 SERIES VOGEL  R$                                      1.100,00 

2 ROTEADOR CISCO 1900 SERIES ONLINE  R$                                      1.100,00 

3 SWITCH LINKSYS SR W2016BUSINESS 16PT ONLINE  R$                                        600,00 

4 ROTEADOR CISCO 2900 SERIES ONLINE  R$                                      2.000,00 

5 CONVERSOR DATACOM DM SWITCH 2104G2 VOGEL  R$                                      1.000,00 

6 CONVERSOR DATACOM DM SWITCH 2104G2 OI  R$                                      1.000,00 

7
CONVERSOR CIANET DE FIBRA PARA UPLINK AO 
TRANSPORTE ONLINE  R$                                        500,00 

8 ROTEADOR HP MSR3G12 - JG409B OI  R$                                      1.800,00 

9 HD EXTERNO SEAGATE 2TB VICTOR  R$                                        400,00 

DIANTE DAS MODIFICAÇÕES EDITALÍCIAS PROCEDIDAS, FICA REMARCADA A DATA DO PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 027/2019, PARA ÀS 09H00MIN DO DIA 
16/08/2019.

Equipe de Pregões

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 043/2014
RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO NÚMERO 002/2014

RELAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA CREDENCIADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, AUDITORIA E INSTRUTORIA.

CONSULTORIA

      CREDENCIADO EMPRESA HABILITAÇÃO
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Anderson Rodrigues de Santana

Qualisa – Auditores de Gestão Ltda - ME

- Norma NBR ISO 9001;
- Norma NBR ISO 14001;
- Gestão Integrada em duas ou três normas;
- PBQP – H SIAC – Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade.

AUDITORIA

CREDENCIADO EMPRESA HABILITAÇÃO

Anderson Rodrigues de Santana

Qualisa – Auditores de Gestão Ltda - ME

- Auditoria interna de 1ª parte em Sistema de Gestão – Norma NBR ISO 9001;
- Auditoria interna de 1ª parte em Sistema de Gestão – Norma NBR ISO 14001;
- Auditoria interna de 1ª parte em Sistema de Gestão Integrada em duas ou três 
normas.

INSTRUTORIA

CREDENCIADO EMPRESA HABILITAÇÃO

Anderson Rodrigues de Santana

Qualisa – Auditores de Gestão Ltda - ME

- Interpretação da Norma NBR ISO 9001;
- Interpretação da Norma NBR ISO 14001;
- Interpretação da Norma SASSMAQ;
- Interpretação da Norma OHSAS 18001;
- Interpretação da Norma PBQP-H SIAC Đ Programa Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade;
- Formação de Auditores Internos da Norma NBR ISO 9001;
- Formação de Auditores Internos da Norma NBR ISO 14001;
- Interpretação da Norma ISO/IEC 17025;
- Formação de Auditores Internos da Norma OHSAS 18001;
- Formação de Auditores Internos da Norma SASSMAQ;
- Formação de Auditores Internos da Norma PBQP-H SIAC Đ Programa Brasileiro 
da Qualidade e Produtividade.

Consultor 

Credenciado Empresa Habilitação

Guilherme oberdá Neto
Quallycom Consultoria Auditoria e Treinamento Ltda.

- Norma NBR ISO 9001
- Norma NBR ISO 14001
- Programa 5S

Auditor 

Credenciado Empresa Habilitação

Guilherme oberdá Neto
Quallycom Consultoria Auditoria e Treinamento Ltda - Auditoria Interna de 1ª Parte em Sistema de Gestão - Norma 

NBR   ISO 9001

Instrutor 

Credenciado Empresa Habilitação

Guilherme oberdá Neto Quallycom Consultoria Auditoria e Treinamento Ltda

- Interpretação da Norma NBR ISO 9001
- Formação de Auditores   ------Internos da Norma NBR ISO 9001
- Interpretação da Norma NBR ISO 14001
- Interpretação da Norma OHSAS 18001
- Formação de Auditores Internos das Normas NBR ISO 9001 NBR ISO 
14001
OHSAS 18001 -  
- Gestão Integrada
- Mapeamento de Processos
- FMEA - Análise de modos e efeitos das falhas.
- MASP – Metodologia de -Análise de Solução de Problemas.
- Ferramentas da Qualidade.
- Programa 5S

Instrutor Habilitado 

Credenciado Empresa Habilitação
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Mayara Rodrigues Cunha ------------

∙ Planejamento Estratégico
. Programa 5S
. Gestão de Pessoas e Liderança
. Gestão da Inovação
. Gestão de Marketing
. Relações Humanas no Trabalho
. Marketing Estratégico
 

A PESSOA JURÍDICA ACIMA RELACIONADA SERÁ CONVOCADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SEDECON, ATRAVÉS DO PROGRAMA CONTA-
GEM PRÓ-ISO, PARA ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO, EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2014 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E AQUISIÇÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 07/08/2019

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 093/2019 PA. 076/2019 PE. 026/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
CONTRATADA: INFOSHOT SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA.
OBJETO: SERVIÇOS DE TI COM SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA A EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E SISTEMAS DE DATA CENTER LOCAL, EM NUVEM, E 
SEUS RACKS ANEXOS OU DISTRIBUIÇÃO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO INOVAÇÃO, ASSIM COMO PRODUTOS E ASSINATURAS MICROSOFT OFFICE 
365 E AZURE – STII, DA PREFEITURA DE CONTAGEM, DE NATUREZA CONTÍNUA.
VALOR: R$ 498.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1091.04.126.0060.2071 – 33904010 – 0100 – Red. 341
ASSINADO: 01/08/2019.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Contagem, 07 de agosto de 2019.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 009/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 035/2019
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção e montagem de móveis sob medida para atender a demanda de implantação 
do programa Praça do PAC – PEC - Praça de Esporte e Cultura modelo CEU 7000 m², referente ao contrato de repasse número: 0.363.34-09/2012, localizado na Praça 
Arvoredo do Município de Contagem/MG, conforme especifi cações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1211.15.451.0064.1009 - Natureza da Despesa: 4490.5224 – Mobiliário em Geral – FONTE 2224. 

A presente licitação foi processada e julgada com observância às exigências constantes da legislação aplicável, especialmente o disposto nas Leis número 10.520/2002, 
123/2006 e 8.666/1993 e suas alterações. 

Não houve recursos administrativos.

O Pregoeiro solicita a adjudicação do objeto à licitante vencedora, KURIUS MÓVEIS – EIRELI, CNPJ número 28.379.237/0001-44, submetendo o presente procedimento à 
deliberação de V.Sa., solicitando a homologação do resultado do julgamento conforme tabela abaixo:

LOTE ÚNICO

ITEM QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 2  R$             304,25 R$        608,50

2 12  R$             299,65 R$     3.595,80

3 4  R$             313,48 R$     1.253,92

4 31  R$             449,93 R$   13.947,83

5 1  R$             248,94 R$        248,94

6 1  R$             525,54 R$        525,54
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7 1  R$             507,10 R$        507,10

8 16  R$             418,59 R$     6.697,44

9 2  R$             308,87 R$        617,74

10 1  R$             796,04 R$        796,04

11 2  R$             543,97 R$     1.087,94

12 5  R$             461,00 R$     2.305,00

13 15  R$             110,64 R$     1.659,60

14 8  R$             274,76 R$     2.198,08

15 11  R$             332,84 R$     3.661,24

16 2  R$             298,73 R$        597,46

17 3  R$             453,62 R$     1.360,86

18 28  R$               13,83 R$        387,24

19 1  R$             461,00 R$        461,00

20 2  R$             184,40 R$        368,80

21 6  R$             281,21 R$     1.687,26

22 94  R$             206,53 R$   19.413,82

23 8  R$             313,48 R$     2.507,84

24 123  R$             364,19 R$   44.795,37

25 6  R$             567,03 R$     3.402,18

26 6  R$             142,91 R$        857,46

TOTAL GERAL ===============================> R$ 115.550,00

O valor total e fi nal da presente licitação foi de R$ 115.550,00 (cento e quinze mil, quinhentos e cinquenta reais), estando os valores unitários de todos os itens descri-
tos na proposta fi nal ajustada apresentada pela LICITANTE VENCEDORA, nos autos.

Luiz Adolfo Belém
Pregoeiro

DESPACHO:
Declarada vencedora a LICITANTE KURIUS MÓVEIS – EIRELI, CNPJ número 28.379.237/0001-44, na modalidade Pregão Eletrônico número 009/2019, PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO número 035/2019, homologo a presente licitação e adjudico o objeto da mesma à licitante vencedora para a respectiva aquisição.

Contagem, 07 de agosto de 2019.

Luis André de Araújo Vasconcelos
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.809
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 no Processo 
Administrativo nº. 09419/2019-01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inci-
so II da Lei Orgânica deste Município, à servidora NORMA NONATA DE AQUINO, titular do cargo de provimento efetivo de Pedagogo PED1, Nível XIIIA, Padrão “P-11”, 
matrícula nº. 1156647, lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2019 a 31 de outubro de 2019.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de agosto de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.810
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no Processo Ad-
ministrativo nº. 06110/2019-01A; 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 
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da Lei Orgânica deste Município, à servidora NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB1 - II, Nível XIIIA, 
Padrão “P-11”, matrícula nº. 1136980, lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2019 a 30 de setembro de 2019.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de agosto de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.811
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no Processo Ad-
ministrativo nº. 03346/2019-01A; 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, ao servidor FRANCISCO VELOSO BRANDÃO, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB2, Nível XIIIA, 
Padrão “P-10”, matrícula nº. 1318752, lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2019 a 31 de agosto de 2019.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de agosto de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.812
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015; 
REVOGA autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA dos servidores abaixo relacionados, com base nos despachos exarados nos Ofícios nº. 
1.220/2019/GAB/SEDUC, conforme descrito abaixo:

Servidor (a) Matrícula Unidade Escolar A partir de:

ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS 01204552 ESCOLA MUNICIPAL DONA GABRIELA LEITE ARAÚJO 29/03/19

DEBORA CARDOSO CHAVES SANTANA OLIVEIRA 01379492 UMEI VEREADOR JOÃO EVANGELISTA FERNANDES 29/07/19

DJENANE VERA EDUARDO 01275263 ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JORGE FERRAZ 29/07/19

JAQUELINE SUDÁRIO 01350230 ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUCAS FILHO 01/08/19

MARCIA EMILIA MARQUES CABRAL BATISTA 01412554
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE MATOS 
SILVEIRA 13/07/19

REGINA RODRIGUES ALVES PAPINI 01352063 UMEI PROFESSORA JUVERCI MARIA DE FREITAS 30/07/19

ROSIMEIRE JOSE DE OLIVEIRA REZENDE 01454729 ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ORECHIO 29/07/19
Palácio do Registro, em Contagem, aos 06 de agosto de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.813
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015;
Art.1º Concede autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA aos servidores abaixo relacionados, no horário, no período e no local, a seguir 
especifi cados, com base no despacho exarado no Ofício nº 1.219/2019/GAB/SEDUC:

Servidor (a) Matrícula Unidade Escolar da fl exibilização 

Período
Turno de Flexibiliza-
ção (Horário)Início Término 

ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS 01204552 E.M. DONA GABRIELA LEITE ARAÚJO 29/03/2019 20/12/2019 13H ÀS 17H30MIN.

DEBORA CARDOSO CHAVES SANTANA 
OLIVEIRA 01379492

UMEI VEREADOR JOÃO EVANGELISTA 
FERNANDES 29/07/2019 08/08/2019 7H ÀS 11H30MIN
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FABIANA ALMEIDA ROQUES 01454753
E.M. PROFESSOR GERALDO BASÍLIO 
RAMOS 29/07/2019 31/07/2019 13H AS 17H30MIN

IGRASIELLE FRAGA DE OLIVEIRA SILVA 01376612 UMEI SAPUCAIAS 29/07/2019 21/12/2019 7H AS 11H30MIN

IVANILDA RODRIGUES DA SILVA 01244880 E.M. JOAQUIM TEIXEIRA CAMARGOS 29/07/2019 20/12/2019 7H AS 11H30 MIN.

MIRIAN DE SOUZA FERREIRA 01394300 E.M. MARIA DO CARMO ORECHIO 29/07/2019 20/12/2019 7H AS 11H30 MIN.

ROSIMEIRE JOSE DE OLIVEIRA REZENDE 01454729 E.M. MARIA DO CARMO ORECHIO 29/07/2019 20/12/2019 13H AS 17H30 MIN

SARA CURY MONTEIRO MIRANDA 01353973 E.M. JOAQUIM TEIXEIRA CAMARGOS 29/07/2019 20/12/2019 13H AS 17H30MIN

VERA MIRIS GOMES 30000841 UMEI BOM JESUS 29/07/2019 01/08/2019 07H ÀS 11H 30MIN.
Art.2º Os servidores relacionados no Artigo 1º, deste Ato Administrativo, em fl exibilização de jornada de trabalho ampliada perceberão o percentual de ampliação sobre 
o valor correspondente ao seu padrão de carreira, constante na tabela de vencimento, garantindo, nos termos do Artigo 42 da Lei Complementar nº 90/2010, com a 
redação dada pela Lei Complementar nº 180/2014:
I - o pagamento das férias regulamentares coletivas em janeiro;
II - a incidência sobre 1/3 (um terço) de férias;
III - o abono natalino ou décimo terceiro, proporcionalmente ao período de exercício de jornada ampliada.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 06 de agosto de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.814
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-12, a servidora RENATA COSTA FELICÍSSIMO, lotada na Secretaria Municipal de Saúde; designada para responder pela 
Diretoria do Distrito Sanitário Ressaca, devendo a servidora apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme 
preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Art. 2º NOMEAR, para cargo em comissão DAM-12, código SMS.DAM12.16.24, REINER GOTSHALG, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, designado para responder 
pela Diretoria do Distrito Sanitário Ressaca, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 461, de 28 de março de 2018, e suas alterações
Art.3º Este Ato Administrativo entra em vigor na sua data de publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 06 de agosto de 2019.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.815
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; EXONERA, a partir de 18 de julho de 2019, do cargo em comissão DAM-05, a servidora ALANA SILVEIRA BELO, 
lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação; devendo a servidora apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens 
com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresen-
tada a referida declaração.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 06 de agosto de 2019.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.816
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-4, código SEAD.DAM4.13.22, o servidor PAULO MÁRCIO MEDEIROS DE AZEVEDO, lotado na Secretaria Municipal de 



"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, 7 de agosto de 2019 Página 50 de 59 Diário Oficial de Contagem - Edição 4637

Administração, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, designado para responder pela Gerência de Arquivo, de acordo com a estrutura organizacional 
estabelecida pelo Decreto nº 1138, de 22 de julho de 2019.
Art. 2º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-4, o servidor WLADIMIR REIS DO CARMO DE ANDRADE, lotado na Secretaria Municipal de Administração; designado 
para responder pela Gerência de Almoxarifado, devendo o servidor apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, con-
forme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 06 de agosto de 2019.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.817
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-4, o servidor FERNANDES DA ROCHA, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; devendo o servidor 
apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Con-
tagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Art.2º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-4, código SEMOBS.DAM4.04.10, CLÁUDIA DE CÁSSIA CARNEIRO DO CARMO, lotada na Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, de 
acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 452, de 26 de março de 2018.
Art. 3º Este Ato Administrativo entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de agosto de 2019.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.818
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DISPENSA da designação para o 
exercício da Função Confi ança de Assessor Educacional, Referência FC-5, CFC-197, a servidora DAISY GABRIELLE MARTINS, matrícula 01396184, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de agosto de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.819
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre 
a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; NOMEIA, para cargo em comissão DAM-04, código SEAD.DAM4.14.22, ALCIENE BRAGA PEREIRA COSTA, 
lotada na Secretaria Municipal de Administração, designada para responder pela Gerência de Almoxarifado, a partir da publicação deste Ato Administrativo, de acordo 
com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 1.138, de 22 de julho de 2019.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de agosto de 2019.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.820
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-15, o servidor THIAGO DE FREITAS OLIVEIRA, lotado no Secretaria Municipal de Administração, designado para respond-
er pela Superintendência de Gestão e Aquisição, devendo o servidor apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, con-
forme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Art. 2º NOMEAR, para cargo em comissão DAM-15, código SEAD.DAM15.01.02, THIAGO DE FREITAS OLIVEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Administração, desig-
nado para responder pela Superintendência de Licitações, Contratos e Parcerias, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 1.138, de 22 de 
julho de 2019.
Art.3º Este Ato Administrativo entra em vigor na sua data de publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de agosto de 2019.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
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Prefeito de Contagem
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.821
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º DISPENSAR da designação para o exercício da Função Especial de Escriturário de Caixa Escolar I, da unidade escolar “Escola Municipal Otacir Nunes dos Santos”, 
Referência FE-5, CFE-141, o servidor EVÂNIO SOUZA DA SILVA, matrícula 280348, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 31 de julho de 2019.
Art.2º DESIGNAR para o exercício da Função Especial de Escriturário de Caixa Escolar I, da unidade escolar “Escola Municipal Otacir Nunes dos Santos”, Referência FE-5, 
CFE-141, a servidora EVA NAZARÉ DE CASTRO REZENDE, matrícula 1311073, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir da data de publicação deste Ato 
Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de agosto de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.822
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DISPENSA da designação para o 
exercício da Função Especial de Escriturário de Caixa Escolar II, da unidade escolar “UMEI Eustáquio Junio Matosinhos”, Referência FE-6, CFE-191, a servidora GIOVANNA 
PATRÍCIA DE SOUZA JORGE, matrícula 01280550, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 15 de julho de 2019.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de agosto de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.823
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNA para o exercício da Função 
Especial de Escriturário de Caixa Escolar II, da unidade escolar “UMEI Eustáquio Junio Matosinhos”, Referência FE-6, CFE-191, a servidora MAYRE AMARAL SOARES, 
matrícula 01170577, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de agosto de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.824
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; REVOGA autorização para receber Gratifi cação de Dedicação Exclusiva do Magistério – GDEM, 
para atuar no programa AEE – Atendimento Educacional Especializado, nos termos do Artigo 18 da Lei Complementar nº 203, de 04 de abril de 2016, a servidora 
abaixo relacionada, conforme descrito:

SERVIDOR (A) MATRÍCULA A PARTIR DE:

LOUANE DE MACEDO MORAIS 1421898 31/07/2019
Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de agosto de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.825
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; REVOGA autorização para receber Gratifi cação de Dedicação Exclusiva do Magistério – GDEM, 
para atuar no programa AEE – Atendimento Educacional Especializado, nos termos do Artigo 18 da Lei Complementar nº 203, de 04 de abril de 2016, a servidora 
abaixo relacionada, conforme descrito:



"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, 7 de agosto de 2019 Página 52 de 59 Diário Oficial de Contagem - Edição 4637

SERVIDOR (A) MATRÍCULA A PARTIR DE:

SIMONE CORREA DE JESUS 1171220 15/07/2019
Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de agosto de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.826
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no Processo Ad-
ministrativo nº. 06060/2019-01A; 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 CLERI CRISTINA DA CRUZ, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão 
“P-13”, matrícula nº. 1351032, lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2019 a 31 de agosto de 2019.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de agosto de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.827
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre 
a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; EXONERA, a pedido, do cargo em comissão DAM-4, código SEAD.DAM4.09.22, a servidora ISABELLA 
CRISTINA SOUZA DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 05 de agosto de 2019; devendo o servidor apresentar à Superintendência 
de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do 
acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de agosto de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano e Habitação 

RESOLUÇÃO 01 DE 06 DE AGOSTO DE 2019.

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Complementar 247/2017. 
CONSIDERANDO que no Município de Contagem não existe ainda controle eletrônico de ponto para conferencia real da jornada;
CONSIDERANDO as diretrizes da Lei Municipal nº. 2.160 e do art. 2º do Decreto nº. 1.877/2012;
CONSIDERANDO a necessidade de se ter o controle real do exercício de trabalho de cada servidor público da Subsecretaria, evitando assim recebimento por dias ou 
horários não trabalhados;
Resolve:
Art. 1.º A jornada de trabalho dos servidores da Subsecretaria Municipal de Habitação deverá observar o disposto no art. 2º do Decreto 1.877/2012, sendo padrão o 
horário das 08:00h às 17:00h, de segunda a sexta feira, com intervalo entre turnos das 12:00h às 13:00h. 
Art. 2.º O registro de frequência é obrigatório para todos os servidores efetivos e comissionados, sendo efetuado por anotação em folha de frequência, de forma pesso-
al, no horário de cada entrada, e no horário de cada saída. 
§ 1.º O registro na folha de frequência deverá ser feito todos os dias nos horários exatos de entrada ao trabalho, saída e retorno para intervalo de descanso, bem como, 
no horário para saída do trabalho. 
§ 2.º A Folha de frequência fi cará disponível nas entradas de cada setor de trabalho, devendo ser observado a anotação pelo servidor efetivo e comissionado. 
§ 3.º  Como atribuição de rotina e mediante solicitação das chefi as ou responsáveis, caberá à Assessoria do Gabinete da Subsecretaria de Habitação o acompanhamento 
dos registros dos servidores, encaminhando eventuais inconsistências ou irregularidades às Superintendências, assim como informando ao Subsecretário de Habitação. 
§ 4.º "Fica expressamente proibida a apresentação de registro de frequência com horários padronizados, o chamado ‘registro de ponto britânico’, sendo que nesses 
casos, não será aceita a folha de frequência do servidor efetivo e comissionado. 
Art. 3.º As ausências ou faltas ocorridas por motivos de saúde somente serão justifi cadas através de atestado/declaração de profi ssional de saúde, contendo no docu-
mento o visto do Superintendente. 
§ 1.º As faltas por motivo de saúde, quando excedentes a 3 (três) dias, consecutivos ou alternados, num mesmo mês, somente serão justifi cadas por laudo médico 
ofi cial, devendo o servidor buscar orientações junto ao Recursos Humanos da Secretaria de Administração, sendo adotadas as normas estabelecidas pela administração 
e pela Medicina e Saúde Ocupacional da Secretaria de Administração para a realização de perícia médica. 
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§ 2.º As justifi cativas de ausências deverão ser enviadas à Assessoria do Gabinete do Subsecretário num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da ocor-
rência. 
Art. 4.º As ausências ocasionadas por serviços externos deverão ser justifi cadas através de comunicado expresso ao Superintendente, que deverão constar anexo a folha 
de frequência. 
Art. 5.º Condicionado à autorização do Subsecretário de Habitação, mediante requerimento da Superintendência, poderá o servidor ou determinado setor da Subsecre-
taria cumprir horário diferenciado. 
§ 1.º O horário diferenciado que trata este artigo somente será objeto de apreciação quando, por manifestação da Superintendência, verifi car-se que não trará prejuízos 
aos serviços nem inviabilizará o atendimento ao público. 
§ 2.º A autorização de horário diferenciado poderá ser cancelada a qualquer tempo, mediante solicitação da Superintendência ou conveniência da administração. 
Art. 6.º Ficam condicionadas à análise individual as situações especiais previstas na Legislação Municipal.  
Art. 7.º A presente regulamentação entra em vigor em 12 de agosto de 2019, fi cando revogadas as disposições em contrário. 

Contagem, 06 de agosto de 2019.

RAFAEL BRAGA DE MOURA
Subsecretário Municipal de Habitação 

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento 
Sustentável

Retifi cação das atividades (acréscimo) na Licença Ambiental publicado no Diário Ofi cial, Edição 4634, Data 2 de agosto de 2019, Página 16. Concedida na Reunião  
Ordinária do COMAC em 30-07-2019.
CERTIFICADO LAC 1 Nº 011/19 - LICENÇA AMBIENTAL
O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, no uso de suas atribuições e com base no artigo 5º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 23/12/03, 
e tendo em vista a Deliberação Normativa      Nº 01 de 19/07/00 do COMAC, concede ao empreendimento Pipe Sistemas Tubulares Ltda., CNPJ: 02.226.707.0001-46, 
Classe 4, localizada na Via Expressa de Contagem, Nº 3.500, Bairro Cincão, Contagem – MG, Licença Ambiental Concomitante (LAC 1), com validade até 30/07/2029, 
para exercer atividade de produção de tubos de aço com costura; produção de outros tubos de ferro e aço; serviços de tratamento e revestimento em metais; produtos 
de artefatos e estampados em metal. Processo Administrativo                    Nº 21460/2017-03A. A empresa deverá manter disponíveis os projetos, licenças e outros 
documentos exigidos por lei para fi ns de fi scalização. Em caso de alteração ou aumento da produção, deverá comunicar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável de Contagem para promover a sua adequação no licenciamento ambiental e, por fi m, a renovação de licenças ambientais deve ser requerida 
com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, conforme dispõe o §4º, art. 14 da Lei Complementar nº 140/2011. Com 
condicionantes.

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO

Contagem, 07 de agosto de 2019.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2019
TIPO: Menor Preço Por Item

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE MANUTENÇÃO PARA SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO NA IN-
FRAESTRUTURA URBANA, RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTÇÃO E DRENAGEM EM PONTOS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIIO DE CONTAGEM – LOTE 1

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade: 1151.15.451.0015.2052; código: 33.90.30-24; Fonte: 0100

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

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

FRUSTRADO ITEM VALOR TOTAL

FRUSTRADO 1 ---------------------------

FRUSTRADO 2 ---------------------------

PREMOLDADOS MATOSINHOS EIRELI - EPP 3 R$2.315,50

FRUSTRADO 4 -------------------------

PREMOLDADOS MATOSINHOS EIRELI - EPP 5 R$30.396,00

PREMOLDADOS MATOSINHOS EIRELI - EPP 6                   R$762,00

PREMOLDADOS MATOSINHOS EIRELI - EPP 7 R$1.593,90

PREMOLDADOS MATOSINHOS EIRELI - EPP 8 R$1.104,90

PREMOLDADOS MATOSINHOS EIRELI - EPP 9 R$ 1.479,90

PREMOLDADOS MATOSINHOS EIRELI - EPP 10 R$ 2.363,70

PREMOLDADOS MATOSINHOS EIRELI - EPP 11 R$ 3.196,95

PREMOLDADOS MATOSINHOS EIRELI - EPP 12 R$5.978,41

FRUSTRADO 13 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 14 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 15 --------------------

CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 16 R$665,10

FRUSTRADO 17 ---------------------

FRUSTRADO 18 ------------------------

FRUSTRADO 19 ------------------------

FRUSTRADO 20 -----------------------

FRUSTRADO 21 ----------------------

PREMOLDADOS MATOSINHOS EIRELI - EPP 22 R$4,24

FRUSTRADO 23 -----------------------

FRUSTRADO 24 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 25 -----------------------

FRUSTRADO 26 ----------------------

FRUSTRADO 27 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 28 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 29 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 30 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 31 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 32 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 33 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 34 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 35 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 36 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 37 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 38 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 39 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 40 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 41 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 42 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 43 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

PREMOLDADOS MATOSINHOS EIRELI - EPP 44 R$92,00

PREMOLDADOS MATOSINHOS EIRELI - EPP 45 64,54

PREMOLDADOS MATOSINHOS EIRELI - EPP 46 145,50

PREMOLDADOS MATOSINHOS EIRELI - EPP 47 R$130,80
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PREMOLDADOS MATOSINHOS EIRELI - EPP 48 R$520,80

PREMOLDADOS MATOSINHOS EIRELI - EPP 49 R$256,36

PREMOLDADOS MATOSINHOS EIRELI - EPP 50 R$212,16

FRUSTRADO 51 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 52 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 53 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 54 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

PREMOLDADOS MATOSINHOS EIRELI - EPP 55 R$2.460,00

FRUSTRADO 56 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

PREMOLDADOS MATOSINHOS EIRELI - EPP 57 R$1.890,00

FRUSTRADO 58 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 59 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 60 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 61 R$41.790,00

FRUSTRADO 62 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 63 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 64 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 65 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 66 R$6.498,70

CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 67 R$7.776,60

CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 68 R$6.340,00

PREMOLDADOS MATOSINHOS EIRELI - EPP 69 R$1.840,00

PREMOLDADOS MATOSINHOS EIRELI - EPP 70 R$6.300,00

FRUSTRADO 71 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 72 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 73 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

PREMOLDADOS MATOSINHOS EIRELI - EPP 74 R$5.179,50

PREMOLDADOS MATOSINHOS EIRELI - EPP 75 R$3.498,00

FRUSTRADO 76 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 77 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 78 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 79 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 80 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 81 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 82 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 83 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 84 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 85 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 86 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 87 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 88 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 89 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 90 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 91 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 92 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 93 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

FRUSTRADO 94 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

FRUSTRADO 95 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

PREÇO TOTAL========================================> R$ 134.855,56



"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, 7 de agosto de 2019 Página 56 de 59 Diário Oficial de Contagem - Edição 4637

Totalizando o valor da licitação em R$ 134.855,56 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Arcione Félix Capucho
Pregoeira

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta às licitante vencedoras PREMOLDADOS MATOSINHOS EIRELI - EPP, CNPJ21.734.108/0001-88 no valor de em R$ 71.785,16 (setenta e um 
mil, setecentos e oitenta e cinco  reais e vinte e dezesseis centavos), e CONCREBET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 04.901.272/0001-13 no valor de R$ 63.070,40  
(sessenta e três mil, setenta reais e quarenta centavos) modalidade Pregão Eletrônico nº 022/2019, homologo a licitação para a respectiva contratação.

Contagem, 7 de agosto de 2019.

PEDRO PAULO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

ATA DE ANÁLISE, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS – RESULTADO PRELIMINAR – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2019 – PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO N.º 006/2019

A Comissão de Seleção designada pela PORTARIA SMDHC Nº 008, DE 15 DE JULHO DE 2019, publicada no Diário Ofi cial do Município de Contagem – Edição 4630, de 
29 de julho de 2019, que subscreve a presente, em continuidade à análise dos documentos apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil (OSC), nos termos do 
edital de chamamento público supramencionado, cujo objeto é “CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL VISANDO O 
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS À PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, POR MEIO DE ATIVIDADES QUE VALORIZEM E PROMOVAM O 
PROTAGONISMO, O EMPODERAMENTO E A CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA ATRAVÉS DO ESPORTE, LAZER E CULTURA, REDUZINDO SITUAÇÕES DE ISOLAMENTO SOCIAL E 
MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA IDOSA, no âmbito do Município de Contagem – MG, com transferência de recursos fi nanceiros Municipal”; 
apresenta a seguinte análise técnica, para, ao fi nal, proceder seu julgamento e classifi cação. Foram avaliados os itens técnicos das propostas recebidas nos termos do 
Edital de Chamamento Público nº 002/2019 – Processo Administrativo Nº 006/2019. Apresentaram propostas nos termos do Edital as OSCs: SOCIEDADE CULTURAL E 
RELIGIOSA DE MINAS GERAIS – SCRMG, CNPJ n.º 15.621.747/0001-34; ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS – PROJETO DE 
VIDA, CNPJ n.º 03.015.043/0001-39; ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II – AMONP, CNPJ n.º 16.684.664/0001-57; NÚCLEO DE INCENTIVO 
À CIDADANIA – NIC, CNPJ n.º 06.986.035/0001-28; INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS, CNPJ n.º 17.359.415/0001-59. Em análise, a OSC SOCIEDADE CULTURAL E 
RELIGIOSA DE MINAS GERAIS – SCRMG, CNPJ n.º 15.621.747/0001-34, entidade privada, sem fi ns lucrativos, apresentou proposta válida nos termos do edital, sendo 
consideradas, pela Comissão de Seleção: critério de julgamento (A), informações sobre ações a serem executadas, metas a serem atingidas, indicadores que aferirão o 
cumprimento das metas e prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas – grau satisfatório de atendimento (3,0 Pontos), uma vez que a OSC 
apresentou informações sobre metas a serem atingidas em desacordo com o previsto no edital, ou seja, não apresentou exigência de comprovação mínima de 70% de 
participação dos benefi ciários nas atividades realizadas; critério de julgamento (B), adequação da proposta aos objetivos da política, do plano, do programa ou da ação 
em que se insere a parceria – grau pleno de adequação (2,0 Pontos); critério de julgamento (C), descrição da realidade objeto da parceria e do nexo entre essa realidade 
e a atividade ou projeto proposto – grau pleno da descrição (1,0 Ponto); critério de julgamento (D), adequação da proposta ao valor de referência constante do Edital, 
com menção expressa ao valor global da proposta – valor global proposto é igual ou até 10% (dez por cento), exclusive, mais baixo do que o valor de referência (0,50 
Pontos), com menção expressa ao valor global da proposta no montante de R$3.678.889,20 (três milhões, seiscentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e nove 
reais e vinte centavos), o valor global apresentado é igual ao valor de referência constante no edital; critério de julgamento (E), capacidade técnico-operacional da 
instituição proponente – grau pleno de capacidade técnico operacional (2,0 Pontos); A entidade não possui o Certifi cado das Entidades Benefi centes de Assistência 
Social – CEBAS; A OSC apresentou documentação incompleta na mídia digital de acordo com item 7.4.2 do edital, ou seja, contendo apenas o anexo VII, ausentes 
anexos de I a VI. Em análise, a OSC ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS – PROJETO DE VIDA, CNPJ n.º 03.015.043/0001-39, 
entidade privada, sem fi ns lucrativos, apresentou proposta válida nos termos do edital, sendo consideradas, pela Comissão de Seleção: critério de julgamento (A), 
informações sobre ações a serem executadas, metas a serem atingidas, indicadores que aferirão o cumprimento das metas e prazos para a execução das ações e para o 
cumprimento das metas – grau pleno de atendimento (4,0 Pontos); critério de julgamento (B), adequação da proposta aos objetivos da política, do plano, do programa 
ou da ação em que se insere a parceria – grau pleno de adequação (2,0 Pontos); critério de julgamento (C), descrição da realidade objeto da parceria e do nexo entre 
essa realidade e a atividade ou projeto proposto – grau pleno da descrição (1,0 Ponto); critério de julgamento (D), adequação da proposta ao valor de referência 
constante do Edital, com menção expressa ao valor global da proposta – valor global proposto é pelo menos 10% (dez por cento) mais baixo do que o valor de 
referência (1,0 Ponto), com menção expressa ao valor global da proposta no montante de R$3.294.255,12 (três milhões, duzentos e noventa e quatro mil, duzentos e 
cinquenta e cinco reais e doze centavos); critério de julgamento (E), capacidade técnico-operacional da instituição proponente – grau pleno de capacidade técnico 
operacional (2,0 Pontos). A entidade possui o Certifi cado das Entidades Benefi centes de Assistência Social – CEBAS. Em análise, a OSC ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES 
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DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II – AMONP, CNPJ n.º 16.684.664/0001-57, entidade privada, sem fi ns lucrativos, apresentou proposta válida nos termos do edital, sendo 
consideradas, pela Comissão de Seleção: critério de julgamento (A), informações sobre ações a serem executadas, metas a serem atingidas, indicadores que aferirão o 
cumprimento das metas e prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas – grau pleno de atendimento (4,0 Pontos); critério de julgamento (B), 
adequação da proposta aos objetivos da política, do plano, do programa ou da ação em que se insere a parceria – grau pleno de adequação (2,0 Pontos); critério de 
julgamento (C), descrição da realidade objeto da parceria e do nexo entre essa realidade e a atividade ou projeto proposto – grau pleno da descrição (1,0 Ponto); 
critério de julgamento (D), adequação da proposta ao valor de referência constante do Edital, com menção expressa ao valor global da proposta – valor global proposto 
é pelo menos 10% (dez por cento) mais baixo do que o valor de referência (1,0 Ponto), com menção expressa ao valor global da proposta no montante de 
R$3.255.816,94 (três milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos); critério de julgamento (E), capacidade 
técnico-operacional da instituição proponente – grau pleno de capacidade técnico operacional (2,0 Pontos). A entidade possui o Certifi cado das Entidades Benefi centes 
de Assistência Social – CEBAS. Em análise, a OSC NÚCLEO DE INCENTIVO À CIDADANIA – NIC, CNPJ n.º 06.986.035/0001-28, entidade privada, sem fi ns lucrativos, 
apresentou proposta válida nos termos do edital, sendo consideradas, pela Comissão de Seleção: critério de julgamento (A), informações sobre ações a serem 
executadas, metas a serem atingidas, indicadores que aferirão o cumprimento das metas e prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas – grau 
satisfatório de atendimento (3,0 Pontos), uma vez que a OSC apresentou informações sobre metas a serem atingidas em desacordo com o previsto no edital; critério de 
julgamento (B), adequação da proposta aos objetivos da política, do plano, do programa ou da ação em que se insere a parceria – grau pleno de adequação (2,0 
Pontos); critério de julgamento (C), descrição da realidade objeto da parceria e do nexo entre essa realidade e a atividade ou projeto proposto – grau pleno da descrição 
(1,0 Ponto); critério de julgamento (D), adequação da proposta ao valor de referência constante do Edital, com menção expressa ao valor global da proposta – valor 
global proposto é pelo menos 10% (dez por cento) mais baixo do que o valor de referência (1,0 Ponto), com menção expressa ao valor global da proposta no montante 
de R$3.234.416,85 (três milhões, duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos); critério de julgamento (E), capacidade 
técnico-operacional da instituição proponente – grau pleno de capacidade técnico operacional (2,0 Pontos). A entidade possui o Certifi cado das Entidades Benefi centes 
de Assistência Social – CEBAS. Em análise, a OSC INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS, CNPJ n.º 17.359.415/0001-59, entidade privada, sem fi ns lucrativos, 
apresentou proposta válida nos termos do edital, sendo consideradas, pela Comissão de Seleção: critério de julgamento (A), informações sobre ações a serem 
executadas, metas a serem atingidas, indicadores que aferirão o cumprimento das metas e prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas – grau 
pleno de atendimento (4,0 Pontos); critério de julgamento (B), adequação da proposta aos objetivos da política, do plano, do programa ou da ação em que se insere a 
parceria – grau pleno de adequação (2,0 Pontos); critério de julgamento (C), descrição da realidade objeto da parceria e do nexo entre essa realidade e a atividade ou 
projeto proposto – grau pleno da descrição (1,0 Ponto); critério de julgamento (D), adequação da proposta ao valor de referência constante do Edital, com menção 
expressa ao valor global da proposta – valor global proposto é pelo menos 10% (dez por cento) mais baixo do que o valor de referência (1,0 Ponto), com menção 
expressa ao valor global da proposta no montante de R$3.285.485,76 (três milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis 
centavos); critério de julgamento (E), capacidade técnico-operacional da instituição proponente – grau pleno de capacidade técnico operacional (2,0 Pontos). A 
entidade possui o Certifi cado das Entidades Benefi centes de Assistência Social – CEBAS. Tendo as OSCs, em suma, atendido às demais exigências em Edital, conforme 
fundamentado e detalhado na lista de checagem de itens da Comissão de Seleção.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, as Organizações da Sociedade Civil – ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS – PROJETO DE VIDA, CNPJ n.º 
03.015.043/0001-39; ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II – AMONP, CNPJ n.º 16.684.664/0001-57 e INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE 
MARCOS, CNPJ n.º 17.359.415/0001-59 empataram na pontuação referente aos critérios de julgamento. Assim, considerando o item 7.5.9 do edital que expressa “(...) 
No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida no critério de julgamento (A). Persistindo a situação 
de igualdade, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de julgamento (B), (E) e (D). Caso essas regras não solucio-
nem o empate, será considerada vencedora a entidade com mais tempo de constituição e, em último caso, a questão será decidida por sorteio. Tendo as Organizações 
da Sociedade Civil:  ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS – PROJETO DE VIDA, CNPJ n.º 03.015.043/0001-39; ASSOCIAÇÃO 
DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II – AMONP, CNPJ n.º 16.684.664/0001-57 e INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS, CNPJ n.º 17.359.415/0001-59 
obtido notas máximas nos critérios de julgamento (A), (B) e (E), o critério de desempate (D) prevaleceu, tendo a OSC ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO 
USO INDEVIDO DE DROGAS – PROJETO DE VIDA, CNPJ n.º 03.015.043/0001-39, apresentado valor global da proposta no montante de R$3.294.255,12 (três milhões, 
duzentos e noventa e quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos); ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II – AMONP, CNPJ 
n.º 16.684.664/0001-57, apresentado valor global da proposta no montante de R$3.255.816,94 (três milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e dezesseis 
reais e noventa e quatro centavos); e INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS, CNPJ n.º 17.359.415/0001-59, apresentado valor global da proposta no montante de 
R$3.285.485,76 (três milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

QUADRO DE INFORMAÇÕES E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR:

OSC CNPJ CLASSIFICAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II – AMONP 16.684.664/0001-57 1ª

INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 17.359.415/0001-59 2ª

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS – PROJETO DE VIDA 03.015.043/0001-39 3ª

NÚCLEO DE INCENTIVO À CIDADANIA – NIC 06.986.035/0001-28 4ª

SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS – SCRMG 15.621.747/0001-34 5ª

Por fi m, a Comissão de Seleção comunica a abertura do prazo para interposição de recursos contra o presente resultado preliminar, conforme Item 7.1 do Edital de 
Chamamento Público nº. 002/2019 – Processo Administrativo nº 006/2019, de 5 (cinco) dias contados da publicação da presente Ata. Nada mais havendo a registrar, 
lavra-se a presente ata que é assinada por todos os membros da Comissão. Publique-se. Contagem, 07 de agosto de 2019.

Rafael Braga de Moura – Matrícula: 01488186
Presidente da Comissão de Seleção
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Ricardo Teixeira de Carvalho – Matrícula 01314536
Membro da Comissão de Seleção
Maria Aparecida de Medeiros Rodrigues – Matrícula: 01165468
Membro da Comissão de Seleção
Marina Rodrigues Alves de Carvalho – Matrícula: 01487894
Membro da Comissão de Seleção

C.M.D.P.D.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA - CMDPD

CONVOCAÇÃO

Contagem, 07 de agosto de 2019

Convocamos os(as) Conselheiros(as) de Direitos, os cidadãos de Contagem e os demais interessados para participarem da 127ª Reunião Ordinária do Conselho Munici-
pal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defi ciência de Contagem - CMDPD, que será realizada (quarta-feira), dia 14 de agosto de 2019, às 14h00  na Faculdade Una 
de Contagem, Avenida Maria da Glória Rocha, 424, sala  auditório – Beatriz  – Contagem.

Pauta da 127ª Reunião Ordinária do CMDPD – 14 de agosto de 2019.
1 - Informes
2 - Apreciação da 126ª Ata.
3 – Mini Palestra: Thiago Helton – Mudanças na Reforma da Previdência relacionadas às Pessoas com defi ciência. 
4 – Centro de Convivência da Pessoa com Defi ciência. 
5 – Semana da Pessoa com Defi ciência 2019.

Sr. Maurício Alves Peçanha
Presidente - CMDPD. 

Câmara Municipal

Ata da 22º Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e dezenove.  Aos nove dias do mês de julho, realizou-se, neste Legislativo, no Plenário 
“Vereador José Custódio”, a vigésima segunda  reunião ordinária com a presença de vinte e um vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente Vereador Daniel 
Flávio de Moura Carvalho solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, estando todos presentes. Em seguida, o vereador 1º Vice-presidente José Antônio  fez 
a leitura do Capítulo 9, Versículos 32 a 38, narrado por São Mateus,  da Bíblia Sagrada. Na sequência, foi votada e aprovada, sem ressalva, a ata da reunião anterior.  
Em seguida, foram lidas as correspondências recebidas e encaminhadas à Diretoria Legislativa para as providências de praxe. Na sequência, o presidente Daniel Carvalho 
falou de mais uma denúncia que esta Casa Legislativa teria recebido no dia 1º de julho do corrente, apresentada pelo senhor Frederico Lana dos Santos por possível 
crime de responsabilidade fundamentado no Decreto 201/67. Entretanto, o presidente informou que em 4 de julho do corrente, o autor da denúncia teria requerido a 
desistência de abertura de procedimento pela perda de mandato do prefeito Alexis de Freitas, protocolado nesta Casa em 26 de junho do corrente. Em seguida, o 
presidente Daniel Carvalho solicitou ao Procurador desta Casa, Silvério Cândido, que fi zesse a leitura, na íntegra, da referida denúncia. Após realizada a leitura da 
referida denúncia e feitas  as considerações legais,  o Procurador desta Casa informou que após pedido de desistência,  essa denúncia perderia o objeto e a sua 
tramitação nesta Casa. Diante do pedido de desistência, a referida denúncia foi arquivada.   Prosseguindo, foram lidos e encaminhados ao órgão competente para 
exame e parecer no prazo legal, os seguintes projetos: Veto Parcial à Proposição de Lei nº 025/2019 originária do Projeto de Lei Complementar nº 007/2019 – “Altera a 
Lei Complementar nº 267, de 06 de novembro de 2018, que “Regulamenta as Áreas de Interesse Social 2 (AIS-2); institui o Programa Habitacional “Morar Contagem” e 
dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei Complementar nº 016/2019 – “Altera a Lei Complementar nº 215, de 29 de dezembro de 2016, 
que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Civil de Contagem, altera denominação e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 029/2019 – 
“Institui no município de Contagem, o dia 23 de agosto como o “Dia Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio”, de autoria dos vereadores Alexandre (Xexeu), Glória 
(da aposentadoria) e Silvinha (Dudu); Projeto de Lei nº 030/2019 – “Dispõe no âmbito do município de Contagem a criação da “Patrulha Maria da Penha”, e dá outras 
providências”, de autoria da Comissão Externa de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher; Projeto de Lei nº 031/2019 “Cria o Fundo Municipal do Conselho da 
Mulher de Contagem no âmbito da Administração Pública Direta Municipal e dá outras providências”, de autoria do vereador Presidente Daniel Carvalho; Projeto de 
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Resolução nº 033/2019 – “Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao Senhor Vladimir de Faria Azevedo”,de autoria do vereador Alexandre (Xexeu). Na 
sequência, foram votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos nºs 640 a 704/2019; Indicações nºs 1177 a 1202/2019; Moção nº 119 a 131/2019, 
apresentados pelos vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber: Requerimento nº 642/2019 – “Requer a tomada de medidas cabíveis dos órgãos competentes 
da administração pública quanto à poluição atmosférica produzida pela empresa GRUNTEC SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, sediada na Rua Onze, 481, Kennedy, cuja 
atividade preponderante é a coleta e queima de lixo hospitalar, tendo como conseqüência a emissão de fumaça que inalada pelos moradores vem gerando problemas 
respiratórios graves”, de autoria do vereador presidente Daniel Carvalho, também assinado pelos vereadores Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes), Daniel (do Irineu), 
Glória (da aposentadoria), Rogério (Marreco), Silvinha (Dudu) , Rubens Campos e Vinícius Faria; Requerimento nº 700/2019 –“Requer ao Poder Executivo Municipal que 
seja encaminhado ofício à COPASA (Companhia de Água e Esgoto de Minas Gerais) solicitando informações (valores e cronograma de pagamento) sobre o repasse do 
Fundo Municipal de Saneamento da Companhia para o município de Contagem”, de autoria do vereador Vinícius Faria; Requerimento nº 701/2019 – “Requer o 
comparecimento do Secretário Municipal de Administração de Contagem a esta Casa Legislativa para reunião com todos os vereadores, objetivando esclarecimentos 
acerca da situação do serviço funerário do Município”, de autoria do vereador Presidente Daniel Carvalho, também assinado por todos os vereadores; Requerimento nº 
702/2019 – “ Requer da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Contagem que o  CAPS  (Centro de Atenção Psicossocial) do município  seja contemplado com 
um novo espaço para atender a população, com a sugestão no antigo prédio do Pronto Socorro do JK”, de autoria do vereador Cláudio Santos Fontes; Requerimento nº 
703/2019 – “Requer à Prefeitura Municipal de Contagem, por intermédio da Secretaria de Obras, a complementação de obra de asfaltamento na Rua Quatro no bairro 
Buganville, neste Município”, de autoria do vereador Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes);  Indicação nº 1179/2019 - Requer a substituição, urgente, das lâmpadas 
queimadas na Avenida Severino Ballesteros – do viaduto até o CEASA, que estão queimadas”, de autoria do vereador Daniel Carvalho; Indicação nº 1182/2019 
– “Duplicação da Rua Joaíma, trecho entre a Avenida do Verbo Divino e Rua Cidade de Minas, bairros Pedra Azul e Chácaras Cotia, neste Município”, de autoria da 
vereadora Glória (da aposentadoria); Indicação nº 1192/2019 – “As Comissões de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher e dos direitos da Mulher solicitam ao 
Comando Geral da Guarda Municipal de Contagem que seja disponibilizado um efetivo para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher”, de autoria da 
Comissão de Combate à Violência doméstica contra a Mulher, e, ainda, da Comissão dos Direitos da Mulher, composta pelos vereadores: Silvinha (Dudu), José Carlos 
Carneiro e Glória (da aposentadoria); Indicação nº 1193/2019 – “As Comissões de Combate à Violência Doméstica Contra a Mulher e dos Direitos da Mulher solicitam ao 
Poder Executivo local a disponibilização de mais estagiários (cursando direito) para atuarem na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher”, de autoria da Comis-
são de Combate à Violência doméstica contra a Mulher, e, ainda, da Comissão dos Direitos da Mulher, composta pelos vereadores: Silvinha (Dudu), José Carlos Carneiro 
e Glória (da aposentadoria); Indicação nº 1194/2019 – “Implantação de lombofaixa para travessia de pedestres na Rua Presidente Kennedy, Bairro Centro, neste 
Município”, de autoria do vereador Arnaldo de Oliveira; Moção nº 130/2019 – “Congratulações ao Deputado Estadual Bráulio José Tanus Braz, novo Presidente Estadual 
do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB/MG. Nesse instante, os vereadores de suas matérias destacadas, discorreram sobre elas, conforme consta nas notas taquigráfi cas. 
Na sequência, a vereadora Glória (da aposentadoria) saudou com o “Parabéns Pra Você” a funcionária Gleice pelo seu aniversário natalício nesta data, estendendo, na 
oportunidade,  os cumprimentos ao vereador Jair (Tropical) que teria aniversariado no dia  30 de junho passado. Passando à discussão e votação de projetos, foram 
votados e aprovados, por unanimidade, em Turno Único, os seguintes Projetos de Resolução: Projeto de Resolução nº 026/2019, que “Concede o Título de Cidadania 
Honorária de Contagem a Senhora Sibele de Fátima Neiva”, de autoria do vereador Alex Chiodi; Projeto de Resolução nº 027/2019, que “Concede o Diploma de Honra 
ao Mérito à doutora Mariana de Paula Pereira Santos, Investigadora de Polícia na 2ª (segunda) Delegacia de Contagem”, de autoria do vereador Arnaldo de Oliveira; 
Projeto de Resolução nº 028/2019, que “Concede o Título de Cidadania Honorária de Contagem a Desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais Doutora Alice 
de Souza Birchal”, de autoria da vereadora Silvinha (Dudu). Em seguida, foi pedido vistas pelo vereador Wellington (ortopedista) ao Projeto de Lei nº 005/2019, que 
“Institui no Município de Contagem o Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente”, de autoria do Poder Executivo. Na seqüencia, 
foi votado e aprovado, por unanimidade, no Parecer  e em Primeiro Turno o Projeto de Lei nº 014/2019, que “Autoriza o Município de Contagem a contratar com o 
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG, operações de crédito  com outorga de garantia e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo. 
Prosseguindo, foram votadas e aprovadas, em Segundo Turno, as Emendas Substitutivas nºs 001, 002, 003, 004, 005/2019, de autoria do vereador Daniel (do Irineu) ao 
Projeto de Lei nº 004/2019, que “Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual – LOA de 2020 e dá outras providências”, de autoria 
do Poder Executivo. Foram, ainda, votados e aprovados, em Segundo Turno e em Redação Final, os seguintes projetos: Projeto de Lei nº 004/2019, que “Dispõe sobre as 
diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual – LOA de 2020 e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo. Esse projeto foi aprovado por 
unanimidade, com o acréscimo das Emendas Substitutivas nºs 001, 002, 003, 004, 005, de autoria do vereador Daniel (do Irineu) e 1(uma) Emenda de Liderança 
assinada por todos os vereadores; Projeto de Lei nº 006/2019, que “Autoriza o Município de Contagem a Associar-se a Associação Mineira de Municípios – AMM”, de 
autoria do Poder Executivo, com a abstenção do vereador Daniel (do Irineu); Projeto de Lei nº 007/2019, que “Autoriza o Município de Contagem a associar-se a 
Confederação Nacional dos Municípios – CNM”, de autoria do Poder Executivo, com a abstenção do vereador Daniel (do Irineu); Projeto de Lei nº 008/2019, que 
“Autoriza o Município de Contagem a associar-se a Frente Nacional de Prefeitos – FNP”, de autoria do Poder Executivo, com a abstenção do vereador Daniel (do Irineu); 
Projeto de Lei nº 012/2019, que “Autoriza o Município de Contagem a associar-se a Agência de Desenvolvimento Regional do Circuito Turístico Veredas do Paraopeba”, 
de autoria do Poder Executivo, com a abstenção do vereador Daniel (do Irineu). Nesse instante, de acordo,  o presidente Daniel Carvalho prorrogou  a reunião por mais 
quinze minutos, conforme artigo 60 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. No horário destinado ao Grande Expediente, o vereador Daniel (do Irineu) discorreu 
sobre a Audiência Pública para a discussão do reservatório de Vargem das Flores.  Em um minucioso relato, Daniel (do Irineu) explicou que de acordo com esse relatório 
técnico da COPASA e, caso se confi rme o adensamento populacional na região de Vargem das Flores, inclusive com as alterações propostas pelo executivo municipal,  a 
vida útil , no seu melhor cenário, será de  aproximadamente vinte anos. Demonstrando preocupação, Daniel (do Irineu) observou a necessidade de uma melhor 
discussão com assuntos ambientais, a fi m de buscar solução para os problemas da água em nossa cidade.  O que foi aparteado pelos vereadores Rubens Campos, José 
Antônio e Alex Chiodi que também  mostraram-se preocupados com tal possibilidade.  Na oportunidade, Alex Chiodi informou que a prefeitura fi cou de ofi cializar uma 
proposta ao Ministério Público referente a questão do camelódromo. Comunicou que teria reiterado a posição de todos os vereadores favoráveis ao projeto boulevard 
no Eldorado. Entretanto, com a permanência daquele camelódromo, que já estaria naquele local   há trinta anos. Na sequência, o vereador Caxicó falou da eleição do 
deputado João Vitor Xavier como Presidente do Partido Cidadania em Minas Gerais.  Demonstrando satisfação, Caxicó exaltou o novo presidente e acrescentou que o 
Partido Cidadania seria um dos que mais  cresce em Minas Gerais e no Brasil. do novo presidente de seu partido Cidadania, o João Vitor Xavier. Finalizando os trabalhos, 
foi convocada a 23ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 6 de agosto, a fi m de deliberarem sobre matérias constantes da pauta. Registrada a chamada fi nal, 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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