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Atos do Executivo

DECRETO Nº 1.436, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020

Abre crédito adicional suplementar e anula dotação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 5.063, de 6 de janeiro de 2020 e

Considerando os Decretos nº 1.405, de 20 de janeiro de 2020 e nº 1.423, de 24 de janeiro de 2020, que declaram situação de emergência nas áreas afetadas por 
chuvas intensas e  inundações. 

DECRETA:

Art. 1º  Fica aberto o crédito adicional suplementar à seguinte dotação orçamentária:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte  VALORES (R$) 

1.17.1.06.122.0006.2225.33903000.0100 4.500,00

TOTAL                     4.500,00 

Art. 2º  Para fazer face à suplementação constante no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial da seguinte dotação orçamen-
tária:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte  VALORES (R$) 

1.23.1.99.999.9999.9999.99999900.9100 4.500,00

TOTAL                     4.500,00 

Art. 3º  O valor suplementado  no  art. 1º  deste  Decreto  não  onera  o limite estabelecido no art. 9º da Lei nº 5.063, de 6 de janeiro  de 2020, conforme §§ 1º a 3º  e 
seus incisos.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 03 de fevereiro de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 1.437, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020

Regulamenta o Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente - Bolsa Verde

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92, da Lei Orgânica do Município, e em 
conformidade com o disposto na Lei nº 5.032, de 05 de novembro de 2019, 
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DECRETA: 

Art. 1º  Este decreto dispõe sobre as regras e procedimentos para a execução no âmbito do Município de Contagem, do Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e 
Recuperação do Meio Ambiente, denominado Đ Bolsa Verde”
Art. 2º  O Programa Bolsa Verde será executado por meio de ações compartilhadas entre órgãos da administração direta conforme as atribuições defi nidas nos artigos 
seguintes deste Decreto.
Art. 3º  Compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, como órgão central:
I - coordenar, executar e operacionalizar o Programa Bolsa Verde;
II - indicar áreas prioritárias para a implementação do programa;
III - consolidar e tornar pública a lista das famílias benefi ciadas pelo Programa;
IV - elaborar e fi rmar o Termo de Adesão a ser assinado pelas famílias benefi ciárias, contendo os requisitos de enquadramento e outros critérios previstos neste Decreto;
V - coordenar a identifi cação, seleção, inclusão em cadastro do Programa e a assinatura do Termo de Adesão pelas famílias que desenvolvam atividades que se enqua-
drem nos critérios de participação do Programa;
VI - identifi car as famílias que deverão ser excluídas do Programa por descumprimento do Termo de Adesão;
VII - supervisionar a execução fi nanceira do Programa devendo esta ser feita em conjunto com o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
no caso de recursos oriundos do Fundo municipal de Meio Ambiente de Contagem;
VIII - desenvolver e manter cadastro contendo informações sobre as famílias benefi ciárias, áreas e atividades de conservação ambiental;
IX - verifi car o cumprimento dos requisitos ambientais estabelecidos para a transferência dos recursos aos benefi ciários;
X - capacitar os gestores de outros órgãos da administração pública municipal para a operacionalização do Programa Bolsa Verde bem como para ações de conservação 
ambiental, assistindo-os nas informações que lhes forem necessárias acerca sobre o Programa, e
XI - coordenar a realização do diagnóstico e do monitoramento ambiental das áreas a serem contempladas;
Art. 4º  Compete à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos:
I - atestar os documentos comprobatórios de cumprimento das etapas estabelecidas para liberação dos recursos, e
II - estabelecer os instrumentos de controle do cumprimento das etapas estabelecidas para a liberação dos recursos às famílias benefi ciárias.
Art. 5º  Compete à Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda:
I - realizar curso de treinamento e capacitação das famílias habilitadas para o programa voltadas às atividade do serviço ambiental a ser executado, e
II - realizar a entrega de material educativo sobre a importância da conservação dos recursos naturais, e da adoção de melhores práticas com esta fi nalidade.
Art. 6º  Compete a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social:
I - fornecer informações de ordem técnica necessárias à implementação do Programa, no que lhe couber;
II - identifi car, no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, a partir de listagem enviada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvim-
ento Sustentável, as famílias que preenchem os requisitos para inclusão no Programa Bolsa Verde, e
III - promover e auxiliar a inclusão no Cadastro Único para Programa Sociais do Governo Federal, das famílias identifi cadas em situação baixa renda que ainda não 
constem de sua base de dados, e que foram, pelos demais critérios, selecionadas para o programa.
Art. 7º  Compete ao Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem:
I - aprovar as contas, relatórios e demais documentos equivalentes do Programa que sejam executados por meio de recursos fi nanceiros oriundos do Fundo Municipal 
de Meio Ambiente; e
II - fi scalizar a execução dos programas, projetos e atividades fi nanciadas pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente.
Art. 8º  A participação do interessado no programa Bolsa Verde se dará por meio de seleção pública para escolha e classifi cação dos projetos a serem apresentados nas 
respectivas categorias, cujo edital será publicado no Diário Ofi cial do Município de Contagem, estando disponível ainda em aba própria. 
Art. 9º  O Edital conterá o diagnóstico, as áreas e serviços a serem executados, conforme  as suas respectivas linhas de ações, contendo no mínimo as seguintes infor-
mações:
I - indicação das áreas objeto de seleção;
II - especifi cação dos serviços ambientais de conservação/ recuperação a serem executados; e
III - estimativa de famílias a serem benefi ciadas e necessárias à execução dos serviços na etapa.
§1º  A inscrição do interessado será realizada pelo preenchimento do Formulário de Inscrição  e deverá ser instruído com os documentos indicados no Edital.
§2º Havendo disponibilidade técnica, a inscrição poderá ser processada em plataforma eletrônica.  
Art. 10.  O edital conterá critérios de avaliação das propostas, preferencialmente na melhor técnica e adequação com as linhas de ações nos parâmetros de:
I - execução, monitoramento, e conservação; e
II - melhor técnica e proveito de recuperação de áreas;
Art. 11.  Para seleção o edital deverá conter regras que durante a classifi cação das propostas, priorizem famílias, nesta ordem, que:
I - residir em maior proximidade da áreas de intervenção de preservação, manutenção e recuperação ambiental, indicada no ato da inscrição;
II - no momento da adesão, forem benefi ciárias do Programa Bolsa Família, instituído pela Lei Federal nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004;
III - possuir maior tempo de antiguidade de inscrição no Cad. Único, e
IV - possuir  melhor estrutura para execução da ação, em razão de eventual complexidade dos serviços ambientais.
Art. 12.  As propostas serão avaliadas por uma comissão permanente de seleção composta por 3 (três) servidores a serem designados por meio de Portaria do Secretário 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, cujos representantes deverão oriundos de qualquer dos órgãos de execução compartilhada do programa, 
após indicação dos respectivos titulares.
§ 1º  A presidência da Comissão caberá ao representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
§ 2º  Em caso de empate, poderá haver a execução conjunta do projeto pelos interessados que se encontrarem nesta condição, desde que haja:
I - concordância dos mesmos; e
II - viabilidade técnica de execução compartilhada.
§ 3º  Caberá a comissão avaliar e selecionar as propostas, emitindo a respectiva ata, assinada por todos.
§ 4º  Em caso de recurso e ou impugnação da Ata da Comissão, a decisão caberá ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Art. 13.  Comprovados os requisitos previstos no art. 5º da Lei nº 5.032, de 2019 e, após o processo de seleção na forma prevista nos artigos 8º a 12 deste Decreto, a 
família será convocada para:
I - realizar o curso de treinamento e capacitação; e
II -  assinar o Termo de Adesão ao Programa Bolsa Verde.
Art. 14.  É dispensada a seleção de que trata o artigo anterior em sendo realizado os serviços ambientais situados em propriedade privada em razão da localização dos 
recursos ambientais nela situados, podendo ser fi rmado diretamente com o proprietário e/ou posseiro o respectivo termo de adesão, devendo-se observar os demais 
requisitos previstos nos arts. 5º e 6º da Lei nº 5.032, de 2019.
§1º  A adesão ao programa na hipótese do caput, ainda que selecionada área privada com relevantes bens e serviços ambientais reconhecidos pelo poder público, deve 
ser precedida de anuência do proprietário/possuidor.
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§2º  Havendo a anuência mencionada no §1º deste artigo, e assinado o Termo de Adesão, o proprietário/e ou possuidor, submeter-se-á as demais regras do programa.
Art. 15.  O valor da Bolsa Mensal para a família benefi ciária corresponderá a 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional vigente.
§1º  A assinatura do termo de adesão ao Programa Bolsa Verde pela família benefi ciária e sua capacitação nos termos deste Decreto é condição para o início da trans-
ferência do benefício, atendidos os demais critérios e requisitos previstos neste Decreto.
§2º  A liberação das parcelas subsequentes fi ca condicionada à verifi cação do cumprimento dos compromissos assumidos pela família benefi ciária no termo de adesão, 
conforme a periodicidade prevista no termo de adesão.
§3º  A transferência dos recursos de que trata o caput deste artigo,  para cada etapa,  será realizada por um prazo de até 2 (dois) anos, podendo ser renovada por igual 
período.
§4º  O recebimento dos recursos do Programa Bolsa Verde tem caráter temporário e não gera direito adquirido.
§5º  Os recursos transferidos no âmbito do Programa Bolsa Verde não comporão a renda familiar mensal, para efeito de elegibilidade nos programas de transferência 
de renda do Governo Federal.
§6º  Além do incentivo pecuniário, poderão ser fornecidos insumos necessários à conservação, recuperação e preservação ambiental.
Art. 16.  Os recursos fi nanceiros serão transferidos pelo Município de Contagem via ordem de pagamento mensalmente ao agente fi nanceiro, para serem repassados 
diretamente às famílias benefi ciárias do programa conforme cadastro a ser enviado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, após a 
seleção dos benefi ciários.
Parágrafo único.  O pagamento do benefício será efetuado por meio de depósito em conta específi ca do responsável da família benefi ciária, aberta para os fi ns previs-
tos neste Decreto ou por meio de cartão de saque à vista. 
Art. 17.  Cessará a transferência de recursos do Programa Bolsa Verde quando:
I - não sejam atendidas as condições defi nidas neste Decreto, e 
II - as atividades de conservação e recuperação ambiental previstas no termo de adesão e monitoradas conforme este Decreto sejam descumpridas pela família ben-
efi ciária.
Art. 18.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 03 de fevereiro 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
 Prefeito de Contagem 

WAGNER DONATO RODRIGUES
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

DECRETO Nº 1.438, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020

Estabelece critérios para uso especial gratuito de bens imóveis públicos municipais e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, em especial, a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, e conside-
rando o disposto no inciso XIII do art. 6º,  c/c o §2º do art. 10, ambos da Lei Orgânica do Município e na Lei nº 3.151, de 22 de dezembro de 1998,

DECRETA: 

CAPÍTULO I   
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º  O uso especial gratuito de bem imóvel público municipal por entidades benefi centes e assistenciais, associações comunitárias, recreativas, esportivas e educacio-
nais, previstos no inciso XIII do art. 6º,  c/c o §2º do art. 10, ambos da Lei Orgânica do Município e na Lei nº 3.151, de 22 de dezembro de 1998, regula-se pelo disposto 
neste Decreto.
Art. 2º  O uso gratuito de imóvel público municipal, de que trata este Decreto, é objeto de permissão de uso, quando se tratar de entidade de Direito Privado e de 
cessão de uso, quando se tratar de entidade de Direito Público.
Art. 3º  As entidades e associações de que trata o art. 1º deste Decreto, para obterem permissão de uso ou cessão de uso de imóvel público municipal, deverão apre-
sentar os seguintes documentos:
I - certidão de inteiro teor do estatuto ou ato constitutivo da entidade, fornecido pelo Registro Público de Pessoas Jurídicas ou sua cópia autenticada;
II - prova de regular funcionamento e mandato da diretoria, do qual conste a data de início e término de seu exercício;
III - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
IV - declaração de utilidade pública no Município de Contagem; e
V - certifi cado ou certidão de registro da entidade ou associação, expedido pelo conselho municipal de sua área de atuação, se for o caso.
Art. 4º  A permissão e a cessão de uso gratuito, de que trata este Decreto, serão sempre concedidas a título precário, podendo o imóvel ser retomado, a qualquer 
tempo, pelo Município.
Parágrafo único.  O permissionário e o cessionário de imóvel público municipal não possuem qualquer direito à retenção ou indenização por benfeitorias realizadas no 
imóvel.

CAPÍTULO II
DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS
Seção I
Do pedido
Art. 5º  O fundamento do requerimento de uso especial gratuito de bem público municipal ou sua renovação será o projeto de atividades de relevante interesse público 
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a serem desenvolvidas no imóvel municipal, bem como os documentos citados no art. 3º deste Decreto, que tramitará conforme estipulado neste artigo.
§1º  O requerimento deve ser apresentado, ao Gabinete do Prefeito, por meio de documento escrito, instruído com a documentação e proposta com a justifi cativa 
necessária. 
§2º  O Gabinete do Prefeito analisará a solicitação e, caso aprovada, encaminhará os documentos à Superintendência de Patrimônio.
§3º  A Superintendência de Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração, após a conferência dos documentos, realizará a autuação, podendo solicitar, caso 
necessário, novas providências e esclarecimentos ao requerente.
§4º  Na organização do processo, o requerimento e os documentos que o acompanham serão protocolados e organizados em ordem cronológica, pela Superintendên-
cia de Patrimônio, observadas as normas que regulam o processo administrativo.
Seção II
Da instrução do processo
Art. 6º  Concluída a instrução os autos serão encaminhados ao Gabinete da Secretaria Municipal de Administração para que, sob a supervisão técnica da Procuradoria-
-Geral do Município, proceda à análise e elaboração do Termo de Permissão de Uso ou Termo de Cessão de Uso, devendo dele constar: 
I - qualifi cação do representante do Município de Contagem, da entidade requerente e seu representante;
II - localização, limites e confrontações do imóvel objeto da permissão ou cessão de uso;
III - prazo de duração da permissão ou cessão de uso;
IV - gratuidade e intransferibilidade da permissão ou cessão de uso;
V - obrigação do permissionário ou cessionário de conservar e defender o imóvel contra invasões;
VI - responsabilidade do permissionário ou cessionário e de seus prepostos por quaisquer eventos ocorridos no imóvel durante a vigência da permissão ou cessão de 
uso;
VII - destinação específi ca do imóvel;
VIII - obrigação do cumprimento da destinação e da contrapartida social pelo permissionário ou cessionário, bem como os prazos para o início das atividades, sob pena 
de revogação imediata da permissão ou cessão e da reversão do imóvel ao Município; e
XI - eleição do foro da Comarca de Contagem, para dirimir quaisquer controvérsias relativas à permissão ou cessão de uso.
Art. 7º  Os pronunciamentos dos órgãos municipais não suprem a necessidade da obtenção, por parte do permissionário ou cessionário, dos licenciamentos cabíveis 
quando da execução de obras civis.

Seção III
Dos atos de permissão ou cessão de uso
Art. 8º  Após a lavratura e assinatura do Termo de Permissão de Uso ou Termo de Cessão de Uso, o processo será remetido à Superintendência de Patrimônio para publi-
cação no Diário Ofi cial do Município  de Contagem e arquivamento. 
Art. 9º  Cabe à Superintendência de Patrimônio, com a colaboração da Administração Regional envolvida, a fi scalização, a qualquer tempo, do cumprimento das cláusu-
las contidas no termo da respectiva permissão ou cessão de uso.
Parágrafo único.  A fi scalização das praças de esportes, áreas e equipamentos esportivos, inclusive quadras poliesportivas e campos de futebol é de competência da 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude. 
Art. 10.  O descumprimento pelo permissionário ou cessionário de quaisquer de suas cláusulas acarretará a revogação do respectivo termo e a retomada do imóvel 
público nos termos deste Decreto.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 11  Os casos omissos serão decididos pela Secretaria Municipal Administração, ouvidos os órgãos afi ns e demais interessados.
Art.12  Ficam revogados:
I - o Decreto  nº 119, de 14 de julho de 2005; e
II - o  Decreto nº 616, de 15 de março de 2007.
Art. 13  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 03 de fevereiro de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 001, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020

Designa servidora responsável para atuar na organização das ações de arrecadação das doações e triagem para vítimas das chuvas em Contagem.

O Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, considerando o inciso X do art. 5º. da Lei Comple-
mentar nº. 247, de 29 de dezembro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora Alessandra Mara Moreira de Paiva Lopes, lotada no Gabinete do Prefeito, matrícula: 01483982, ocupante do cargo de provimento em 
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comissão, para exercer as atribuições de assessoramento as atividades e ações de arrecadação e triagem de doações para vítimas das chuvas em Contagem.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de fevereiro de 2020.

ATÍLIO ANTÔNIO BELOTE
Chefe de Gabinete do Prefeito de Contagem 

Controladoria Geral 
do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM – Nº 003, de 27 de janeiro de 2020.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais; nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 
1990; e artigo 20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013:

CONSIDERANDO:

I – A instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 02/004/2018, através da Portaria Nº 024 de 08 de março de 2018, para apuração de irregularidades suposta-
mente cometidas pelo servidor ANTÔNIO BORGES MARTINS FILHO, Matrícula n°. 171007, Auxiliar em Enfermagem.

II – O Relatório Final da Comissão Disciplinar;

 RESOLVE:

Art. 1º – Determinar no PAD 02/004/2018, a ABSOLVIÇÃO de ANTÔNIO BORGES MARTINS FILHO, Matrícula n°. 171007, Auxiliar em Enfermagem, com fulcro no pará-
grafo único do art. 139 da Lei Municipal nº 2.160/90.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de janeiro de 2020.

WEBER DIAS OLIVEIRA 
Controlador Geral do Município

Secretaria Municipal 
de Administração

Secretaria Municipal de Administração
Comissão Permanente de Licitações
RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Contagem, 03 de fevereiro de 2020.
MODALIDADE: CREDENCIAMENTO NÚMERO 004/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 159/2018
OBJETO: 
1) CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS (PESSOA JURÍDICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA, PARECERES ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE 
PSIQUIATRIA E ORTOPEDIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE;
2) CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS (PESSOA JURÍDICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EXAMES ADMISSIONAIS – AVALIAÇÃO CLÍNICA, AOS CANDIDATOS 
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PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
ONDE SE LÊ:
A Comissão Permanente de Licitações solicita a adjudicação parcial do objeto à empresa MEDWORK SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS LTDA., CNPJ número 
00.895.570/0001-97, com o quantitativo e valores abaixo a serem contratados:
LEIA-SE:
A Comissão Permanente de Licitações solicita a adjudicação parcial do objeto à empresa MEDWORK SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS LTDA., CNPJ número 
00.895.570/0002-78, com o quantitativo e valores abaixo a serem contratados:
ONDE SE LÊ:
DESPACHO:
Adjudico parte do objeto do CREDENCIAMENTO NÚMERO 004/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 159/2018 à empresa MEDWORK SERVIÇOS MÉDICOS E 
PSICOLÓGICOS LTDA., CNPJ número 00.895.570/0001-97, para a respectiva contratação.
LEIA-SE:
DESPACHO:
Adjudico parte do objeto do CREDENCIAMENTO NÚMERO 004/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 159/2018 à empresa MEDWORK SERVIÇOS MÉDICOS E 
PSICOLÓGICOS LTDA., CNPJ número 00.895.570/0002-78, para a respectiva contratação.
Comissão Permanente de Licitações
Luiz Adolfo Belém

Retifi cação: Onde se Lê: Aviso de Licitação: PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2019 – PROCESSO Nº 084/2019 – tipo menor preço, para contratação de empresa especializa-
da na confecção de camisas e coletes civil em atendimento a defesa civil conforme especifi cações deste edital e anexo ii termo de referência, marcado para 09h00min, 
do dia 14/02/2020. RETIRADA DE EDITAL: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes ou informações através do e-mail: cpl.licitacao@contagem.mg.gov.br. Eliana 
Alves da Silva – Pregoeira – 31/01/2020. Leia-se: PREGÃO ELETRONICO Nº 057/2019 – PROCESSO Nº 188/2019 -  tipo menor preço, para contratação de empresa 
especializada na confecção de camisas e coletes civil em atendimento a defesa civil conforme especifi cações deste edital e anexo ii termo de referência, marcado para 
09h00min, do dia 14/02/2020. RETIRADA DE EDITAL: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes ou informações através do e-mail: cpl.licitacao@contagem.
mg.gov.br. Eliana Alves da Silva – Pregoeira – 03/02/2020;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Diretoria de Licitações, Contratos e Parcerias

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO 045/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 219/2019

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 15.000(QUINZE MIL) REVISTAS EM QUADRINHOS DA TURMA DO CONTAGITO.

Dotação Orçamentária: 1204.13.391.0013.2157
Natureza da Despesa: 339039 -99
Fonte: 0100

DESPACHO:
Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª., para RATIFICAÇÃO, da despesa com a EFE EDITORA GRÁFICA LTDA - CNPJ 22.819.503/0001-26 para 
prestação de serviços de impressão de 15.000 (quinze mil) revistas em quadrinhos da Turma do Contagito. Valor global de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos 
reais).

Danielle Venâncio Magalhães
Diretora de Licitações, Contratos e Parcerias

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei número 8.666/93 e autorizo a despesa com a EFE EDITORA GRÁFICA LTDA - CNPJ 22.819.503/0001-
26 para prestação de serviços de impressão de 15.000 (quinze mil) revistas em quadrinhos da Turma do Contagito. Valor global de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e 
oitocentos reais).
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Publique-se.

Contagem, 31 de janeiro de 2020

Adriano Henrique Fontoura de Faria
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 24.758
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 13 do Decreto n º 373, de 14 de agosto de 2014, bem 
com os despachos exarados no processo 06782/2019-10A; Concede o direito a conversão de 2 (dois) meses de FÉRIAS PRÊMIO em espécie, 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 MARIA ESTER DE MOURA PEIXOTO, 
titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, Nível VI-A, Padrão “P-13”, matrícula 123013, lotada na Secretaria Municipal de Saúde; sendo que o 
requerimento da servidora se encontra devidamente fundamentado no parágrafo único do artigo 19 do Decreto nº 373/2014, que estabelece as situações passíveis de 
atendimento em caráter emergencial e excepcional. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de fevereiro de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 24.759
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98 da Lei Orgânica; considerando o disposto no Decreto 
Municipal nº 30/2005; CONVOCA, a partir de 04 de fevereiro de 2020, por estrita e urgente necessidade de serviço, o servidor VICTOR HUGO CONDRAD KURUNCZI DE 
SANTANA MARTINS, titular do cargo em comissão DAM-18, designado para responder pela Superintendência de Planejamento em TI, matrícula nº. 1488526, lotado na 
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, para interromper seu gozo de férias regulamentares, referente ao exercício de 2019, programado para o 
período de 03 de fevereiro de 2020 a 14 de fevereiro de 2020, fi cando o gozo do dia convocado (restante) postergado para época oportuna.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de fevereiro de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM

Extrato da Portaria CORGCC Nº 01, de 31 de janeiro de 2020 da Corregedoria da Guarda Civil de Contagem.
Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Processado: A.P.M., matrícula 44.662-9 , Guarda Civil, LOTADO NA SEDS. 
Comissão Processante: Presidente e Relator Bel: Emerson da Silva  
                  Membros:  Fabricio de Souza Lopes
                Ivanilda Fernandes Rodrigues 

Secretaria Municipal de Defesa Social, 31 de janeiro de 2020.

Marcelo Aguiar
Corregedor da Guarda Civil de Contagem



"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, 3 de fevereiro de 2020 Página 11 de 34 Diário Oficial de Contagem - Edição 4755

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM

Extrato da Portaria CORGCC Nº 01, de 03 de fevereiro de 2020 da Corregedoria da Guarda Civil de Contagem.
Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Processado: A.M.M, matrícula 50.247-8 , Guarda Civil, LOTADO NA SEDS. 
Comissão Processante: Presidente e Relator Bel: Ivanilda Fernandes Rodrigues  
                  Membros:  Fabricio de Souza Lopes
                  Emerson da Silva 

Secretaria Municipal de Defesa Social, 03 de fevereiro de 2020

Marcelo Aguiar
Corregedor da Guarda Civil de Contagem

Secretaria Municipal 
de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Coimbra, Nº 100, Bairro Santa Cruz Industrial CONTAGEM/MG

PORTARIA SEDUC Nº 008, DE 31 DE JANEIRO DE 2020.

Revoga a Portaria N°.15, de 27 de Março de 2019, Portaria N°. 27 de 14 de Maio de 2019 e institui a Comissão de Avaliação e Infraestrutura do Programa Pró-Escola, 
cujo objetivo é a revitalização das Unidades Escolares do Município de Contagem, para os anos de 2019 e 2020, e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar N°247, de 29 de dezembro de 2017, Decreto N°29, de 18 março de 
2013 e o Decreto N°434, de 20 de março de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a Portaria N°.15, de 27 de Março de 2019 e a Portaria N°. 27 de 14 de Maio de 2019. 

Art. 2º Instituir a Comissão de Avaliação e Infraestrutura do Programa Pró-Escola, cujo objetivo é a revitalização das Unidades Escolares do Município de Contagem, 
para os anos de 2019 e 2020.

Art. 3º Caberá à Comissão de Avaliação e Infraestrutura, elaborar, avaliar a prioridade dos projetos que serão apresentados; quais obras são prioritárias para que estas 
possam receber a verba destinada a revitalização das Unidades Escolares.

Art. 4º A Comissão de Avaliação e Infraestrutura do Programa Pró-Escola, instituída nesta Portaria, será constituída pelos seguintes membros:

Silvinei Rodrigues Braga;
Emerson Ludgero Ribeiro;
Diogo Antônio Soares Fagundes;
Hilton Aparecido Moreira;
Jader Felipe de Souza;
Fernando Henrique da Silva Gonçalves;
Renata Simões de Rezende.

Art. 5º Compete ainda à Comissão:
I-Fazer cumprir às legislações vigentes, quanto à utilização dos recursos e à prestação de contas;
II-Fazer cumprir o disposto na Portaria SEDUC N°.10, de 20 de fevereiro de 2019;
III-Acompanhar das obras, assim como sua fi scalização, as quais, serão realizadas por engenheiros lotados na SEDUC;
IV-Resolver os casos omissos.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com vigência até 31 de dezembro de 2020.

Registre-se e publique-se.
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Sueli Maria Baliza Dias 
Secretária Municipal de Educação
Presidente da Fundação de Ensino de Contagem

Secretaria Municipal 
de Fazenda

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

ATA DE REUNIÃO

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2020 (dois mil e vinte) às 13:30 (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, 
situado à av. João César de Oliveira, 6620 – Sede, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Segunda Câmara, sob a 
Presidência da Sra. Flávia de Aguiar Lage e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr. 
Leonardo Brandão Rocha, Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho e Sr. Rogério Silva Lisboa. Após leitura e aprovação da Ata da última reunião, retornou à pauta o pro-
cesso Nº 27006/2018-02A – ASSOCIAÇÃO BATISTA DO ESTAR SOCIAL, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção da 
TFLF e da TFS referente ao exercício de 2018 relativo à inscrição municipal nº 72067408-0, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, que não conheceu do 
recurso devido à intempestividade do pedido, confi rmando a decisão de primeira instância, nos moldes do art. 48, §2º do CTMC. O Sr. Rogério Silva Lisboa, que havia 
pedido vistas dos autos, devolveu o processo proferindo voto em separado, reconhecendo a isenção tendo em vista que foram comprovadas as condições necessárias 
para tal. Colocado em votação, o voto do Vogal, Sr. Rogério Silva Lisboa, foi acompanhado pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, vencido o Relator. O Sr. Leonardo Brandão 
Rocha não participou da votação, pois não estava presente no dia em que o processo entrou em pauta. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 10993/2017-01A 
– MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao 
exercício de 2017 do imóvel de índice cadastral nº 10.556.0502.002, com relatório do Sr. Leonardo Brandão Rocha, que não conheceu do recurso devido à intempes-
tividade do pedido, confi rmando a decisão de primeira instância. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em 
decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 08576/2017-05A – HERMITA PEREIRA DE SOUZA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância 
de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2017 do imóvel de índice cadastral nº 05.222.0111.001, com relatório do Sr. Leonardo 
Brandão Rocha, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância, uma vez que não foi juntada a declaração de Imposto 
de Renda do exercício de 2016, não tendo sido preenchidos os requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c o artigo 50.C do CTMC. Colocado em 
votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 11365/2018-02A 
– ROSÂNGELA DORES DA SILVA BARBOSA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao 
exercício de 2018 do imóvel de índice cadastral nº 08.612.0160.001, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para 
manter a decisão de primeira instância, eis que não foi comprovada a propriedade, titularidade ou posse do imóvel, não estando portanto, preenchidos os requisitos 
previstos no artigo 4º do Decreto nº 422/2018 c/c o artigo 50.C do CTMC. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da 
Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 25575/2018-02A – ROSILENE IZABEL PEREIRA E COSTA, recurso voluntário contra decisão 
de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2018 do imóvel de índice cadastral nº 10.829.0606.002, com 
relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para confi rmar a decisão de primeira instância, eis que o valor venal do imóvel 
é superior ao limite prevista na legislação, não estando portanto, preenchidos os requisitos previstos no artigo 4º do Decreto nº 422/2018 c/c o artigo 50.C do CTMC. 
Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a 
sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por sua Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento do 
Conselho Tributário Administrativo de Contagem.Contagem, 27 de janeiro de 2020.PARTICIPANTES DA SESSÃO-FLÁVIA DE AGUIAR LAGE- PRESIDENTE-SILMA CEZAR 
LOBATO PEREIRA- SECRETÁRIA- LEONARDO BRANDÃO ROCHA- ROGÉRIO SILVA LISBOA- FELIPE GONÇALVES DE MOURA BICALHO                   

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

ATA DE REUNIÃO

Aos 28 (vinte e oito) de janeiro de 2020 (dois mil e vinte) 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, Sr. César Augusto de Barros 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 entrou em pauta o processo nº.23854/2018-02A–MARINA GUILHERMI-
NA COSTA, recurso voluntário, com relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, com a presença da contribuinte Sra. Marina Guilhermina Costa, que fez Sustentação Oral, 
e a relatora conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de isenção do lançamento do IPTU e Taxas 
que com ele são cobradas, referente ao exercício de 2018, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0024, quadra 204, de índice cadastral nº 05.092.0240.001, 
localizado na Rua Capela, nº 348, Bairro Jardim Riacho das Pedras, Contagem/MG, por ter sido constatado que a contribuinte atende aos requisitos previstos no art. 4º 
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do Decreto nº 422/2018 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em votação o voto da relatora foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão 
unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº.18868/2018-02A–MARINA GUILHERMINA COSTA, recurso voluntário, com relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, 
com a presença da contribuinte Sra. Marina Guilhermina Costa, que fez Sustentação Oral, e a relatora conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para reformar a de-
cisão de primeira instância que indeferiu o pedido de isenção do lançamento do IPTU e Taxas que com ele são cobradas, referente ao exercício de 2019, incidente sobre 
o imóvel constituído pelo lote 0024, quadra 204, de índice cadastral nº 05.092.0240.001, localizado na Rua Capela, nº 348, Bairro Jardim Riacho das Pedras, Conta-
gem/MG, por ter sido constatado que a contribuinte atende aos requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em 
votação o voto da relatora foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime.A seguir entrou em pauta o processo nº.00098/2016-07A–VI-
SION GRAPHIC DESINGN DO BRASIL LTDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo,  que conheceu do recurso negou-lhe provimento, para 
em consequência manter  integralmente a decisão da Superintendência de Fiscalização em primeira instância,  que  determinou a manutenção integral das exigências 
fi scais consignadas no Termo de Notifi cação Fiscal nº:021949 de 02/05/2016. 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.08448/2016-02A– VISION GRAPHIC DESINGN DO BRASIL LTDA, recurso voluntário, com relatório 
do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para em consequência manter  integralmente a decisão da Superintendência 
de Fiscalização em primeira instância,  que  determinou a manutenção integral das exigências fi scais consignadas no Auto de Infração do Simples Nacional de nº: Nº: 
04.9.0004371.00001.00004045/2015-97  de 02/05/2016.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. 17216/2018-02A–JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, recurso voluntário, com relatório do Sr. César Augusto de Barros, 
que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de primeira instância e deferir o pedido de isenção do lançamento do IPTU e Taxas que com 
ele são cobrados , referente o exercício de 2018, já que o requerente comprovou ser proprietário de apenas um imóvel no município que é o de índice cadastral nº 
09.105.0217.001-0,  e que reside nesse imóvel, uma vez que foram  preenchidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto 422 de 09 de Março de 2018 c/c artigo 
50.C do CTMC. Colocado em votação o Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto pediu vista ao processo para uma melhor análise. A seguir entrou em pauta o processo nº. 
20563/2018-02A–VICENTE EUSTÁQUIO, recurso voluntário, com relatório do Sr. César Augusto de Barros, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para 
manter inalterada a decisão de primeira instância , que julgou improcedente o pedido de isenção  do lançamento do IPTU e Taxas que com ele são cobrados , referente 
o exercício de 2018, para o imóvel de  índice cadastral nº 07.100.0480.003-0, já que o recorrente não apresentou a declaração de I.R. da empresa da qual é sócio ou 
titular ; assim sendo não  foram  preenchidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto 422/2018 c/c artigos 50.B 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. 25190/2018-02A – VÂNIA MOREIRA, recurso 
voluntário,  com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para rever a decisão de primeira instância e deferir 
o pedido do contribuinte, em vista de ter comprovado os requisitos nos autos, cancelando o lançamento de IPTU e TCRS para o exercício de 2018, relativo ao índice 
cadastral nº 10.355.0148.001, na forma do §1º do art. 4º do Decreto nº 422, de 09 de março de 2018 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. 11591/2019-02A – RAIMUNDO 
NONATO BASTOS, recurso voluntário,  com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para rever a decisão de 
primeira instância e deferir o pedido do contribuinte, em vista de ter comprovado os requisitos nos autos, cancelando o lançamento de IPTU e TCRS para o exercício 
de 2019, relativo ao índice cadastral nº 07.223.0176.001, na forma do §1º do art. 4º do Decreto nº 916, de 27 de fevereiro de 2019 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 ses-
são 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, 28 de janeiro de 2020.PARTICIPANTES DA SESSÃO-CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO- PRESIDENTE-SILMA 
CÉZAR LOBATO PEREIRA- SECRETÁRIA- CÉSAR AUGUSTO DE BARROS- MARCELO RODRIGUES DO CARMO- KÊNIA DUTRA DE CAMPOS 

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

ATA DE REUNIÃO

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro de 2020 (dois mil e vinte) às 13:30 (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, 
situado à av. João César de Oliveira, 6620 – Sede, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Segunda Câmara, sob a 
Presidência da Sra. Flávia de Aguiar Lage e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr. 
Leonardo Brandão Rocha, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. César Augusto de Barros. Após leitura e aprovação da Ata da última reunião, retornou à pauta o processo 
Nº 13500/2018-02A – MARLY GOMES PIRES, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente 
ao exercício de 2018 do imóvel de índice cadastral nº 03.084.0086.002, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, que conheceu do recurso e negou-lhe 
provimento para manter a decisão de primeira instância, eis que a Requerente possui mais de um imóvel no município de Contagem, não estando preenchidos os req-
uisitos previstos no artigo 4º do Decreto nº 422/2018 c/c o artigo 50.C do CTMC. O Sr. César Augusto de Barros, que havia pedido vistas dos autos, devolveu o processo 
proferindo voto em separado, reconhecendo a isenção e alterando a decisão de primeira instância, eis que teria fi cado comprovado que a Requerente é proprietária 
de 50% do imóvel, estando preenchidos os requisitos previstos no artigo 4º do Decreto nº 422/2018 c/c o artigo 50.C do CTMC. Colocado em votação, o voto do 
Relator foi acompanhado pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, vencido o Vogal. O Sr. Leonardo Brandão Rocha e o Sr. Marco Túlio Marchesini não participaram da votação 
pois não estavam presentes na reunião em que o processo entrou em pauta. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 22938/2018-02A – MARLENE ALVES DOS 
SANTOS, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2018 do imóvel de 
índice cadastral nº 08.752.0233.001, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira 
instância, uma vez que fi cou comprovada a propriedade e a condição de residente, estando, portanto, preenchidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 
422/2018 c/c o artigo 50.C do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, 
entrou em pauta o processo Nº 14666/2018-02A – MARIA DO CARMO LEITE SILVA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido 
de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2018 do imóvel de índice cadastral nº 05.135.0064.001, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini, que conheceu 
do recurso e negou-lhe provimento para confi rmar a decisão de primeira instância, uma vez que o valor venal do imóvel é superior ao valor estipulado na legislação, 
não estando, portanto, preenchidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 422/2018 c/c o artigo 50.C do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi 
acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 03884/2017-02A – NAIRMA MARIA CHAVES, 
recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2017 do imóvel de índice 
cadastral nº 10.589.0101.001, com relatório do Sr. Leonardo Brandão Rocha, que  conheceu do recurso e negou-lhe provimento, confi rmando a decisão de primeira 
instância, que baseou-se na ilegitimidade do pedido acrescendo-lhe o fundamento da inovação recursal. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado 
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pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 09367/2017-02A – PRIMEIRA IGREJA BATISTA METROPOLITANA 
EM CONTAGEM, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2017 do 
imóvel de índice cadastral nº 11.238.0432.001, com relatório do Sr. Leonardo Brandão Rocha, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão 
de primeira instância, uma vez que o índice cadastral solicitado faz referência a lote vago, além de ter sido constatada inovação recursal, não tendo sido preenchidos os 
requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c o artigo 50.C do CTMC. Antes da votação, o Sr. Marco Túlio Marchesini pediu vistas dos autos alegando 
a necessidade de examinar melhor o caso.  Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 23216/2018-02A – NIVALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, recurso voluntário contra 
decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2018 do imóvel de índice cadastral nº 10.756.0225.001, 
com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância, eis que o Requerente possui 
outro imóvel no município de Contagem,  não estando portanto, preenchidos os requisitos previstos no artigo 4º do Decreto nº 422/2018 c/c o artigo 50.C do CTMC. 
Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 
23012/2018-02A – RUI DE OLIVEIRA COSTA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente 
ao exercício de 2018 do imóvel de índice cadastral nº 10.502.0358.001, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento 
reformando a decisão de primeira instância, eis que o Requerente comprovou possuir apenas um imóvel no município de Contagem, estando portanto preenchidos os 
requisitos previstos no artigo 4º do Decreto nº 422/2018 c/c o artigo 50.C do CTMC. Antes da votação, o Sr. César Augusto de Barros pediu vistas dos autos alegando 
a necessidade de examinar melhor o caso. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por sua Presidente, por 
sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem.Contagem, 29 de janeiro de 
2020-PARTICIPANTES  DA SESSÃO.FLÁVIA DE AGUIAR LAGE- PRESIDENTE-SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA- SECRETÁRIA- LEONARDO BRANDÃO ROCHA- MARCO TÚLIO 
MARCHESINI- CÉSAR AUGUSTO DE BARROS                   

ATA DA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA INCENTIVE

No dia 31 do mês de outubro de dois mil e dezenove, as dez horas da manhã, aconteceu a 10ª reunião do Comitê Gestor do Programa Incentive. Reuniram-se na sala 
de reuniões do Centro de Treinamento Lanna Drummond, localizado na Rua Tenente Castorino da Silva, 115, Bairro Tijuca, os membros do Comitê Gestor do Programa 
Incentive nomeados pela Portaria SEFAZ nº 20 de 03 de julho de 2019 e os representantes do América Futebol Clube (América/AFC), 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); Gislene Teixeira Brito (Fazenda – Secretária); Carlos Rojelo de Menezes (Esporte – titular); Kátia Prandini (Esporte - Coordenadora Geral do 
Programa Pratica Contagem); Rafael de Rezende Antunes (Esportes - Coordenador Geral do Programa Tabelinha); Zakarias José Reis (Esporte – Assessor de Comunica-
ção); Wellington Lucas Barroso Rocha (Esporte – Diretor de Políticas Públicas para Juventude); Ernesto Aureliano Leal Carvalhais Braga (Comunicação – Superintendente 
de Jornalismo); Orlando Augusto (Comunicação – Assessor de Imprensa); Nilton Alves da Silva (Governo – titular); Everton Caetano de Oliveira (Governo – suplente); 
Anderson Racilan Souto (América - Membro do Conselho Deliberativo), e Erley Lemos (América - Diretor de Marketing). Reunião convocada para tratar especifi camente 
dos Programas de Trabalho já desenvolvidos pela Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude – Programa Tabelinha e Programa Pratica – que no âmbito do Programa 
Incentive há expectativa de serem aperfeiçoados e expandidos através dos serviços a serem prestados pelo América Futebol Clube em conformidade com Termo de Ade-
são ao Programa Incentive a ser fi rmado entre a entidade desportiva e a Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude. O Coordenador, Sr. Ralf Raimundo Rosa, deu início a 
reunião agradecendo a presença de todos e registrando a presença dos representantes do Programa Incentive e do América Futebol Clube – com objetivo de otimizar o 
processo foram convidados para reunião Secretaria de Fazenda, Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude, Secretaria de Governo e Secretaria de Comunicação. Assim, 
Sr. Ralf Raimundo Rosa fez apresentação do Programa Incentive e da legislação pertinente, bem como um breve histórico das ações já realizadas pelo Comitê Gestor no 
que se refere ao AFC. O Coordenador Ralf Raimundo apresentou aos representantes da entidade desportiva planilha contendo relação dos créditos tributários contem-
plados no Programa Incentive. O Secretario Rojelo iniciou os trabalhos fazendo apresentação da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude, momento em que enfatizou 
que as atribuições dessa Secretaria extrapolam o Esporte tendo por fi nalidade planejar, coordenar e articular a execução das políticas e programas de cultura, de es-
portes e lazer, e para a Juventude. Para mais, o Sr. Carlos Rojelo informou que a pasta da Subsecretaria de Esporte e Lazer atua hoje nas 8 regionais municipais visando 
minimizar contrastes sociais e econômicos através da integração social pelo esporte, e que o público alvo dos programas é a população que se encontra em situação de 
vulnerabilidade, atendendo, contudo, toda a comunidade. Ademais, concluiu que os programas desenvolvidos no âmbito da Subsecretaria de Esportes e Lazer, além de 
ter como objetivo minimizar contrastes sociais e econômicos, têm como fi nalidade promover aos seus usuários mais saúde e felicidade, que de forma indireta impactam 
na desoneração do Sistema Público de Saúde. Além do mais, esclareceu sobre a abrangência e gratuidade dos Programas Tabelinha e Pratica, e da possibilidade de 
ganhos para a comunidade de Contagem caso o América Futebol Clube venha a agregar técnica e serviços no desenvolvimento e expansão dos Programas Tabelinha e 
Pratica. Em seguida o Coordenador Rafael de Rezende Antunes fez apresentação do Programa Tabelinha ressaltando que o programa hoje possui 9 núcleos, atendendo 
em média 120 crianças por núcleo, com o objetivo de expandir para um total de 16 núcleos em 2020. Sr. Rafael Antunes explicou que o Programa Tabelinha é uma 
escolinha de futebol que trabalha com seus alunos aspectos sociais, emocionais e técnicos em um ambiente de transformação social que vai além da técnica e impacta 
positivamente na vida das crianças – as atividades são desenvolvidas utilizando-se de recursos lúdicos, promovendo a socialização em ambiente agradável. Em sequên-
cia a Coordenadora Kátia Prandini apresentou o Programa Pratica, explicitou que o programa possui 30 núcleos atendendo cerca de 1.200 usuários – trata-se de progra-
ma voltado a promoção de atividade física a toda população, as atividades acontecem ao ar livre com público heterogênio. Além dos benefícios físicos a Coordenadora 
do Programa Pratica falou da promoção de interação social entre os participantes do Programa, o que maximiza e amplia os benefícios a saúde. Além disso, enfatizou o 
objetivo da Subsecretaria de Esportes e Lazer de expandir o Programa Pratica para um total de 40 núcleos, podendo atender, portanto, cerca de 2.000 pessoas. Por fi m, 
o Sr. Anderson Racilan Souto falou do interesse do América em contribuir para expansão e melhoramento dos Programas apresentados, e sugeriu reunião em separado 
entre equipe técnica de cada Programa e equipe técnica do AFC para entendimento das especifi cidades de cada Programa e ajuste da proposta de serviços do América 
às necessidades de casa público. Tal sugestão foi acatada pelo grupo e as reuniões foram agendadas para os dias 9 (Programa Tabelinha) e 11 (Programa Pratica) de 
novembro de 2019. Enfi m, 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 que anuem às deliberações.

Ralf Raimundo Rosa
Secretaria de Fazenda - Coordenador

Gislene Teixeira Brito
Secretaria de Fazenda - Secretária
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Silvia Helena Coimbra
Secretaria de Fazenda - suplente 

Nilton Alves da Silva
Governo - titular

Everton Caetano de Oliveira
Governo - suplente

José Carlos Carneiro Gomes
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude – titular

Carlos Rojelo de Menezes
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude – suplente

Silvânia Aparecida Lopes Teixeira Burato 
Desenvolvimento Social – titular

Marília Gabriele Jesus Pereira Ronskoski
Desenvolvimento Social – suplente

Renata de Carvalho Schettino
Secretaria de Saúde – titular

Mônica Tostes
Secretaria de Saúde – suplente

Calazans Junio da Silva
Secretaria de Educação – titular

Diego Fiúza Gomes
Secretaria de Educação – suplente

Maria Aparecida Medeiros
Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania – titular

Elaine de Fátima Baeça Rocha
Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania – suplente

Superintendência de Fiscalização - Diretoria de Tributos Imobiliários

A Diretoria de Tributos Imobiliários faz publicar as decisões abaixo indicadas:

Número do Processo Assunto Requerente Decisão

02331/2017-02A Revisão do Lançamento de IPTU Rogério Pereira Martins PROCEDENTE

05693/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Marilene Martins Fadel Carvalho PROCEDENTE

05759/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Ronildo Martins dos Santos PROCEDENTE

06400/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Felisberto Batista Garcia PROCEDENTE
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06653/2017-01A Revisão do Lançamento de IPTU José Xavier Nogueira PROCEDENTE

06977/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Maria Avelino Martins PROCEDENTE

07811/2017-05A Revisão do Lançamento de IPTU Jorge Andrade dos Santos PROCEDENTE

08174/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Espólio de Antônio Ferreira Dias PROCEDENTE

08633/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU R & R Camargos Participações Ltda PROCEDENTE

08942/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Enedina Aparecida de Souza Ferreira PROCEDENTE

08973/2017-01A Revisão do Lançamento de IPTU Dimas de Oliveira Pinto PROCEDENTE

09126/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Adelina Alves Machado de Arêdes PROCEDENTE PARCIAL

09421/2017-01A Revisão do Lançamento de IPTU Meire Araújo da Silva PROCEDENTE

09465/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Antônio Raymundo Ferreira PROCEDENTE

09603/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU João Batista de Carvalho PROCEDENTE

09652/2017-01A Revisão do Lançamento de IPTU wanderson Antônio Machado PROCEDENTE

09715/2017-01A Revisão do Lançamento de IPTU Flaviana de Barros Ferreira PROCEDENTE PARCIAL

09729/2017-02A Revisão do Lançamento de IPTU Aristóteles Andrade Vial PROCEDENTE

09743/2017-01A Revisão do Lançamento de IPTU José Pedro Santos da Silva PROCEDENTE

10316/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Anderson Jordão de Souza PROCDENTE

10586/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Granvilla Acabamentos Ltda PROCEDENTE

10588/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Granvilla Acabamentos Ltda PROCEDENTE

10591/2018/02A Revisão do Lançamento de IPTU Granvilla Acabamentos Ltda PROCEDENTE

10592/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Granvilla Acabamentos Ltda PROCEDENTE

10770/2017-02A Revisão do Lançamento de IPTU HermÍnia de Melo França IMPROCEDENTE

10784/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Raimundo Márcio Diniz PROCEDENTE

11202/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU maria Inês Gonçalves de Azevedo PROCEDENTE PARCIAL

11571/2017-02A Revisão do Lançamento de IPTU Leandro Peterle PROCEDENTE PARCIAL

11806/2017-02A Revisão do Lançamento de IPTU Veríssimo José da Costa PROCEDENTE

11920/2017-02A Revisão do Lançamento de IPTU Maria Alves Souza PROCEDENTE

12379/2017-02A Revisão do Lançamento de IPTU Kamyla Stefanne Miranda de Jesus PROCDENTE

12428/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Agamenon Tiburcio da Silva PROCEDENTE

12528/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Marisa Ferreira de Azevedo PROCEDENTE

12857/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Rock Lane da Silva PROCEDENTE

12896/2017-02A Revisão do Lançamento de IPTU Hans Peter Kraus PROCEDENTE

12994/2017-02A Revisão do Lançamento de IPTU Leandro Martins Campos PROCEDENTE PARCIAL

13194/2017-02A Revisão do Lançamento de IPTU Elias Batista Costa PROCEDENTE PARCIAL

13343/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Distribuidora Sopeças Ltda PROCEDENTE PARCIAL

13841/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Matheus Felipe de Abreu Silva PROCEDENTE

14154/2017-02A Revisão do Lançamento de IPTU Anderson Raimundo PROCEDENTE

14493/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU paulo Henrick Guimarães Oliveira PROCEDENTE

14556/2017-02A Revisão do Lançamento de IPTU Alex Moreira Martins PROCEDENTE

14562/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Deusdedit José Machado PROCEDENTE PARCIAL
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14598/2017-02A Revisão do Lançamento de IPTU Amilton Marcos Pontelo PROCEDENTE

14616/2017-02A Revisão do Lançamento de IPTU Joaquim Francisco Ferreira da Mata PROCEDENTE

14618/2017-02A Revisão do Lançamento de IPTU Jancler Adriano Nicácio PROCEDENTE

14649/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Leonardo André Morais Anália PROCEDENTE

14845/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Leonardo Batista de Oliveira IMPROCEDENTE

14881/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Marcos Guilherme Cordeiro Valladares PROCEDENTE PARCIAL

14910/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Raquel Pinto de Oliveira Menenses PROCEDENTE

14918/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Lucélia Avelino de Paula IMPROCEDENTE

15193/2017-02A Revisão do Lançamento de IPTU Joana Henrique de Oliveira PROCEDENTE

15223/2017-02A Revisão do Lançamento de IPTU Alessandra Lopes Miranda de Oliveira PROCEDENTE

15341/2017-05A Revisão do Lançamento de IPTU Gilberto Gomes Guimarães PROCEDENTE PARCIAL

15538/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Rodrigo dos Santos Neves IMPROCEDENTE

15604/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Pedro Enoque Mota PROCEDENTE

15609/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Pergentino Mendes Valentim PROCEDENTE PARCIAL

15632/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU
Espólio de Moacir Augusto de Figueiredo 
Murta IMPROCEDENTE

15972/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Maria da Conceição Ribeiro PROCEDENTE

16049/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Anderson Raimundo PROCEDENTE

16810/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Carlos Henrique Diniz Soares PROCEDENTE

17349/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Márcia Aparecida Marques PROCEDENTE

17579/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Johnny Silva Alves PROCEDENTE

20134/2017-02A Cancelamento de IPTU Willian Gomes da Mota PROCEDENTE

28045/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU Sidney Aleluia Ribeiro PROCEDENTE PARCIAL

Secretaria Municipal 
de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 158/2019 – PAC 154/2018 – PE 067/2018 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: ATUANTE COMERCIAL LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE  MATERIAIS PARA ASSISTÊNCIA AO TRAUMA: COLARES CER-
VICAIS E TALAS MOLDÁVEIS,  destinados a suprir as necessidades da Rede de Atenção à Saúde, conforme as especifi cações e condições estabelecidas neste Termo de 
Referência, por 12 meses, de acordo com as condições do Edital nº 067/2018 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR, passam a integrar este 
instrumento, independentemente de transcrição. 
Vigência: 07/10/2019 e término em 07/10/2020
VALOR: R$ 24.400,00 ( vinte e quatro mil e quatrocentos reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 159/2019 – PAC 154/2018 – PE 067/2018 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: MASTERMED COMERCIAL LTDA ME
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE  MATERIAIS PARA ASSISTÊNCIA AO TRAUMA: COLARES CER-
VICAIS E TALAS MOLDÁVEIS,  destinados a suprir as necessidades da Rede de Atenção à Saúde, conforme as especifi cações e condições estabelecidas neste Termo de 
Referência, por 12 meses, de acordo com as condições do Edital nº 067/2018 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR, passam a integrar este 
instrumento, independentemente de transcrição. 
Vigência: 07/10/2019 e término em 07/10/2020
VALOR: R$ 431.184,02 (Quatrocentos e trinta e hum mil cento e oitenta e quatro reais e dois centavos )
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 160/2019 – PAC 154/2018 – PE 067/2018 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: SALVI, LOPES & CIA. LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE  MATERIAIS PARA ASSISTÊNCIA AO TRAUMA: COLARES CER-
VICAIS E TALAS MOLDÁVEIS,  destinados a suprir as necessidades da Rede de Atenção à Saúde, conforme as especifi cações e condições estabelecidas neste Termo de 
Referência, por 12 meses, de acordo com as condições do Edital nº 067/2018 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR, passam a integrar este 
instrumento, independentemente de transcrição. 
Vigência: 07/10/2019 e término em 07/10/2020
VALOR: R$ 3.180,00 ( Três mil cento e oitenta reais)
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 014/2918 – PAC 023/2018 – INEX 002/2018
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR:  NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
OBJETO: Renovação do Contrato Administrativo N°014/2018 pelo período de 12 meses, vigorando de 22 de Janeiro de 2020 a 22 de Janeiro de 2021 cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMI-
NISTRAÇÃO PÚBLICA, conforme especifi cações contidas no Termo de Referência e seus anexos..
VALOR: R$ 7.990,00 (Sete mil novecentos e noventa reais).
DOTAÇÃO: 1113.1 10.302.0040.2192 339039 36 2149 1398.

EXTRATO DO SEGUNDO  TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 008/2018 PAC nº. 010/2017 - PP nº. 030/2016
ORGÃO GERENCIADOR:  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR:  TELEMAR NORTE LESTE S/A
OBJETO: Constitui objeto do presente termo a RENOVAÇÃO pelo período de 24 (vinte e quatro meses) do Contrato Administrativo N°008/2018 e SUPRESSÃO de 25% 
no valor total anual com a empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, vigorando de 05/01/2020 a 05/01/2022, cujo objeto é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO 
COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES DE LIGAÇÃO LOCAL (LL), LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), A SER EXECUTADO 
DE FORMA CONTÍNUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO DE TERMINAIS FIXOS INDIVIDUAIS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E MANUTENÇÃO.
VALOR: R$ 2.072.577,07 (dois milhões  e setenta e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e sete centavos). 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 009/2018 - PAC nº. 078/2017 - PP nº. 004/2017
ORGÃO GERENCIADOR:  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR:  TELEMAR NORTE LESTE S/A
OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo a RENOVAÇÃO pelo período de 24 (vinte e quatro) meses do Contrato Administrativo N° 009/2018 e SUPRESSÃO de 
25% no valor total anual, com a empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, vigorando de 05/01/2020 a 05/01/2022, cujo objeto do presente contrato a PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇO DE FORNECIMENTO DE TRONCO DIGITAL (LINK E1), TRÁFEGO BIDIRECIONAL, SINALIZAÇÃO ISDN OU R2 DIGITAL E DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DISCAGEM 
DIRETA A RAMAL (DDR), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.  .
VALOR: R$ 804.982,92 (oitocentos e quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos) 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2020 - PAC 244/2019 -  RATEIO 
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP
OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO 
DA ICISMEP, ENGLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA - ASSIM COMO OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO. 
VALOR: R$ 960.000,00 ( Novecentos e  sessenta mil reais)
DOTAÇÃO: 1113.1 10.302.0041.2196   Elem Desp 3171700 CR 808   - Fonte: 2159/ Dotação: 1113.1 10.302.0041.2196   Elem Desp 3171700  CR 810 - Fonte: 
2159/1113.1 10.302.0041.2196   Elem Desp 447170  CR 812  -  Fonte: 2159
Vigência: 02/01/2020 e término em 02/01/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2020 - PAC 065/2019 – PP 002/201- (SEAD)   
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de SERVIÇOS por demanda, de manutenção automotiva preventiva, corretiva e revisão, de natureza 
contínua (Lote 2 – veículos pesados), conforme especifi cações e quantitativos estabelecidos, no Termo de Referência, anexo do EDITAL e na proposta da CONTRATADA, 
partes integrantes e inseparáveis deste instrumento.
VALOR: R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais)
DOTAÇÃO: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DA DESPESA FONTE

1131 10.301.0040.2190 33903037 2148

1131 10.301.0040.2190 33903916 2148

1131 10.302.0041.1032 33903037 2149

1131 10.302.0041.1032 33903916 2149

1131 10.305.0044.2197 33903037 2150

1131 10.305.0044.2197 33903916 2150
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Vigência: 02/01/2020 e término em 02/01/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2020 - PAC 029/2020 
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAÚDE
OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO Ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, do Contrato 
de Consórcio Público e com base no Orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fi m o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para 
fi ns de execução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público fi rmado. 
VALOR: R$ 60.000,00 ( sessenta mil reais)
DOTAÇÃO: 10.302.0041.2196 - 31.71.70.00  CR 807 Fonte:102 – Recursos Humanos – R$ 42.479,67 /10.302.0041.2196  33.71.70.00 – CR 809 Fonte:102  Custeio/Insu-
mos – R$ 14.875,85 / 10.302.0041.2196 - 31.71.70.00  CR 807 Fonte:102  – Investimento– R$ 2.644,48
Vigência: 02/01/2020 e término em 02/01/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 004/2020 - PAC 237/2019 – PE 152/2019  
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: ON LINE TELECOMUNICAÇÕES INFORMATICA & INTERNET LTDA
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS de uma solução de Rede de Comunicação de Dados para 
integração das Unidades da Secretaria Municipal de Saúde via Fibra Óptica, composta pelo fornecimento de links Full Duplex dedicado, para tráfego multimídia e Link 
de acesso a Internet de 600 Mbps, em alta disponibilidade, simétrico e com o fornecimento de 8 IP’s fi xos e válidos, captura de imagens para monitoramento, incluindo 
o fornecimento de equipamentos em REGIME DE COMODATO, por um período de 36 (trinta e seis) meses, renováveis de acordo com a Lei nº 8.666/93, de acordo com 
as condições do Edital nº 152/2019 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de 
transcrição
VALOR: R$8.800.000,00 (Oito milhões e oitocentos mil reais )
DOTAÇÃO: 1113.1 - 10.122.0038 2185 339040 14 - Elemento da Despesa: 339040 14 Fonte: Fonte: 0102 / 2159 – CR: 0102 / 724 
Vigência: 02/01/2020 e término em 05/01/2020 e término 05/01/2023

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 008A/2015 – CREDENCIAMENTO 010/2015
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: ECOIMAGEM -  CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo a RENOVAÇÃO do Termo de Credenciamento nº 008 A/2015 da empresa ECOIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM LTDA, pelo período de 12 (doze) meses, vigorando de 29/01/2020 a 29/01/2021, cujo objeto é a em realização de exames de raios x contrastado e ultras-
sonografi a e sedação (conforme prescrição médica), em caráter eletivo, visando atender a rede municipal de saúde de contagem, conforme plano operativo.
VALOR: R$ 46.080,00 (quarenta e seis mil e oitenta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.1 10.301.0040 2192 339039 36 2149 1398. 

A Comissão Especial de Licitação – CEL da Secretaria de Saúde, comunica a todos os interessados que o Processo Administrativo de Contratação PAC Nº 140/2019 – 
Processo de Credenciamento Nº 001/2019, cujo objeto é o CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS, ACIMA DE 
90KGS E CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA ADULTO OU INFANTIL REFERENTE AOS NOVOS CÓDIGOS DE PROCEDIMENTOS INCLUÍDOS NA TABELA DE PROCEDIMENTOS, 
MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.272, DE 25 DE JUNHO DE 2013 E GM/
MS Nº 2.723, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2014, encontra-se SUSPENSO, por motivo de possíveis readequações a serem perpetradas no TR – Termo de Referência e por via 
de consequência no Edital, face a pedido de impugnação, tempestivamente apresentado, admissíveis ajustes e verifi cações a serem realizadas na especifi cação prevista 
no Termo de Referência face a Tabela SUS / SIGTAP. Presidente da Comissão Especial de Licitação da Saúde, Márcio Eustáquio de Rezende Júnior. Secretário Municipal de 
Saúde, Cleber de Faria Silva. Em 03/02/2020.

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

Gabinete do secretário de Obras e Serviços Urbanos de Contagem
Portaria No. 04, de 03 de fevereiro de 2020
Dispõe sobre a criação, funcionamento e competências do Comitê de Gestão de Obras Emergenciais, todas com o propósito de resolução de situações de alto risco 
geológico que, pela gravidade e consequências, observadas ou previsíveis, envolvem, além dos danos materiais e de infraestruturas, situações de alto risco de morte 
para os residentes estabelecidos em áreas críticas.
Justifi cativa:
A chuva torrencial e concentrada na região Oeste da Região Metropolitana de Belo Horizonte e Contagem atingiu, no dia 19/01/2020, com singular intensidade e 
danos, no caso de Contagem, a localidade denominada de Cidade Industrial (Vila Barraginha, Vila Itaú e Vila FrigoDiniz), os bairros Jardim Industrial e as vilas adjacen-
tes, como a Vila da Paz e a Vila Sapolândia-Industrial, o bairro Amazonas e a Vila São Paulo. De modo especialmente grave,  envolvendo imediato e elevadíssimo risco 
de morte de centenas de famílias, também nessa região denominada de Industrial foram dramaticamente atingidas, cumpre sublinhar, a Vila Sapolândia-Industrial, 
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onde ocorreu um óbito por soterramento e onde todas as famílias até então ali fi xadas foram defi nitivamente retiradas, e a Vila Barraginha, de onde foram também 
defi nitivamente retiradas cerca de 60 famílias. Também foram atingidas, na ocasião, a região denominada de Petrolândia, onde as chuvas e a situação de alto risco ge-
ológico conseguinte produziram o deslizamento de um extenso e elevado talude, com projeção sobre a Via Expressa, implicando, desde então, a interdição ao tráfego 
de veículos em duas faixas dessa artéria radial de trânsito metropolitano. Também a região denominada de Sede registrou graves ocorrências na forma de enormes desl-
izamentos de terra, descrevendo situações de elevados riscos geológico e de morte dos residentes em parte do bairro Santa Helena, inclusive com a interdição de vias 
de trânsito de veículos, e no bairro Alvorada (altos do campo do Ipiranga). Também na distante região da Ressaca ocorreu uma gravíssima situação de risco iminente 
de morte de cerca de 250 famílias, já removidas da área, no chamado Morro dos Cabritos, situado nos bairros Morada Nova e Milanês. Por fi m, encerrando as situações 
de alto risco geológico e de alto risco de morte de pessoas, na região do Eldorado, na Vila Beatriz, será necessária, com urgência, a realização de uma grande obra de 
contenção de um enorme maciço (talude), quase que perpendicular ao plano do solo, onde está situado, na parte alta ou “planalto” do maciço, o Conjunto Beatriz, de 
prédios de apartamentos. Estima-se que o custo da realização desse conjunto de obras deverá aproximar-se dos R$ 25 milhões, considerada, também, a urgência de 
uma intervenção na vila Sapolândia-Industrial para a estabilização do enorme talude, de elevada declividade, ali existente.
Em razão da concentração das chuvas na região Industrial, acima mencionada, onde os danos materiais, de infraestruturas e o alto risco de morte das populações 
fi caram imediatamente caracterizados e nitidamente observáveis e comprovados, o prefeito municipal de Contagem, Alexis de Freitas, assinou Decreto tipifi cando 
situação de emergência que, na ocasião, compreendia apenas o perímetro da já mencionada região Industrial. À continuação, devido à regularidade e intensidade das 
chuvas, a extensão territorial desde então alcançada pelas precipitações intensas, com alta penetração e retenção da água da chuva intermitente no solo, as situações 
de alto risco geológico e de um consequente alto risco de morte de pessoas estendeu-se às regiões da Petrolândia, Sede, Eldorado e Ressaca. Daí a edição de um 
Decreto de Emergência complementar. Farto registro fotográfi co, mais os relatórios da Defesa Civil e o Relatório de Danos elaborado por uma altamente qualifi cada 
equipe de quatro engenheiros da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (engenheiros: Renato Ferreira Mafra, Dante Luiz do Nascimento, Luiz Otávio Caetano 
da Fonseca e Marcelo Henriques Pinto) atestam a extensão, gravidade e os riscos envolvidos em cada uma das situações mencionadas.
Nas localidades onde foram registradas e documentadas as situações de alto risco e em diversas outras situações de risco geológico, há décadas numerosas vilas e 
favelas ocupam a crista de elevados taludes até o talvegue do fundo de vale. As vilas e favelas inscritas no Quadro 1 são as que tipicamente apresentam situações de 
alto risco ecológico e de risco de morte de pessoas, por escorregamento de talude. A propósito, na Capital mineira ocorreu um deslizamento de talude que culminou 
com a morte de 7 (sete) pessoas em uma área que até então não havia sido identifi cada como de alto risco. Com efeito, é altamente provável que a qualquer momento, 
em razão da intensidade da infi ltração da água pluvial, seja nos taludes ou áreas baixas, como verifi cado na Vila Sapolândia-Industrial, ocorram novos deslizamentos. 
Nesses casos, salvo exceções, não se trata apenas de se fazer a remoção, emergencial e provisória ou defi nitiva, das famílias para outros locais. Trata-se de se efetuar 
com rapidez e prioridade obras de drenagem, saneamento e urbanização nas vilas discriminadas no Quadro 1, onde, nesses casos, as populações atualmente residentes 
ali deverão permanecer.
A Prefeitura Municipal de Contagem está assumindo, com recursos próprios, a responsabilidade de, ao longo desse ano de 2020 e antes do próximo período chuvoso, 
realizar todas essas obras de drenagem, saneamento e urbanização nas vilas mencionadas, exceto nos casos da Sapolândia-Industrial e da Barraginha que, pela exten-
são dos danos, características estruturantes das obras demandadas e o elevado custo fi nanceiro envolvido, necessitam do aporte de recursos federais.
Em situações dessa natureza, um município como Contagem, expressivo, com população de 660 mil habitantes, orçamento anual de R$ 2,5 bilhões, capacidades fi scais 
de endividamento e de pagamento, com perfi l de confi abilidade da Administração Municipal no chamado mercado de investimentos e obras, passa a ser alvo preferen-
cial de expectativas legítimas e do interesse de empresas de engenharia de obras. Sabe-se que, no país, ainda hoje, nesse “mercado” de obras no qual mais se verifi ca 
a defesa imprópria dos “negócios” que a defesa do livre mercado e da livre competição, algumas empresas de obras recorrem a (inúteis) expedientes impróprios em 
busca de infl uência que supostamente tenha força para abrigar os seus interesses.
Pois a resposta da Prefeitura Municipal de Contagem, através desta Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por decisão do secretário e aprovação do prefeito 
municipal, é a presente Portaria 04/2020, que deixa patente quais são as obras selecionadas como emergenciais, informa a estimativa preliminar (que decerto não passa 
de uma estimativa) do custo de cada uma delas, e, por fi m, deixa claro que, nos termos do que dispõe o Decreto de Emergência, se dispensa a exigência da licitação 
protocolar, não obstante, não dispensa processo seletivo, ainda que simplifi cado, o rigor, a tecnicalidade, a responsabilidade e a responsabilização, a ética da respon-
sabilidade, a transparência, a publicização das ações e a impessoalidade dos atos e das decisões. É assim que agimos, por senso de dever e serviço.
Todas as obras selecionadas requerem, para a sua boa execução, empresas técnica e tecnologicamente aptas, solventes e com capacidade para realizar as obras em 
tempo hábil, isto é, com qualidade, segurança, rapidez e garantia de conclusão até no máximo o fi nal do período seco que precede a chegada do período chuvoso do 
fi nal de 2020. As decisões ou escolhas concernentes a cada obra e empresa selecionada decerto observará a lei e somente a lei e a regulação concernente, nos termos 
do disposto, a propósito, em normativa da Controladoria do Município (Circular CGM No. 05/2020, de 30/01/2020, assinada pelo Controlador Weber Dias Oliveira, 
contém a Orientação Técnica CGM No. 001/2020, de 21/01/2020).
Sobre o assunto publicização, por esta Portaria o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos decide instituir um Comitê de Gestão de Obras Emergenciais com a 
participação de 09 (nove) profi ssionais, sendo suas competências as descritas no artigo 2º .  O Quadro 1, abaixo, descreve as situações que demandam obras emer-
genciais e apresenta, estimativamente e, em todos os casos, com viés de baixa, o valor presumido de cada obra. Como se vê, não há hipótese para a ocorrência de 
privilégios a quem quer que seja. O que há é transparência total, como deve ser, e o dever de servir.
Art. 1º - Fica instituído o Comitê de Gestão de Obras Emergenciais, vinculado ao gabinete do secretário municipal de Obras e Serviços urbanos.
Art. 2º - São competências do Comitê:
Manter-se constantemente em contato e em permanente cooperação com a Defesa Civil Municipal para dela obter informações em tempo real sobre situações de alto 
risco hídrico e/ou geológico já identifi cadas ou em estudo, e, principalmente, informações sobre populações residentes que se encontrem em situação de risco de morte 
decorrente de risco hídrico e/ou geológico, além de informações cadastrais sobre imóveis já vistoriados e, mediante laudo, liberados para a consequente intervenção de 
demolição.
Em tempo real, prestar por escrito e ofi cialmente informações técnicas à Defesa Civil Municipal sobre situações de risco tecnicamente diagnosticadas, assim como o 
cronograma   físico de execução de obras de demolição e outras obras, como drenagem, pavimentação, edifi cação e conexas.
Organizar arquivo documental contendo toda a memória das discussões, decisões e ações do Comitê, como os laudos de vistoria, os projetos de engenharia, as atas 
das reuniões técnicas e de tomada de decisão concernentes às obras, as atas referentes à escolha emergencial de empresas – observada, naturalmente, a legislação 
normativa pertinente e os termos dos decretos municipais que disciplinam a situação de emergência -, os relatórios de monitoramento de obras, pareceres de eventuais 
consultorias e outros. Tanto quanto possível, dispor em meio informático as informações pertinentes em mapas organizados e acessíveis.
Com base em relatórios técnicos de engenharia, em pareceres da Defesa Civil, em pareceres jurídicos da Controladoria do Município ou da Procuradoria do Município, 
observadas a urgência, a qualifi cação técnica e tecnológica, o portfólio e a sustentabilidade fi nanceira, deliberar, em cada caso, sobre a escolha de empresa, segundo a 
obra. 
Nesse sentido, fi cam designados os engenheiros membros desse Comitê de Gestão, todos eles ocupando cargo de subsecretário na SEMOBS, Marcelo Henriques Pinto 
(Manutenção), Luís Otávio Caetano da Fonseca (Planejamento e Projetos), Almir José Caixeta (Obras), acrescidos do engenheiro Edvan Soares Bastos, responsável por 
Planejamento junto à subsecretaria de Planejamento e Projetos, para, segundo cada obra, selecionarem empresa(s) e, com a devida justifi cativa, apresentar as indica-
ções à apreciação do Comitê de Gestão que, sobre o assunto, decidirá em última instância.
Providenciar e garantir a rápida e efi ciente execução das obras emergenciais destinadas a eliminar as situações de risco identifi cadas.
Monitorar continuamente a qualidade da execução das obras emergenciais contratadas. Quando necessário, intervir prontamente para estabelecer a normalização de 
eventuais situações que apresentem anomalia.
Manter diariamente o secretário de Obras informado sobre o estado ou andamento de cada uma das obras emergenciais e, sob a supervisão dele, diligenciar para que 
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seja assegurada em tempo hábil a provisão e o fl uxo fi nanceiro dos pagamentos devidos às empresas contratadas.
Diligenciar e resolver situações que, em cada obra, demandem interações, parcerias, convênios ou protocolos de cooperação técnica junto a órgãos ou empresas como 
Copasa, Cemig, as telefônicas, empresas responsáveis pela instalação de cabeamento lógico, empresas responsáveis pelo funcionamento de gasoduto e conexas.
Diligenciar e tomar inciativa, no que couber, para a formação de parcerias com empresas que se encontrem situadas na vizinhança ou proximidade dos canteiros de 
obras ou das áreas de alto risco onde serão ou estão sendo executadas as obras, e delas obter toda cooperação e participação razoáveis.
Manter comunicação fl uída e organizada com as populações diretamente afetadas, seja a população diretamente afetada pela situação de alto risco, seja a população 
do entorno que tenha permanecido nas proximidades da área de intervenção, sempre informando a verdade, absolutamente toda a verdade sobre a situação objeto da 
intervenção, o tipo e o impacto esperado da obra.
Em assessoramento ao secretário de Obras, no que couber, prestar as informações que sejam solicitadas ofi cialmente pelo Ministério Público Estadual, Polícia Civil, 
Polícia Militar, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Câmara Municipal de Contagem, assim como, no que couber, ao DNIT, ANTT, agência metropolitana de 
regulação, e assim por diante. Naturalmente, prestar toda informação relevante à imprensa.
A qualquer momento, segundo solicitação ou de iniciativa própria, prestar informações e esclarecimentos ao prefeito municipal, à SEPLAN e à secretaria municipal da 
Fazenda, ao COAF, à Controladoria do Município e à Ouvidoria do Município.
Art. 3º - Compõem o Comitê os seguintes profi ssionais de engenharia, além de outros profi ssionais ou gestores, todos servidores públicos municipais:
Engenheiro Luiz Otávio Caetano da Fonseca, subsecretário de Planejamento e Projetos da SEMOBS: presidente;
Engenheiro Renato Ferreira Mafra, coordenador de Projetos da subsecretaria de Planejamento e Projetos: secretário-executivo,
Engenheiro Edvan Soares Bastos, coordenador de Planejamento da subsecretaria de Planejamento e Projetos;
Engenheiro Marcelo Henriques Pinto, subsecretário de Manutenção;
Engenheiro Almir José Caixeta, subsecretário de Obras;
Engenheiro João Batista Bahia Neto, subsecretário de Limpeza Urbana;
Engenheiro Dante Luiz do Nascimento, da equipe de coordenação do Projeto CAF;
Engenheiro Reginaldo Nunes, da equipe de coordenação do Projeto da Avenida Maracanã;
Administrador regional Rodrigo Geraldo Thomaz, da Regional Ressaca, representando os administradores regionais.

Art. 4º - A contar da data da publicação desta Portaria, o Comitê disporá do prazo de até 180 (cento e oitenta) dias para realizar e concluir as obras inscritas em um 
plano de obras emergenciais, descritas abaixo: 
Quadro 1: Obras Emergenciais do Município de Contagem - 2020

Obra 
e Características Tipo(s) 

de Risco
Localidade, bairro e 
regional

Empresa respon-
sável e prazo 
estimado de 
execução

Engo. da 
SEMOBS
 gerente da 
obra Custo Estimado e Fonte dos 

Recursos

Obras emergenciais sem fonte de recursos 

1. Via Expressa: deslizamento de talude e interrupção de 
duas faixas da pista no sentido Betim-Contagem.

Risco geológico 
alto / risco de novo 
desliza-mento / 
risco de destruição de 
moradias / risco de 
morte

Via Expressa /
Bairro São Luís /
Regional Petrolân-
dia

R$ 5.000.000,00
(viés de baixa)

2. Vila Beatriz: conjunto habitacional do Beatriz. Elevado 
risco de deslizamento do talude, estando atestada a  instabi-
lidade do mesmo. 
No planalto do platô está o conjunto habitacional do Beatriz, 
com numerosos prédios de apartamentos.

Risco geológico 
muito alto de desl-
izamento do talude / 
Risco alto de queda e 
destruição de prédios 
de aparta-mentos / 
Risco de morte

Conjunto hab-
itacional da Vila 
Beatriz / Regional 
Eldorado

R$ 2.000.000,00
(viés de baixa)

3. Bairro Santa Helena: Rua Formosa e o entorno do campo 
de futebol do bairro, atrás da PMC. Extensos e elevados 
taludes, com declividade de até 90 graus, já em risco ge-
ológico e com evidência de escorrega-mentos. Nas cristas, há 
numerosas moradias.

Risco geológico 
muito alto, com in-
terrupção da circula-
ção em ruas ao redor 
da sede da PMC / 
Risco de destruição e 
queda de mora-dias / 
Risco de morte

Residências e igreja 
situadas na crista 
dos enormes bar-
rancos lindeiros ao 
campo de fute-bol 
citado, no bairro 
Santa Helena / 
Regional Sede

R$ 9.000.000,00
(viés de baixa)

4. Bairro Alvorada: áreas lindeiras ao campo de futebol do 
Ipiranga, situadas na crista dos grandes barrancos. Extensos 
e elevados taludes, com declividade de até 90 graus, já em 
risco geológico e com evidência de escorrega-mentos. Nas 
cristas, há numerosas moradias.

Risco geológico alto 
/ Risco de destruição 
e deslizamento de 
moradias / Risco de 
morte

Bairro Alvorada / 
Regional Sede

R$ 5.000.000,00
(viés de baixa)
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5. Vila Sapolândia I, no bairro Jardim Industrial, junto à 
avenida Teresa Cristina: (um óbito confi rmado, desliza-mento 
do enorme talude, riscos elevados, retirada de todas as 
famílias residentes) a estabilização do talude é crucial para a 
estabilização das moradias de um pequeno bairro situado a 
partir de 4 metros de distância da crista.

Risco geológico 
muito alto / Risco de 
morte

Bairro Jardim 
Industrial /
Regional Industrial

R$ 2.000.000,00
(viés de baixa)

6. Vila Barraginha (1ª parte):
Construção de uma barragem de contenção de água pluvial;
construção do canal aberto e sem estrutura concretada para 
escoamento a jusante do excedente de água na barragem de 
contenção.

Risco geológico mui-
to alto / Risco hídrico 
/ risco de morte

Bairro Cidade 
Industrial /
Regional Industrial

R$ 2.000.000,00

Total parcial:
R$ 25.000.000,00
(viés de baixa)

Obras emergenciais com recursos disponíveis do Fundo Municipal de Saneamento – FMS

7. Vila Barraginha (2ª parte), no bairro Cidade Industrial: na 
década de 1990, 76 pessoas foram a óbito na localidade. 
Mais de 50 famílias foram, agora, removidas de suas mora-
dias. Grande destruição de infraestruturas.
A obra aqui prevista consiste de: drenagem de 4 ruas que 
convergem, de montante a jusante, na Vila Barraginha, 
conexão dessas drenagens das ruas com a galeria existente 
na rua Osório de Moraes e, por fi m, a pavimentação dessas 
4 ruas e da Osório de Moraes com a utilização de para-
lelepípedo lapidado (para suportar o tráfego de caminhões 
de carga).

Risco hídrico enorme 
/ Risco geológico / 
Risco de morte.

Bairro Cidade 
Industrial /
Regional Industrial

(2ª Parte)
R$ 1.000.000,00

Fundo Municipal de Sanea-
mento

8. Vila da Paz, no bairro Jardim Industrial: a vila foi comple-
tamente inundada e teve becos e a principal via de circulação 
destruídos. Urbanização e drenagem dos becos, drenagem e 
repavi-mentação da via principal (paralelepípedo laminado)

Risco hídrico alto

Bairro Jardim In-
dustrial / Regional 
Industrial

R$ 400.000,00
Fundo Municipal de Sanea-
mento

9. Beco Honduras: inundação total do beco situado na parte 
mais elevada da vila, ainda sem infraestrutura de drenagem 
pluvial e de saneamento. Inundação por esgoto e água 
pluvial.
Drenagem e saneamento, culminando com a pavimentação 
do beco e dos pequenos becos acessórios.

Risco hídrico e, 
parcialmente, 
risco geológico / 
Risco de morte de 
parte dos mora-dores 
estabeleci-dos junto 
ao córrego lindeiro Bairro Boa Vista /

Regional Ressaca

(2ª Parte)
R$ 200.000,00

Fundo Municipal de Sanea-
mento

10. Vila Parque São João: vila situada nos grandes barrancos 
lindeiros ao córrego do Pica-Pau (drenado). Ausência de 
drenagem de águas pluviais e de águas servidas, ausência 
de saneamento, grande aglome-ração de moradias. Feitos a 
drenagem e o esgotamento sanitário, seguir-se-á a pavimen-
tação de toda a grande rede de becos, nas duas vertentes do 
Pica-Pau.

Risco geológico alto 
/ Risco de morte por 
deslizamento de 
moradias

Bairro parque São 
João /
Regional Industrial

R$ 690.000,00

Fundo Municipal de Sanea-
mento

11. Vila dos Porcos: vila situada em continuidade à vila do 
Parque São João, ocupando barrancos elevados e de grande 
inclinação, com alta densidade populacional.
Drenagem total, saneamento, pavimentação. A rede de 
drenagem passará sob a Via Expressa para lançamento das 
águas na grande galeria ou canal ali existente.

Risco hídrico / Risco 
geológico alto / Risco 
de morte por desliza-
mento de moradias

Vila dos Porcos / 
entre a Vila Beatriz 
e o Parque São 
João / Regional 
Eldorado

R$ 1.670.000,00
Fundo Municipal de Sanea-
mento

Total 1: Tesouro
R$ 25.000.000,00
(viés de baixa)

Total 2: Governo Federal ?

Total 3: FMS
R$ 3.960.000,00
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Total Geral  (1 + 3)
R$ 28.960.000,00
(viés de baixa)

[Observações:
As situações das vilas denominadas de Barroquinha, na Sede, e Sapolândia-Nacional, na região do Nacional, poderiam perfeitamente fi gurar entre as obras emergen-
ciais. Contudo, vez que esses dois casos já se encontram em processo licitatório e, sobretudo, em razão do fato de que essas duas vilas não estão topografi camente 
posicionadas na crista ou ao longo de taludes, julgamos adequado contratar essas obras através dos processos licitatórios correntes, já em curso na SEMOBS.
A seleção das maiores obras emergenciais constante do Quadro 1, acima, numeradas de 1 a 6, é um subconjunto do rol de obras emergenciais diversas descritas no 
Relatório de Danos elaborado pela engenharia da SEMOBS. O Relatório de Danos foi protocolado, via site, no Ministério do Desenvolvimento Regional no prazo esta-
belecido (aliás, a Prefeitura de Contagem foi a única, na RMBH, que cumpriu o prazo fi xado). O Relatório de Danos contém a descrição pormenorizada e documentada, 
inclusive com relatório fotográfi co, do total de danos verifi cados. Os recursos necessários para restabelecer a normalidade da vida urbana em Contagem alcança o valor 
de R$ 112.500,00 e corresponde exclusivamente ao valor dos danos provocados pelas fortes e contínuas chuvas datadas de 19/02/2020, em diante. Contudo, o Quadro 
1, acima apresentado, atém-se, dentre todas as situações emergenciais, àquelas obras que respondem às situações que combinam risco hídrico e geológico severo e 
também e sobretudo o risco de morte de pessoas.]

Atenciosamente,

JOÃO BATISTA MARES GUIA  (SOCIÓLOGO E ANTROPÓLOGO)
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM 

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 017/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2019 – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017 - CMDCAC.
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
Extrato do Termo de Fomento nº 018/2019 fi rmado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e a Orga-
nização da Sociedade Civil Associação Ser Parte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.015.043/0001-39, representada, neste ato, por sua Presidente, Sra. Ana Rita de Macedo 
Moura.
Fundamento legal: Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, da Lei Municipal nº 4.910, de 06 de dezembro de 2017, e do Decreto Municipal nº 30/2017 e demais legisla-
ções pertinentes.
Objeto: Desenvolvimento do projeto “Caminhos para Cidadania, que visa a oferta de ofi cinas culturais e artísticas com foco na efetivação do direito a educação para 
125 crianças e adolescentes da regional Industrial, Riacho e adjacências”, conforme aprovado pela Resolução nº 06/2019, do Conselho Municipal dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente de Contagem, consoante o plano de trabalho e projeto básico, partes integrantes do ajuste. 
Valor global: R$ 85.281,60 (oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).
Dotação Orçamentária: 1103.08.243.0070.2131 – 33504300 - FONTE 2100 – R$ 76.577,36
      1103.08.243.0070.2131 – 44504200 - FONTE 2100 – R$  8.704,24
Vigência: O prazo de vigência desta parceria é de 12 (doze) meses, contados a partir de 03/02/2020.
Gestor responsável: Wellington Soares Martins – matrícula 01445827.
Data assinatura: 03/02/2020.
Secretaria Municipal Desenvolvimento Social / Ordenador de Despesas: Luzia Maria Ferreira.
Presidente da OSC: Ana Rita de Macedo Moura.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2019 - P.A. Nº 034/2018 – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018. 
O Município de Contagem, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e a Organização da Sociedade Civil Instituto de Promoção Social e Huma-
na Darcy Ribeiro, CNPJ nº 00.794.227/0001-56, representada neste ato, por seu Presidente, Sr. José Geraldo Reis.
Fundamento legal: Inciso I, do Art. 45, da Lei 4.910 de 06 de dezembro de 2017.
Objeto: Celebração de Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 002/2019, para prorrogação de vigência por mais 12 meses com aporte de recursos fi nanceiros para 
execução em regime de mutua cooperação técnica e fi nanceira do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade - Centro de Referência Especializado para 
População em Situação de Rua com oferta de serviço especializado para população em situação de rua e serviço especializado de abordagem social no município de 
Contagem, nos termos do Edital Público nº 003/2018, em observância das diretrizes da Política Nacional de Assistência Social – PNAS.
Valor do Termo Aditivo: R$ 1.356.000,00 (hum milhão, trezentos e cinquenta e seis mil reais), a ser pago em 05 (cinco) parcelas, conforme cronograma de desembolso 
previsto no plano de trabalho, parte integrando deste termo aditivo
Valor global da parceria: R$ 2.712.000,00 (dois milhões, setecentos e doze mil reais).
Classifi cação Orçamentária: 
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Municipal: 1102.08.244.0072.2208 - 33504300 – Fonte 0100 
      1102.08.244.0056.2044 - 44504200 – Fonte 0100
      1102.08.244.0056.2045 - 33504300 – Fonte 0100

Estadual: 1102.08.244.0072.2208 - 33504300 – Fonte 2156
    1102.08.244.0056.2045 -33504300 – Fonte 2156

Federal: 1102.08.244.0072.2208 - 33504300 – Fonte 2129
   1102.08.244.0056.2045 - 33504300 – Fonte 2129
Vigência do Termo Aditivo: 04/02/2020 a 03/02/2021.
Data assinatura: 03/02/2020.
Ordenadora da despesa: Luzia Maria Ferreira / Secretária Municipal Desenvolvimento Social.
Presidente da OSC: José Geraldo Reis.

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

ATA DA 52ª (QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – CONDECON / CONTAGEM
Aos 20 de dezembro de 2019, na Sede do PROCON, localizado na Avenida José Faria da Rocha, nº 1016, Bairro Eldorado, Contagem/MG, as 10:05 horas, foi realizada 
a primeira chamada para dar início aos trabalhos. As 10:20 horas, conforme determinação do parágrafo 2, do artigo 13 da Lei Complementar 160/2013, realizou-se a 
segunda chamada dos presentes dando início aos trabalhos. A Presidente do Condecon, Rariúcha Amarante Braga Augusto, abriu a reunião, dando as boas vindas a 
todos os membros presentes e justifi cando ausência dos demais. Em primeiro ponto de pauta, foi solicitado a Tesouraria da PMC o extrato do fundo do Procon de Con-
tagem que até a presente data não foi enviada. Já em outro ponto falando sobre o processo de orçamentos de compras do Procon os notebooks solicitados estão ok, 
só aguardar a chegada deles, já a manutenção da porta de vidro está suspensa pois até então é a única corrente de ar do Procon já que não terá a manutenção dos ar  
condicionados para o prédio do Procon. Como havia falado anteriormente iremos realizar uma conferência estadual de direito do consumidor em parceria com a OAB 
Contagem e OAB Estadual, o evento inicialmente será na OAB Contagem, continuará sendo uma conferência Estadual porém com os gastos reduzidos. Será cobrado 
um valor mínimo de inscrição para se ter ao certo a quantidade de pessoas confi rmadas e para uma melhor organização do evento. O evento começará no dia 12 de 
março as 13:00hs e encerará ao dia 13 de março as 12:00. A Presidente Sra. Rariúcha Amarante Braga agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. 
Encerrou-se às 11hrs10min esta reunião. Lavra-se a presente ata que segue em 2 (duas) laudas que vai assinada pela Presidente Sra. Rariúcha Amarante Braga Augusto, 
com os presentes conforme assinatura abaixo:

COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON CONTAGEM

Rariúcha Amarante Braga Augusto
Titular 

AUSENTE
Natália Ludmila Pereira Cândido
Suplente 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROMOTORIA DE CONTAGEM

AUSENTE
Fernanda Honigmann Rodrigues
Titular

AUSENTE
Arlindo Márcio Lacerda
Suplente 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

AUSENTE
Rafaela Queiroz Moises 
Titular 

AUSENTE
Juliana Madureira Ambires 
Suplente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Thais Luciene Mesquita 
Titular 

 AUSENTE
 Valdeci dos Santos
Suplente
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)

AUSENTE
Edneia Fátima da Cunha
Titular 

Renata Almeida de Jesus
Suplente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

AUSENTE
Adiel Anacleto da Rocha
Titular 

Selma Cristina Guimarães
Suplente 

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

Luiz Otávio Iannini de Freitas
Titular 

AUSENTE
Francisco Carlos Cordeiro Júnior
Suplente 

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS – CDL / CONTAGEM

AUSENTE
Mariana Rosa Diniz 
Titular 

 AUSENTE
Isidoro Afonso de Araújo Lima
Suplente 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE CONTAGEM – ACIC

AUSENTE
Rosa Mistica Marques Leão
Titular 

AUSENTE
 Ricardo Gontijo Vivian
Suplente 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – 83ª SUBSEÇÃO DE CONTAGEM / MG

Regina Lúcia Santiago Del Ferro
Titular

AUSENTE
Rômulo Macedo de Castro
Suplente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

AUSENTE
Fernanda Luiza do Nascimento
Titular 

Marina Rodrigues Alves de Carvalho
Suplente 

FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS E POPULARES DO M. DE CONTAGEM-FECON

AUSENTE
Irisnalda Fernandes Santos Costa 
Titular 

 AUSENTE
Vilma Cândida da Silva
Suplente 

SINDICATO DOS TRAB. EM TRANSPORT. RODOVIÁRIOS DE CONTAGEM – SITTRACON

AUSENTE
Daniele Aparecida dos Santos
Titular 

AUSENTE
Gerson Geraldo Cesário
Suplente

Comic

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2019
Universalidade
Fase de Seleção
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ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas Data Final

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 06/12/2019 06/12/2019

2 Impugnação do Edital 5 (dias) dias contados da publicação do edital. 11/12/2019

3 Resposta à impugnação 48 horas 13/12/2019

4 Envio das propostas pelas OSCs e ILPIs. 28/02/2020 28/02/2020

5 Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção 02/03/2020 a 13/03/2020 
02/03/2020 a 
13/03/2020

6 Divulgação do resultado preliminar 16/03/2020 16/03/2020

7 Interposição de recursos contra o resultado preliminar
3 dias úteis a partir da divulgação do resultado 
preliminar 19/03/2020

8 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção 2 dias úteis 23/03/2020

9
Homologação e publicação do resultado defi nitivo da fase de seleção, com divulgação 
das decisões recursais proferidas (se houver). 24/03/2020 (data estimada) 24/03/2020

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DA AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
02/2019
O Conselho Municipal do Idoso de Contagem, no uso de suas atribuições legais, resolve: prorrogar até o dia 28/02/2020 o prazo para Envio das propostas pelas OSCs 
e ILPIs. e, consequentemente o início da data da etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção para o dia 02/03/2020, sendo inalteradas as 
demais datas das etapas de seleção. Eventuais dúvidas poderão ser sanadas pelo telefone: (31) 3392-2813 ou pelo endereço eletrônico: comic@contagem.mg.gov.br.

MARCOS WELLERSON PEREIRA
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Contagem

Previcon.

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.231

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
dos pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 3º da EC. 47/2005, ao servidor RICARDO LUIZ LOPES SIMÃO, matrícula nº 01.15569-1, CPF 505.192.476-04, 
no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P19”, lotado na Secretaria Municipal de Educação, com vigência a partir da data da 
publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2019.

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

DÊNIO PIRES SILVA
Subsecretário Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./
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ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.232

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
dos pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 3º da EC. 47/2005, à servidora LÚCIA AUGUSTA DE ARAÚJO, matrícula n.º 01.12606-3, CPF 546.639.546-34, 
no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1–II, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P12”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vigência a partir da data 
da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2019.

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

DÊNIO PIRES SILVA
Subsecretário Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.233

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcu-
lados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, à servidora ZINAIR VIEIRA DE SOUZA, matrícula nº 01.10825-1, CPF 255.665.396-53, 
no cargo efetivo de TÉCNICO EM SAÚDE II,  NÍVEL V, GRAU “N”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos 
termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2019.

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

DÊNIO PIRES SILVA
Subsecretário Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.234

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, à servidora ROSANE DE FÁTIMA GOMES ROCHA, matrícula nº 01.39042-9, CPF 
552.393.316-34, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1–II,  NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P15”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vigên-
cia a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2019.

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

DÊNIO PIRES SILVA
Subsecretário Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./
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ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.235

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, combinado com o § 5º do Art. 40 da CR/88, à servidora VANEIDE TEREZINHA 
RIBEIRO BORGES, matrícula nº 01.08262-7, CPF 616.274.536-87, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1-II, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P13”, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de 
julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2019.

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

DÊNIO PIRES SILVA
Subsecretário Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.236

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcu-
lados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, combinado com o § 5º do Art. 40 da CR/88, à servidora ANGELA MARIA DE REZENDE, 
matrícula nº 01.20752-7, CPF 533.972.666-53, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P19”, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2019.

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

DÊNIO PIRES SILVA
Subsecretário Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.237

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
dos pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, combinado com o § 5º do Art. 40 da CR/88, ao servidor MARCELO DE MATOS MAGELA, 
matrícula nº 01.09292-4, CPF 403.278.686-00, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P8”, lotado na Secretaria Municipal 
de Educação, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2019.

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

DÊNIO PIRES SILVA
Subsecretário Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.238
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O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos calculados 
pela média aritmética, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a” da CR/88, com redação dada pela EC. 41/2003, combinado com o § 5º do Art. 40 da CR/88, à 
servidora ROSEMERE MARIA BATISTA PEREIRA, matrícula nº 01.28209-0, CPF 792.704.686-15, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1-II, NÍVEL 
XIIIA, PADRÃO “P19”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei 
Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2019.

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

DÊNIO PIRES SILVA
Subsecretário Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.239

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
calculados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da CR/88, à servidora MARIA EDNA DE OLIVEIRA ALVES, matrícula n.º 01.19145-0, 
CPF 630.490.746-04, no cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES, NÍVEL I, PADRÃO “P5”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vigência a partir 
da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2019.

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

DÊNIO PIRES SILVA
Subsecretário Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.240

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, cal-
culados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da CR/88, à servidora RITA DE CÁSSIA SANTOS FERREIRA LEITE, matrícula n.º 030046, 
CPF 496.172.146-87, no cargo efetivo de TÉCNICO EM LABORATÓRIO, NÍVEL VI-A, PADRÃO “P06”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a partir da 
data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2019.

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

DÊNIO PIRES SILVA
Subsecretário Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.241

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
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de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
calculados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da CR/88, à servidora ROSA MARIA DE JESUS SILVA REZENDE, matrícula n.º 083025, 
CPF 339.411.906-44, no cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS, NÍVEL I, PADRÃO “P03”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a partir da data da 
publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2019.

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

DÊNIO PIRES SILVA
Subsecretário Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.242

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
calculados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da CR/88, à servidora JÚLIA MARTA DA SILVA ALVES, matrícula n.º 072020, CPF 
417.597.026-68, no cargo efetivo de AUXILIAR EM ENFERMAGEM I-30H, NÍVEL VI-A, PADRÃO “P06”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a partir da 
data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2019.

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

DÊNIO PIRES SILVA
Subsecretário Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.243

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
calculados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da CR/88, ao servidor WALTER NONATO DE PAULA, matrícula n.º 140003, CPF 
176.744.846-53, no cargo efetivo de MÉDICO CIRURGIÃO-24H, NÍVEL XI-B, PADRÃO “P05”, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a partir da data da 
publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2019.

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

DÊNIO PIRES SILVA
Subsecretário Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.244

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, cal-
culados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da CR/88, à servidora FRANCIA CELESTE GONÇALVES PINTO, matrícula n.º 01.29811-5, 
CPF 914.944.516-20, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1-II, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P13”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com 
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vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2019.

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

DÊNIO PIRES SILVA
Subsecretário Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.245

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, cal-
culados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da CR/88, à servidora DACLE RAIMUNDA BORGES DA PAZ, matrícula n.º 01.16921-8, 
CPF 045.640.646-81, no cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES, NÍVEL I, PADRÃO “P6”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vigência a partir 
da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2019.

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

DÊNIO PIRES SILVA
Subsecretário Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.246

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com proventos proporcionais, calculados pela média aritmética, nos 
termos do artigo 40, § 1º, inciso I da CR/88 com redação dada pela EC/41/03, ao servidor WILLIAM DE ALMEIDA LIMA, matrícula n.º 01.35472-4, CPF 037.540.606-94, 
no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P1”, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 14 de agosto de 2019.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2019.

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

DÊNIO PIRES SILVA
Subsecretário Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO ADMINISTRATIVO DE PENSÃO Nº. 502 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, com fundamento no Art. 40, § 7º, inciso I da Constituição da República, com redação atualizada, CONCEDE PENSÃO 
POR MORTE do segurado RAIMUNDO CIPRIANO DOS REIS, matrícula nº 01.92320-6, CPF 154.565.016-00, servidor aposentado no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS III, à 
benefi ciária na condição de dependente, MAGALY DE MOURA REIS, CPF 256.212.036-15, cônjuge, no percentual de 100% (cem por cento), a contar de 15 de dezembro 
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de 2019, data do Óbito.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2019.

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

DÊNIO PIRES SILVA
Subsecretário Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./ 

ATO ADMINISTRATIVO DE PENSÃO Nº. 503 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, com fundamento no Art. 40, § 7º, inciso I da Constituição da República, com redação atualizada, CONCEDE PENSÃO 
POR MORTE da segurada ZELIA PALHARES DE ARAUJO, matrícula nº 01.93292-2, CPF 981.096.506-00, servidora aposentada no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCO-
LARES, ao benefi ciário na condição de dependente, WALDIR EUSTAQUIO DE ARAUJO, CPF 118.051.886-15, cônjuge, no percentual de 100% (cem por cento), a contar 
de 19 de novembro de 2019, data do Óbito.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 31 de janeiro de 2019.

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

DÊNIO PIRES SILVA
Subsecretário Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./ 

Transcon

RESPOSTA QUESTIONAMENTO
RDC 004/2019
ALÇA DA AV. HELENA V. COSTA COM VIA EXPRESSA 
EMPRESA: CTESA CONSTRUÇÕES LTDA 
RESPONSÁVEL: Rhuan Santana
QUETIONAMENTO FORMULADO POR EMAIL
DATA: 27/01/2020
QUESTIONAMENTOS:
Não encontramos nos arquivos de projeto os elementos referentes ao viaduto 2. Peço a gentileza de verifi carem;
Nos itens referentes à estaca raiz não achamos indicação se a mesma é perfurada em solo, alteração de rocha ou rocha. Peço a gentileza de verifi carem;
Nos itens referentes às estacas raiz e escavadas não localizamos informações referentes aos comprimentos de cada uma delas. Peço a gentileza de verifi carem.
RESPOSTAS: 
1 – Quanto aos arquivos do Viaduto 2 serão disponibilizados de imediato no site da Prefeitura. Ressaltamos que são duas pranchas relativas ao projeto básico que 
somadas ao detalhamento de itens da Planilha Orçamentária de Referência são sufi cientes para a formulação das propostas. 
2 – O item 5.2.1.2 “Estaca raiz D=273/310mm inclusive argamassa, exclusive armação” da Planilha de Referência apresentada na licitação, advém do item 04.10.08 da 
Tabela de Preços da SUDECAP/PBH e refere-se execução em solo, devendo o preço ser cotado observando esta condição. 
3 -   As profundidades médias de cada estaca podem ser obtidas da seguinte forma: 
ESTACA ESCAVADA DE GRANDE DIÂMETRO = 1000 MM    
Comprimento = 1.350,00 metros
Arrasamentos = 86 cabeças de estaca
Comprimento médio por estaca = 1.350,00 / 86 = 15,70 m
ESTACA RAIZ
Viaduto 01 (Proteção de Galeria) = 896,00 m
Arrasamentos = 56 cabeças de estaca
Comprimento médio por estaca = 16,00 m 
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Viaduto 02 = 240,00 m
Arrasamentos = 16 cabeças de estaca
Comprimento médio por estaca = 15,00 m 

RESPOSTA QUESTIONAMENTOS
RDC 004/2019
ALÇA DA AV. HELENA V. COSTA COM VIA EXPRESSA 
EMPRESA: COESA ENGENHARIA LTDA
RESPONSÁVEL: Marcos Alves Costa Filho
QUETIONAMENTO FORMULADO POR EMAIL
DATA: 29/01/2020
QUESTIONAMENTOS:
Pergunta 1: Entendemos que todas ações vinculadas à emissão das licenças necessárias para o empreendimento em questão, sejam elas LP, LI e LO, bem como seus 
custos, são de responsabilidade do Contratante, sendo obrigação da Contratada tão somente a emissão das licenças relativas às áreas de apoio (instalação do canteiro 
de obras). Nosso entendimento está correto?
Resposta: Sim, o entendimento está correto. 
Pergunta 2: Considerando que a data base do orçamento é junho de 2019, conforme indicado no Edital, é correto nosso entendimento que a proposta de preços deve-
rá ter como referência esta mesma data base? Caso contrário por gentileza solicitamos a i. Comissão indicar qual deverá ser a data base da proposta.
Resposta: A data base da planilha contratual, que é a planilha da proposta vencedora do certame, terá como data base o seu mês de apresentação, ou seja, o mês 
defi nido para entrega dos envelopes de proposta. (ver item 18 – Reajustamento do Edital)
Pergunta 3:
Para a correta distribuição dos prazos da obra no planejamento necessitamos conhecer qual a data prevista para a emissão da ordem serviço do empreendimento uma 
vez que o regime hidrológico condiciona diversas atividades e a data de início da obra é essencial para a correta programação, sendo assim solicitamos a i.Comissão, 
levando-se em consideração o período de chuvas, seu impacto nas obras e a expectativa para emissão da LI, confi rmar qual a data prevista para início das obras. 
Resposta: Com relação aos documentos relativos ao desimpedimento técnico da obra como: fornecimento dos projetos executivos, licenças ambientais e liberação da 
área de execução e outras questões que possam impedir o início das obras, todas as providências estão sendo tomados pela TransCon. No que tange a uma previsão 
de data para o inicio efetivo das obras, não há como precisar neste momento uma data. A TransCon não tem domínio sobre a fase externa do processo, onde podem 
ocorrer situações que levem ao atraso no início das obras.      
Pergunta 4:
Entendemos que a ordem de serviço para execução do objeto contratado será dada somente após a liberação do trecho, quando a emissão de licenças e autorizações, 
além das interferências e desapropriações, se necessárias, não comprometerem o cronograma físico entregue na proposta.
Nosso entendimento está correto?
Resposta: Sim, o entendimento está correto. 
Pergunta 5:
É correto nosso entendimento que a remoção ou remanejamento das interferências que por ventura existirem nos locais de implantação dos terminais serão de respon-
sabilidade das respectivas concessionarias dos serviços?
Resposta: No caso a licitação versa sobre a implantação de dois viadutos que compõem a alça viária de ligação da Avenida Helena Vasconcelos Costa com a Via Expres-
sa. De toda forma o entendimento está correto. 
Pergunta 6:
Considerando o item abaixo:
“F) Comprovação da capacidade operacional da licitante através de atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando que a Lici-
tante (pessoa jurídica) executou diretamente serviços pertinentes e compatíveis em características com o objeto da licitação, e possuam relevância e valor signifi cativo, 
comprovando a execução das seguintes obras:
Construção de viaduto ou ponte em concreto armado com comprimento total igual ou superior a 130 metros.”
Entendemos que, para atendimento ao solicitado, também, poderão ser apresentados atestados de construção de viadutos ou pontes em estrutura mista, sendo mista, 
pois parte da estrutura (somente as vigas) foi executada em aço, estamos corretos?
Resposta: Sim. Pontes ou viadutos em estrutura mista são aceitáveis para a comprovação requerida.
Pergunta 7:
Não identifi camos nos documentos disponibilizados no site o projeto do viaduto 2 de 24,35m; desta maneira, solicitamos a i. Comissão que os mesmos sejam forneci-
dos.   
Resposta: O projeto básico do viaduto 2 será disponibilizado de imediato no site da Prefeitura para consulta dos interessados.   
Pergunta 8:
Verifi camos que as pranchas dos projetos de estrutura do viaduto 1, foram disponibilizadas ainda como Projeto Básico, desta forma é correto nosso entendimento que 
os Projetos Executivos Estruturais serão fornecidos ao contratado até a emissão da Ordem de Serviço?
Resposta: Sim. Os projetos executivos estarão disponíveis antes do inicio das obras. 

RESPOSTA QUESTIONAMENTO
RDC 004/2019
ALÇA DA AV. HELENA V. COSTA COM VIA EXPRESSA 
EMPRESA: TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
RESPONSÁVEL: Rodrigo Coelho Bartz
QUETIONAMENTO FORMULADO POR EMAIL
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DATA: 27/01/2020
QUESTIONAMENTOS:
Realizamos o download e analisamos os arquivos disponíveis no site, entretanto não localizamos os projetos da armadura do Viaduto 1 nem os projetos executivos do 
Viaduto 2 (planta geral, locação, forma e armadura).
Como serão disponibilizados esses arquivos? 
RESPOSTA: 
Os projetos apresentados nesta licitação são básicos e as quantidades devem ser avaliadas a partir da Planilha Orçamentária de Referência. 
O projeto básico do Viaduto 2 (duas pranchas) serão disponibilizados de imediato no site da Prefeitura. 

a

Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Extrato de 2º termo aditivo ao contrato fi rmado em 31/01/2018. Inexigibilidade nº 01/2018, Processo nº 09/2018. Objeto: 
Alteração da Titularidade do contrato, prorrogação da vigência contratual, dotação orçamentária e inclusão de item na clausula de direitos , visando a continuidade 
de prestação de serviços de publicação de atos ofi ciais no Diário Ofi cial “Minas Gerais”, órgão ofi cial dos Poderes do Estado, nos termos do inciso II do art. 21 da Lei 
Federal n. 8.666, de 21/06/1993. Contratado: Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Governo – Segov. Espécie: inexigibilidade de licitação 
com fundamento no art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93. Valor global: R$ 3.543,60 (três mil, quinhentos e quarenta e três reais e sessenta centavos). Dotação orçamen-
tária:01.031.0058.2062.33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ. Vigência: 01/02/2020 a 31/01/2021. Contagem, 09 de janeiro de 2020. Vereador Daniel Flávio de 
Moura Carvalho – Presidente.
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