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Atos do Executivo

DECRETO Nº 1.462, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe os recursos consignados na Reserva para Emenda Parlamentar.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício da atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica e tendo em vista o disposto no art. 6º da Lei nº 
5.063, de 06 de janeiro de 2020, 

DECRETA:

Art. 1º  A Emenda Parlamentar para consignação de recursos nos termos do art. 6º da Lei nº 5.063, de 06 de janeiro de 2020 sem impedimentos de ordem técnica, é a 
constante no anexo único deste Decreto.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 14 de fevereiro de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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DECRETO Nº 1.463, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

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,

DECRETA:

Art. 1º  Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

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

1.10.2.08.244.0072.2144.44909300.2142                 354.343,02 

1.10.2.08.244.0068.2142.44905100.0100                            1,00 

1.16.2.15.451.0004.1013.44905100.3100                 466.748,61 

1.13.1.10.122.0001.2181.33909100.0102                   67.142,10 

1.13.1.10.301.0040.2238.33903000.2155                 500.000,00 

1.13.1.10.301.0040.2238.33903000.2155                   78.617,67 

1.02.1.04.122.0001.2180.33909300.0100                   49.334,34 

1.09.1.04.126.0061.2221.44905200.4190              1.110.000,00 

1.09.1.04.126.0061.2221.44904000.4190              1.010.000,00 

1.09.1.04.126.0061.2075.44904000.4190                   60.000,00 

1.09.1.04.126.0061.2075.44905200.4190                   20.000,00 

1.12.3.12.361.0029.2252.33504100.0101                 541.762,04 

1.12.3.12.365.0029.2251.33504100.0101                 983.572,96 

1.12.3.12.365.0029.2251.33504100.0101              1.026.491,59 

1.10.2.08.244.0068.2141.44909300.2142                 450.071,22 

1.10.2.08.244.0068.2141.44905100.3100                   78.238,82 

TOTAL              6.796.323,37 

Art. 2º  Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações 
orçamentárias:

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

1.02.1.04.122.0001.2180.33903600.0100                   49.334,34 

1.10.2.08.244.0068.2141.44905100.2142                 804.414,24 

1.10.2.08.244.0068.2142.33504300.0100                            1,00 

1.12.3.12.361.0029.2252.33903000.0101              1.525.335,00 

1.23.1.04.122.0036.9002.33909900.3100                 544.987,43 

1.13.1.10.122.0001.2181.33903300.0102                   67.142,10 

1.13.1.10.122.0038.2186.33503900.2155                 500.000,00 

1.13.1.10.301.0040.2190.33903000.2155                   78.617,67 

1.15.1.15.451.0016.1004.44905100.4190              2.200.000,00 

1.12.3.12.361.0029.2252.33903700.0101              1.026.491,59 

TOTAL              6.796.323,37 

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 parágrafos 
1º a 3º  e seus incisos.
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Art.  4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de fevereiro de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 1.464, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

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,

DECRETA:

Art. 1º  Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

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

1.12.3.12.365.0030.2255.44905100.0101 842.016,85

1.16.2.15.453.0003.1012.33903900.0157 1.000.000,00

1.13.1.10.122.0001.2181.33909100.0102 300.000,00

1.12.3.12.365.0030.2255.44905100.0101 632.182,52

TOTAL              2.774.199,37 

Art. 2º  Para fazer face à suplementação constante no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações orça-
mentárias:

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

1.12.3.12.361.0029.2252.33903700.0101 842.016,85

1.16.2.15.452.0005.2096.33903900.0157 1.000.000,00

1.13.1.10.122.0038.2185.33903000.0102 300.000,00

1.12.3.12.361.0029.2252.33903900.0101 632.182,52

TOTAL              2.774.199,37 

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de fevereiro de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
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Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 1.465, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020

Altera o Decreto nº 811, de 10 de dezembro de 2018, que institui o Programa Incentive, regulamenta o art. 16 da Lei Complementar nº 245, de 29 de dezembro de 
2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício da atribuição que lhe confere o inciso VII, do art. 92 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA: 

Art. 1º  O Decreto nº 811, de 10 de dezembro de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º  O benefício será concedido aos imóveis utilizados para a prática de atividades desportivas e recreativas pertencentes às entidades a que se refere o art. 1º 
deste Decreto e está condicionado ao cumprimento das determinações estabelecidas em Termos de Adesão fi rmados para esse fi m, observados os critérios orientadores 
previstos neste Decreto.
..................................................” (NR)
.................................................. 
 “Art. 5º .....................................
...................................................
§4º  A Secretaria Municipal de Fazenda remeterá à Procuradoria-Geral do Município o requerimento de adesão ao Programa Incentive, juntamente com os documentos 
instrutórios, para celebração de Termo de Adesão com o Município de Contagem.” (NR)
..................................................
“Art. 10.  O benefício previsto neste Decreto somente será válido para o imposto que for integralmente pago durante o período de vigência do Termo de Adesão, sendo 
restaurado o seu valor integral no caso de falta de pagamento, total ou parcial, da parte que exceder o desconto inicialmente concedido, sendo considerado, para 
efeito de inclusão em Dívida Ativa, o valor eventualmente pago.” (NR)
.........................................................
“Art. 13.  Os Termos de Adesão fi rmados terão a participação da Secretaria Municipal de Fazenda e da Procuradoria Geral do Município como anuentes obrigatórios.
Parágrafo único.  A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, e Juventude também comparecerá na condição de anuente obrigatório do Termo de Adesão, ressalvados 
os casos em que atuar diretamente como partícipe.” (NR)
“Art. 14.  Os Termos de Adesão terão duração mínima de 12 (doze) meses e máxima de 60 (sessenta) meses.
Parágrafo único.  Para a concessão do desconto total de que trata o art. 4º deste Decreto, as condições previstas no Termo de Adesão deverão ser cumpridas durante o 
período de vigência do respectivo termo.” (NR)
“Art. 15.  Para a concessão dos benefícios de que trata o art. 4º deste Decreto em relação aos créditos dos exercícios de 2017, 2018, 2019 e 2020, a proposta de partici-
pação no Programa Incentive deverá ser apresentada até o dia 30 de junho de 2020.
Parágrafo único.  Para a concessão dos benefícios de que trata o art. 4º deste Decreto em relação aos créditos dos exercícios de 2021 e seguintes, a proposta de partici-
pação no Programa Incentive deverá ser apresentada até o dia 31 de março do respectivo ano, mesmo em caso de renovação da proposta.”. (NR)
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do Registro, em Contagem, 14 de fevereiro de 2020. 

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

GILBERTO SILVA RAMOS
Secretário Municipal de Fazenda

Controladoria Geral 
do Município

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, informamos que no dia 27 de fevereiro de 2020 (quinta-feira), às 10 horas, no Plenário da Câmara Legislativa 
Municipal, será realizada Audiência Pública para prestação de contas referente ao 3º quadrimestre de 2019, conforme determina a Lei Complementar nº 101/2000, em 
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seu art. 9º, § 4º. Os dados serão apresentados pelo Poder Executivo, através da Controladoria Geral do Município.

Secretaria Municipal 
de Administração

PORTARIA CONJUNTA SEAD/SEDUC/CGM Nº 002, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020

Institui o Grupo de Trabalho de Análise Técnica e Discussões acerca de Restrições Médicas e Readaptação de Servidores, objetivando discutir e tratar assuntos referentes 
às rotinas de acompanhamento de servidores em restrição médica e readaptação, assim como indicações para normatização.

DECRETA:

Art.1º Fica instituído o Grupo de Trabalho de Análise Técnica e Discussões acerca de Restrições Médicas e Readaptação de Servidores – GT/Restrições Médicas - para 
tratar de assuntos referentes às rotinas de acompanhamento de servidores em restrição médica e readaptação, assim como indicações para normatização.
§1º O GT/Restrições Médicas, instituído no caput deste artigo, vincula-se técnica e administrativamente à Controladoria Geral do Município e à Secretaria Municipal de 
Administração, sobre a supervisão da Subsecretaria de Recursos Humanos, que deverão fornecer local e equipamentos para a realização das reuniões internas.
§2º Os integrantes do GT/Restrição Médica deverão se reunir quinzenalmente, contando com ata de registro e uma secretária para organizar os assuntos a serem pauta-
dos e os encaminhamentos direcionados pelo grupo após cada reunião. 

Art.2º   Compõem o Grupo de Trabalho de Recursos Humanos – GT/Restrição Médica – os servidores abaixo relacionados: 
I – Secretaria Municipal de Administração:
 Giane Rita de Souza Ferreira – Matrícula 01092576; 
Josiane Cunha Vilas Boas – Matrícula 01436178;
c) Júnia Cristina Marazzi de O. Souza - Matrícula 01152633; e,
d) Nívea Patrícia de Souza Rocha - Matrícula 01116661.

II – Controladoria Geral do Município:
a) Marcelo Martins da Silva – Matrícula 1452122 ;
b) Lilian Maria de Sá Santos – Matrícula 1357685.
III - Secretaria Municipal de Educação: 
a) Fernanda Xavier Socorro – Matrícula 01447307;
b) Maria Juliana Sadra Campos Cabacinha – Matrícula 01092436. 

§1º O responsável pela coordenação do Grupo de Trabalho será o servidor Marcelo Martins da Silva, lotado na Controladoria Geral do Município.
§2º A secretaria executiva será exercida pela servidora Fernanda Xavier Socorro que deverá observar as atribuições descritas no art. 1º, §2, desta Portaria. 
Art.3º   Compete ao Grupo de Trabalho:
I – discutir e sugerir atividades relativas às restrições médicas concedidas aos servidores da Educação, assim como orientar os gestores escolares acerca do tema.
II – discutir e sugerir melhoria nos instrumentos normativos do município, acerca de adoecimento dos servidores, registro em folha de presença, prazo para apresen-
tação de atestados, encaminhamento para perícia médica, medidas a serem adotadas em caso de concessão de restrição médica, dentre outros assuntos referentes ao 
tema. 
III – discutir e sugerir normatização acerca da readaptação dos servidores. 
IV – discutir casos concretos relevantes, a fi m de promover a unifi cação de entendimento  e medidas em casos de adoecimento de servidores.
V - discutir e sugerir as melhores formas de combate ao absenteísmo de servidores municipais.
VI – discutir estatisticamente, as despesas e encargos de pessoal da administração municipal, com vistas a subsidiar deliberações e decisões estratégicas acerca de 
restrições médicas, readaptação e absenteísmo. 

Art.4º Os encaminhamentos retirados do Grupo de Trabalho deverão ser disponibilizados à Subsecretaria Municipal de Recursos Humanos que verifi cará a possibilidade 
de viabilizar as melhores formas de execução das ações, junto aos Secretários envolvidos.

Art.5º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, de 14 de fevereiro de 2020.

REGINA DE ASSUNÇÃO MARQUES CRUZ
Subsecretária Municipal de Recursos Humanos

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

SUELI MARIA BALIZA DIAS
Secretária Municipal de Educação
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WEBER DIAS OLIVEIRA
Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM – AVISO DE LICITAÇÕES
1) Chamada Pública número 002/2019 - Processo Administrativo número 170/2019 – Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios LEITE EM PÓ, com a contratação de co-
operativas de agricultores e/ou associações e empreendedores rurais para o fornecimento de gêneros alimentícios da agroindústria, conforme especifi cações do edital. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ 08h30min do dia 20/03/2020. ABERTURA: 09h00min do mesmo dia 20/03/2020;
2) Chamada Pública número 003/2019 - Processo Administrativo número 171/2019 – Aquisição exclusiva dos gêneros alimentícios, POLPA DE FRUTAS CONGELADA, com 
a contratação de cooperativas de agricultores e/ou associações e empreendedores rurais e da agroindústria, conforme especifi cações do edital. ENTREGAS DOS ENVELO-
PES: ATÉ 13h30min do dia 20/03/2020. ABERTURA: 14h00min do mesmo dia 20/03/2020.
Os editais poderão ser obtidos da seguinte forma: através dos sites www.contagem.mg.gov.br/licitacoes. Informações pelo telefone (31)3352-5138. Contagem, 
14/02/2020 – Comissão Permanente de Licitações. 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 24.781
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 17 de fevereiro de 2020, por estrita e urgente necessidade de serviço, o servidor WAYNEL RESENDE MENDES, titular do 
cargo em comissão DAM-9, designado para responder pela Diretoria de Licitações, Contratos, Convênios e Parcerias, matrícula nº. 1433870, lotado na Procuradoria 
Geral do Município, para interromper seu gozo de férias regulamentares, referente ao exercício de 2018/2019, programado para o período de 03 de fevereiro de 2020 a 
21 de fevereiro de 2020, fi cando o gozo do dia convocado (restante) postergado para época oportuna.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de fevereiro de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 24.783
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre 
a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; NOMEIA, para cargo em comissão DAM-6, código SMS.DAM6.15, WALISON SOARES DOS REIS, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde, designado para responder pela UBS Nacional, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de acordo com a estrutura orga-
nizacional estabelecida pelo Decreto nº 461, de 28 de março de 2018 e suas alterações.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de fevereiro de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 24.784
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Ato Administrativo nº 24.688, datado de 21 de janeiro de 2020, no tocante ao 
período de Licença sem Vencimento para Tratar de Interesses Particulares, concedida à servidora RIZIA CAROLINE NASCIMENTO DOS SANTOS, matrícula 1451339, lotada 
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, conforme descrito:
Onde se Lê: “[...] pelo período de 16 de março de 2020 a 16 de março de 2020 [...]”;
Leia-se: “[...] pelo período de 16 de março de 2020 a 15 de março de 2022 [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de fevereiro de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 24.785
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Artigo 2º do Ato Administrativo nº 24.763, datado de 04 de fevereiro de 2020, 
no tocante ao nome da servidora designada para o exercício da Gratifi cação Estratégica Municipal (GEM), GEM-3, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação, conforme descrito:
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Onde se Lê: “[...] RAYSA NAYARA DA SILVA [...]”;
Leia-se: “[...] RAYSA NAYARA DA SILVA MOREIRA[...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de fevereiro de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 24.786
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o Ofício SEE/GAB nº 46/2020, de autoria da Secretária do Estado de Educação, e conside-
rando, ainda, o artigo 92, parágrafo único, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; PRORROGA a disponibilidade para a Secretaria de Estado de Educação de 
Minas Gerais, do servidor RICARDO MARTINS DE ASSIS SANTOS, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB2, matrícula nº 1438294, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º(primeiro) de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, sem ônus para a Administração Direta do 
Município de Contagem.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de fevereiro de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 24.787
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o Ofício nº. 002/18 – 91ª ZE, oriundo do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais – 91ª 
Zona Eleitoral de Contagem-MG, considerando, ainda, o Artigo 92, parágrafo único, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; COLOCA à disposição do Tribunal 
Regional Eleitoral - TRE 91ª Zona Eleitoral de Contagem-MG, o servidor JOSE EUSTAQUIO BENTO, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, 
Nível VI-A, Padrão “P-05”, matrícula 149054, pelo período de 03 de fevereiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, com ônus para a Administração Direta do Município 
de Contagem.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de fevereiro de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 24.788
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 92 da Lei Orgânica do Município; considerando decisão judicial exarada nos autos 
do processo 5038471.90.2018.8.13.0079; TORNA NULO o Ato Administrativo nº 15.582, datado de 10 de setembro de 2014, publicado no DOC-e, edição de nº   3464, 
datado de 12 de setembro de 2014, página 20, que demite do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB2, a servidora CIBELE FATIMA DIAS 
CASTRO.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de fevereiro de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Fazenda

ATA DA 12ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA INCENTIVE

No dia 11 do mês de novembro de dois mil e dezenove, as dez horas da manhã, aconteceu a 12ª reunião do Comitê Gestor do Programa Incentive. Reuniram-se na 
sala de reuniões da Secretaria de Fazenda 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), reunião foi 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); Leonardo Meira (América – Coordenador de MKT e Negó-
cios), e Erley Lemos (América - Diretor de Marketing). Reunião convocada para tratar especifi camente dos Programas de Trabalho já desenvolvidos pela Subsecretaria de 
Esporte e Juventude – Programa Pratica – que no âmbito do Programa Incentive há expectativa de ser aperfeiçoado e expandido através dos serviços a serem prestados 
pelo América Futebol Clube em conformidade com Termo de Adesão 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 e Subsecretaria de Esporte e Juven-
tude. O Secretario Rojelo iniciou os trabalhos introduzindo o Programa Pratica. Em seguida a Coordenadora Kátia Prandini fez apresentação do Programa Pratica, de 
forma detalhada, ressaltando que o programa hoje possui 30 núcleos atendendo em média 1200 usuários, com o objetivo de expandir para um total de 40 núcleos em 
2020, bom como a criação do Pratica Kids para atender especifi camente o público infaltil. Sra. Kátia Prandini explicou que o Programa Pratica é voltado a promoção de 
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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. Sendo assim, enfatizou os pontos nos quais o Pro-
grama Pratica busca o aporte de serviços do América que são: a) expansão dos núcleos; b) profi ssionais; c) capacitação técnica; d) uniforme para alunos e instrutores; 
e) divulgação do programa para comunidade; f) instrumentos de ginástica funcional (cones, escada, etc); g) desenvolvimento do Pratica Kids. Assim, Sr. Erley Lemos, 
representante do América Futebol Clube informou que diante do exposto irá estudar a melhor forma de atender as demandas do Programa Tabelinha e providenciará 
os preços dos serviços. Ademais, salientou que o Clube tem como intenção proporcionar treinamento a equipe de instrutores, fornecer equipamentos para aulas, assim 
como uniformes para alunos (camisas, viseiras, garrafi nhas, toalhinhas). Ficou acertado entre os presentes que o América encaminhará ao Comitês Gestor até a semana 
seguinte proposta com os respectivos serviços e valores. 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

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
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Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento 
Sustentável

O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem - COMAC, torna público e faz saber que foram concedidas as seguintes Licenças Ambientais em Reunião Or-
dinária do dia 10/02/2020:

CERTIFICADO LAC 1(RenLO)- Nº003/2020 - LICENÇA AMBIENTAL CONCOMITANTE O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, no uso de suas 
atribuições e com base no artigo 5º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 23/12/03, e tendo em vista a Deliberação Normativa Nº 01 de 19/07/00 do COMAC, concede 
ao empreendimento LWART Lubrifi cantes Ltda., CNPJ: 46.201.083/0012-30, Classe 4, localizada na Rua Capricórnio, Nº 140, Bairro Jardim Riacho das Pedras, Contagem 
- MG, Licença Ambiental Concomitante (LAC 1) RenLO, com validade até 21/12/2030, para a atividade de depósito de armazenamento de óleos lubrifi cantes usados e 
ou contaminados, no município de Contagem, MG. Processo Administrativo Nº 12576/2018-03A. Com condicionantes.
CERTIFICADO LAC 1 Nº002/2020 - LICENÇA AMBIENTAL CONCOMITANTE O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, no uso de suas atribuições e 
com base no artigo 5º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 23/12/03, e tendo em vista a Deliberação Normativa Nº 01 de 19/07/00 do COMAC, concede ao empreen-
dimento Plena Alimentos S/A, CNPJ: 10.198.974/0003-47, Classe 4, localizada na Rua Um, Nº 100, Bairro Jardim Riacho das Pedras, Contagem - MG, Licença Ambiental 
Concomitante (LAC 1) Ampliação, com validade até 21/12/2027, para a atividade de industrialização da carne, inclusive desossa e preparação de derivados cárneos, no 
município de Contagem, MG. Processo Administrativo Nº 10209/2018-03A. Com condicionantes.

CERTIFICADO LAT(LI) Nº001/2020 - LICENÇA AMBIENTAL O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, no uso de suas atribuições e com base no 
artigo 5º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 23/12/03, e tendo em vista a Deliberação Normativa Nº 01 de 19/07/00 do COMAC, concede a Prefeitura Municipal de 
Contagem, CNPJ: 18.715.508/0001-31 / Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem, CNPJ: 08.435.854/0001-02, localizada na Praça Tancredo Neves, 
Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem – MG, Licença Ambiental Trifásica (LAT - LI), Classe 4, com validade até 10/02/2026, para obra Corredor Ressaca, Avenida 
João Gomes Cardoso, Rua Vinte Oito, Avenida Pio XII, Avenida Teleférico, Avenida Babita Camargos, Contagem - MG. Processo Administrativo Nº 06383/2018-03A - 
19425/2019-03A – 08151/01-15. Com condicionantes.

Secretaria Municipal 
de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2020– PAC  085/2019– PE 051/2019 - SRP 
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: AGMASHI COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA - EPP
OBJETO: O objeto da presente Ata é O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SONDA DE BOTTON, para atendimento a demanda judicial, 
processo nº 0079.16.020.108-7, parte da autora: Alex Willian Rodrigues da Silva e processo nº 0192670.58.2018.13.0079, parte autora: Nicolas Yuri Figueiredo dos 
Santos e eventuais novos mandados, conforme as especifi cações e de acordo com as condições do Edital nº 051/2019 e seus anexos, que juntamente com a proposta 
do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
Vigência: 10/02/2020 e término em 10/02/2021
VALOR: R$ 704,00 (Setecentos e quatro reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2020- PAC 085/2019 - PE 051/2019 - SRP 
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: MASTERMED COMERCIAL LTDA - EPP 
OBJETO: O objeto da presente Ata é O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SONDA DE BOTTON, para atendimento a demanda judicial, 
processo nº 0079.16.020.108-7, parte da autora: Alex Willian Rodrigues da Silva e processo nº 0192670.58.2018.13.0079, parte autora: Nicolas Yuri Figueiredo dos 
Santos e eventuais novos mandados, conforme as especifi cações e de acordo com as condições do Edital nº 051/2019 e seus anexos, que juntamente com a proposta 
do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VALOR:  R$ 12.450,00 (Doze mil quatrocentos e cinqüenta reais)
Vigência: 10/02/2020 e término em 10/02/2021

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 003/2020– PAC PAC 085/2019– PE 051/2019 - SRP 
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: AGMASHI COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA - EPP
OBJETO: O objeto da presente Ata é O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SONDA DE BOTTON, para atendimento a demanda judicial, 
processo nº 0079.16.020.108-7, parte da autora: Alex Willian Rodrigues da Silva e processo nº 0192670.58.2018.13.0079, parte autora: Nicolas Yuri Figueiredo dos 
Santos e eventuais novos mandados, conforme as especifi cações e de acordo com as condições do Edital nº 051/2019 e seus anexos, que juntamente com a proposta 
do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
Vigência: 10/02/2020 e término em 10/02/2021
VALOR: R$ 24.900,00 (Vinte e quatro mil e novecentos reais)
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 006/2020- PAC 191/2019 - PE 128/2019
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR, destinados a suprir as necessidades da Rede de Atenção Básica à Saúde, de acordo 
com as especifi cações contidas no Edital nº 128/2019 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR e Termo de Referência passam a integrar este 
instrumento, independentemente de transcrição.
VALOR: R$ 3.294,84  ( Três mil duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos)
DOTAÇÃO: 1113.1- 10.122.0038 2186- Elemento da Despesa: 449052  00 : Fonte: 2153 – CR: 730
Vigência: 01/02/2020 a 01/02/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2020- PAC 191/2019 - PE 128/2019
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR, destinados a suprir as necessidades da Rede de Atenção Básica à Saúde, de acordo 
com as especifi cações contidas no Edital nº 128/2019 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR e Termo de Referência passam a integrar este 
instrumento, independentemente de transcrição.
VALOR: R$ 5.323,08  (cinco mil trezentos e vinte e três reais e oito centavos)
DOTAÇÃO: 1113.1- 10.122.0038 2186- Elemento da Despesa: 449052  00 : Fonte: 2153 – CR: 730
Vigência: 01/02/2020 a 01/02/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2020- PAC 191/2019 - PE 128/2019
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS 
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR, destinados a suprir as necessidades da Rede de Atenção Básica à Saúde, de acordo 
com as especifi cações contidas no Edital nº 128/2019 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR e Termo de Referência passam a integrar este 
instrumento, independentemente de transcrição.
VALOR: R$ 954,00 (Novecentos e cinquenta e quatro reais)
DOTAÇÃO: 1113.1- 10.122.0038 2186- Elemento da Despesa: 449052  00 : Fonte: 2153 – CR: 730
Vigência: 01/02/2020 a 01/02/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2020- PAC 191/2019 - PE 128/2019
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS 
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR, destinados a suprir as necessidades da Rede de Atenção Básica à Saúde, de acordo 
com as especifi cações contidas no Edital nº 128/2019 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR e Termo de Referência passam a integrar este 
instrumento, independentemente de transcrição.
VALOR: R$ 954,00 (Novecentos e cinquenta e quatro reais)
DOTAÇÃO: 1113.1- 10.122.0038 2186- Elemento da Despesa: 449052  00 : Fonte: 2153 – CR: 730
Vigência: 01/02/2020 a 01/02/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 085/2019 PAC 026/2019 - PE 018/2019
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: SEGUROS SURA S.A
OBJETO O objeto do presente Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA DE VEÍCULOS INCLUINDO AMBULÂNCIAS, COM ASSISTÊN-
CIA TÉCNICA INLCUINDO REBOQUE 24 HORAS POR DIA, 07 (SETE) DIAS POR SEMANA, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, pelo período de 12 meses, de acordo com 
as condições do Edital nº 018/2019 e seus anexos, que juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de 
transcrição.
VALOR: R$ 21.900,00 ( Vinte e hum mil e novecentos reais)
DOTAÇÃO: 1113.1- 10.301.0040 2190/10.302.0041 1032/10.305.044 2197 - Elemento da Despesa: 339039 53
 Fonte: 2148/21492150– CR: 744/766/797
Vigência: 01/11/2019 a 01/11/2020

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 011/2020 - PAC 015/2019 - PE 010/2019
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO H’sOSPITALAR LTDA
 O objeto do presente Contrato é a AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO E ESTETOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL, destinados a suprir as necessidades da Rede de 
Atenção à Saúde, conforme especifi cações e condições estabelecidas no Edital nº 010/2019 e seus anexos, que juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a 
integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VALOR: R$ 6.098,66 (Seis mil noventa e oito reais e sessenta e seis centavos)
Vigência: 12/02/2020 a 12/02/2021

Und. Orçamentária Projeto / Atividade Elemento da Despesa Fonte Código Reduzido

1113.1

10.301.0040 2190

339030 35

2148 / 2155 739 / 740

10.302.0041 1032 2149 764

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 011/2020 - PAC 015/2019 - PE 010/2019
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 
O objeto do presente Contrato é a AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO E ESTETOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL, destinados a suprir as necessidades da Rede de Atenção 
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à Saúde, conforme especifi cações e condições estabelecidas no Edital nº 010/2019 e seus anexos, que juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar 
este instrumento, independentemente de transcrição.
VALOR: R$ 31.867,88 ( trinta e hum mil oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos)
Vigência: 12/02/2020 a 12/02/2021

Und. Orçamentária Projeto / Atividade Elemento da Despesa Fonte Código Reduzido

1113.1

10.301.0040 2190

339030 35

2148 / 2155 739 / 740

10.302.0041 1032 2149 764

Aviso de Suspensão de Sessão – A Equipe de pregão avisa a SUSPENSÃO do processo na modalidade Pregão Eletrônico Nº 072/2019 cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS DE USO VETERINÁRIO NECESSÁRIOS PARA UNIDADE DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZOONOSES (UVZ), PARA O PROGRAMA DE GUARDA RESPONSÁVEL NO 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM.  Informamos ainda que a nova data da sessão será publicada posteriormente. Equipe de Pregão - Em 14 de fevereiro de 2020.

Aviso de Suspensão de Sessão – A Equipe de pregão avisa a SUSPENSÃO do processo na modalidade Pregão Eletrônico Nº 082/2019 cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO 
PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE TOSA E LÂMINA PARA MÁQUINA DE TOSA, A SEREM UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS DO 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA DE GUARDA RESPONSÁVEL DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZOONOSES (UVZ).  
Informamos ainda que a nova data da sessão será publicada posteriormente. Equipe de Pregão - Em 14 de fevereiro de 2020.

Aviso de Suspensão de Sessão – A Equipe de pregão avisa a SUSPENSÃO do processo na modalidade Pregão Eletrônico Nº 075/2019 cujo objeto é AQUISIÇÃO DE 
VACINA MÚLTIPLA CANINA E VACINA MÚLTIPLA FELINA COMO PARTE DO PROGRAMA DE GUARDA RESPONSÁVEL NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM. Informamos ainda que 
a nova data da sessão será publicada posteriormente. Equipe de Pregão - Em 14 de fevereiro de 2020.

Aviso de Suspensão de Sessão – A Equipe de pregão avisa a SUSPENSÃO do processo na modalidade Pregão Eletrônico Nº 043/2018 cujo objeto é AQUISIÇÃO DE EQ-
UIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO DA PROPOSTA Nº 14237.130000/1177-2, CONTA Nº 62962-6. Informamos ainda que a 
nova data da sessão será publicada posteriormente. Equipe de Pregão - Em 14 de fevereiro de 2020.

Aviso de Suspensão de Sessão – A Equipe de pregão avisa a SUSPENSÃO do processo na modalidade Pregão Eletrônico Nº 109/2019 cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM. Informa-
mos ainda que a nova data da sessão será publicada posteriormente. Equipe de Pregão - Em 14 de fevereiro de 2020.

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tornar Público a HOMOLOGA-
ÇÃO do Pregão Eletrônico nº 020/2019, Processo nº 029/2019, cujo objeto é o AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA FRIGORIFICA MODULAR COM INSTALAÇÃO NA CENTRAL 
DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONTAGEM, no valor total estimado de R$ R$ 92.283,00 – (noventa e dois mil duzentos e oitenta e três reais). 
Dotação Orçamentária: 

Unidade orçamentária Projeto atividade Elemento da despesa Fonte

1113.1 10.305.0044.2197 449052 04 CR 824 5159
Empresas:

ENGEPRONM  EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA – R$ 92.283,00

Cleber de Faria Silva -   Secretário Municipal de Saúde.  Em 13 de fevereiro  de 2020.

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tornar Público a HOMOLOGA-
ÇÃO do Pregão Eletrônico nº 094/2019, Processo nº 144/2019, cujo objeto é o Aquisição de materiais essenciais utilizados durante o procedimento de cauterização de 
alta frequência (CAF)- exérese de lesões vulvares e biópsias de lesões no colo uterino, pelos médicos colposcopistas nos ambulatórios de propedêutica do colo, localiza-
dos nos Centros de Consultas Especializadas (CCE Iria Diniz e CCE Ressaca) do Município de Contagem. no valor total estimado de R$ 13.809,50 – (Treze mil, oitocentos 
e nove reais e cinqüenta centavos). NATUREZA DE DESPESA: 339030 35 (material hospitalar). Sendo a empresa: LOKTAL MEDICAL ELETRONICS LTDA. -  Cleber de Faria 
Silva – Secretário Municipal de Saúde.  Em 13 de fevereiro de 2020.
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Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 006/2020 

PREGÃO 006/2020 – PROCESSO 019/2020 – EDITAL 013/2020 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços na rede 
elétrica com remoção de luminárias existentes e instalação de luminárias de LED a serem fornecidas pelo município de Contagem.
Em função de necessidade de análise de impugnação aos termos do Edital, fi ca suspensa a sessão concernente ao certame em epígrafe.
O aviso referente a licitação será republicado, com a divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido para 
apresentação das propostas
 Contagem 14 de fevereiro de 2020

João Batista dos Mares Guia
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

COMUNICADO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 006/2020
PROCESSO N. 019/2020
EDITAL N. 013/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE ELÉTRICA COM REMOÇÃO DE LU-
MINÁRIAS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED A SEREM FORNECIDAS PELO MUNICÍPIO DE CONTAGEM.

A Pregoeira e a Comissão de Registro de Preços da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do Município de Contagem comunicam que a impugnação 
apresentada pela Empresa MOBIT – MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. foi considerada improcedente em sua integralidade. Em função dessa decisão, a 
suspensão fi ca revogada e consequentemente marcada a sessão de apresentação das propostas para o dia 18 de fevereiro de 2020 no horário e forma estipulados no 
Edital. 

Contagem. 14 de fevereiro de 2019

Arcione Felix Capucho
Pregoeira/Comissão de Registro de Preços 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 006/2020 
Comissão Permanente de Registro de Preços 
Rua Madre Margherita Fontanaresa, 432, 3º andar – Bairro Eldorado – Contagem/MG - CEP 32.315-180
Fone (31) 3391-9352 – licitacao.semobs@contagem.mg.gov.br

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

FEITO: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA (contra)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 - PROCESSO N° 019/2020 - EDITAL N° 013/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE ELÉTRICA COM REMOÇÃO DE LUMINÁ-
RIAS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED A SEREM FORNECIDAS PELO MUNICÍPIO DE CONTAGEM.

IMPUGNANTE: MOBIT – MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA.

I – Das preliminares
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IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA interposta, tempestivamente, pela empresa MOBIT – MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. através de 
seu representante legal, devidamente qualifi cado na peça inicial, CONTRA os termos do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020, com fundamento nas Leis Federais 
Nº10.520/2002 e N º 8.666/93.

II - Das Formalidades Legais

Que, cumpridas as formalidades legais, registra-se que cientifi cados foram, todos os demais licitantes da existência e trâmite da respectiva IM-
PUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA disponibilizada da mesma forma que o procedimento licitatório, conforme comprovam os documentos acostados ao Processo de Licita-
ção retro identifi cado.

III - Das Alegações e Da Análise

A empresa MOBIT – MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. apresentou impugnação ao Edital por discordar dos termos do Edital.

A Pregoeira e a Comissão de Registro de Preços passam a analisar o pleito da Impugnante:

Análise e Julgamento quanto ao Tópico PRELIMINAR (DA TEMPESTIVIDADE)

  A Impugnação é, de fato, tempestiva, visto que protocolada dentro do prazo estabelecido pela legislação. Desta forma, é de rigor o recebimento e o conhe-
cimento de seus termos, assim como a análise de cada tópico impugnado, conforme os termos abaixo.

Análise e Julgamento quanto ao Tópico 1. DA DISPONIBILIDADE DE LUMINÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO

  Não há, neste tópico, qualquer alegação de ilegalidades ou irregularidades no Instrumento Convocatório. Tem-se somente a requisição de informações e 
acesso a documentações externas ao certame em questão, razão pela qual direciona-se o Licitante ao portal http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes, onde po-
derá obter quaisquer informações sobre processos licitatórios diversos. Indica-se, ainda, o acesso ao Diário Ofi cial do Município de Contagem, bem como nosso Portal 
da Transparência (http://www.contagem.mg.gov.br/transparencia/public/), onde se pode acessar a íntegra de todos os contratos em vigor, conforme indicado na fi gura 
abaixo:

  Quaisquer informações adicionais às disponíveis nos canais acima mencionados podem ser requeridas na forma da legislação.

Análise e Julgamento quanto ao Tópico 2. DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



"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, 14 de fevereiro de 2020 Página 49 de 56 Diário Oficial de Contagem - Edição 4764

  Alega-se, neste tópico, a inexistência da Planilha Orçamentária em Branco. Na verdade, a Planilha mencionada está, sim, presente nos documentos que 
integram o Edital de Licitação, conforme o caminho indicado abaixo:

- Na página da Licitação, clicar em “PARA DOWNLOAD CLIQUE AQUI”;

- Ao abrir o link, clicar em “PASTA LICITANTE”, da qual constam todos os documentos que integram o Edital;

- Na pasta do Licitante, selecionar o arquivo indicado abaixo:

  Desta forma, inexistem quaisquer irregularidades neste tópico, sendo a Impugnação julgada improcedente.

Análise e Julgamento quanto ao Tópico 3. DOS VALORES DA MÃO DE OBRA

  Neste quesito, informa-se que todos os componentes da Planilha deverão ser orçados pelo próprio Licitante, que deverá orientar-se por seus próprios parâ-
metros, independentemente dos orçamentos prévios coletados pela Administração Pública, em conformidade com os entendimentos dos órgãos de controle.

  Não obstante, a Licitante poderá, se assim desejar, requerer vistas de processos, documentos, entre outros materiais, não sendo a peça impugnatória o 
instrumento adequado para tal fi nalidade.

  Desta forma, inexistem quaisquer irregularidades neste tópico, sendo a Impugnação julgada improcedente.

Análise e Julgamento quanto ao Tópico 4. DOS ACESSÓRIOS

  Neste quesito, há um notório problema de entendimento, por parte do Impugnante, quanto ao escopo do Pregão. Não se objetiva o fornecimento de lumi-
nárias, mas tão somente os serviços disciplinados na Planilha que deverá ser preenchida pelos competidores.

  Os serviços de iluminação pública, sujeitos às normas e instruções emanadas dos órgãos competentes, são de exclusiva competência do Município de Con-
tagem, por intermédio da SEMOBS - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, à qual compete – e permanecerá competindo – o zelo pelo atendimento às NBRs 
aplicáveis ao serviço, especialmente a NBR 5101:2012.

  Desta forma, inexistem quaisquer irregularidades neste tópico, sendo a Impugnação julgada improcedente.

Análise e Julgamento quanto ao Tópico 6. VISITA TÉCNICA (*)
 (*) Não há um tópico “5” na peça impugnatória, pulando do “4” para o “6”.

  Neste quesito, a Licitante se volta contra a fi xação, no Edital, das balizas para realização de Visita Técnica, que é opcional e facultativa, conforme Item 7.1.7 
do Edital:

  Para tanto, o Impugnante menciona julgados do Tribunal de Contas da União (TCU), sustentando que a cláusula 7.1.7 do Edital estaria em desconformidade 
com esta jurisprudência. Entretanto, nos próprios julgados transcritos pelo Impugnante, fi ca claro que as balizas do TCU são aplicáveis somente quando a Visita Técnica 
for obrigatória:

  Deste modo, uma vez que o Edital do Pregão em tela estabelece Visita Técnica opcional e facultativa, não se vislumbra qualquer irregularidade ou inconfor-
midade com a jurisprudência dos órgãos de controle, razão pela qual a Impugnação é improcedente, neste âmbito.

Análise e Julgamento quanto ao Tópico 7. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
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  Neste quesito, alega-se que a Administração Pública não poderia adotar o SRP – Sistema de Registro de Preços, o que não tem qualquer embasamento, 
uma vez que se trata de modalidade regida pela legislação pátria, e plenamente enquadrável ao caso, onde a SEMOBS poderá acionar os quantitativos da futura Ata de 
Registro de Preços de acordo com o planejamento de instalação das Luminárias LED.

  Diversos fatores podem infl uenciar o ritmo e os quantitativos acionados, razão pela qual é medida de resguardo do interesse público a não vinculação do 
Poder Público perante o futuro e eventual adjudicatário. Do contrário, estaria a Administração sujeita a pedidos de reequilíbrio e outras espécies de eventos indesejáveis 
(e onerosos aos cofres públicos), caso o ente privado formulasse suas projeções de ritmo e de quantitativos instalados e isto não se confi rmasse, na prática.

  Os quantitativos são referenciais e não vincularão a Municipalidade, de nenhuma forma, até que se celebre eventual Contrato derivado da Ata de Registro 
de Preços, sendo esta uma premissa pública, que não será fl exibilizada a fi m de atender-se interesses privados.

  Desta forma, sendo evidente o abrigo da Lei Federal n.º 8.666/93 ao modelo de SRP adotado, não se vislumbra qualquer irregularidade ou inconformidade 
com a jurisprudência dos órgãos de controle, razão pela qual a Impugnação é improcedente, neste âmbito.

Análise e Julgamento quanto ao Tópico 8. DA DEVOLUÇÃO DOS MATERIAIS

  Neste quesito, remete-se o Impugnante ao Termo de Referência, que deverá ser lido atentamente, de modo a sanar-se as dúvidas acostadas em Impugnação.

  Relevante ressaltar que o instrumento da Impugnação não pode ser usado como “pedido de esclarecimentos” (como foi, no tópico 8), sendo que o Edital 
de Licitação estabelece rito específi co para requisições de informações. A peça impugnatória deve veicular, necessariamente, uma ilegalidade ou inconformidade com 
jurisprudência incidente, o que não se verifi ca no presente tópico.

  Para que fi que claro, transcreve-se abaixo o teor da “Impugnação” – que, verdadeiramente, é um pedido de esclarecimentos intempestivo:

  Deste modo, julga-se impróprio o meio eleito para veicular os pedidos de esclarecimentos, rejeitando-se a impugnação, neste aspecto.

Análise e Julgamento quanto ao Tópico 9. DOS ATESTADOS

  Neste quesito, o Licitante requer que o Município “demonstre realmente possuir as luminárias” que serão instaladas (!).

  Afora o fato de estar-se questionando, sem qualquer embasamento, a veracidade de uma informação pública, constante de um documento ofi cial da Mu-
nicipalidade, ressalta-se que a Impugnação Administrativa, no Direito Brasileiro, não é meio apropriado para se “pedir provas da existência de equipamentos públicos”, 
mas sim para veicular inconformidades ou ilegalidades em Instrumento Convocatório a certame público.

  No tópico sob análise, nada é apontado em termos de ilegalidades, limitando-se a Impugnante a questionar a fé pública dos signatários dos documentos 
que integram o Edital. Assim, julga-se inepta a peça impugnatória, neste quesito, por inobservância ao disposto na legislação.

  Caso fosse analisado o mérito – apenas a título de esclarecimentos –, a Municipalidade observou e aplicou, quanto aos quantitativos exigidos em Qualifi ca-
ção Técnica, a clássica jurisprudência brasileira que limita a atestação a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos licitados.

Análise e Julgamento quanto ao Tópico 10. DA APROVAÇÃO DOS DOSSIÊS OBRA PART NA CEMIG

  O entendimento exposto está equivocado. As condições para participação na Licitação são delineadas no Edital do Pregão.

  Relevante ressaltar que o instrumento da Impugnação não pode ser usado como “pedido de esclarecimentos”, sendo que o Edital de Licitação estabelece 
rito específi co para requisições de informações. A peça impugnatória deve veicular, necessariamente, uma ilegalidade ou inconformidade com jurisprudência incidente, 
o que não se verifi ca no presente tópico.

  Deste modo, julga-se impróprio o meio eleito para veicular os pedidos de esclarecimentos, rejeitando-se a impugnação, neste aspecto.

Proposta de Encaminhamento e Julgamento

  Pelas razões expostas ao longo desta Nota Técnica, opina-se e propõe-se pelos seguintes encaminhamentos:

- pelo recebimento e conhecimento da Impugnação protocolada, pois tempestiva;

- pela improcedência, por inexistência de irregularidades, dos tópicos 1. DA DISPONIBILIDADE DE LUMINÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO, 2. DA PLANILHA ORÇAMENTÁ-
RIA, 3. DOS VALORES DA MÃO DE OBRA, 4. DOS ACESSÓRIOS, 6. VISITA TÉCNICA e 7. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS; e

- pela improcedência, por inépcia e inadequação da via eleita, dos tópicos 8. DA DEVOLUÇÃO DOS MATERIAIS, 9. DOS ATESTADOS e 10. DA APROVAÇÃO DOS 
DOSSIÊS OBRA PART NA CEMIG.

  À superior deliberação.

IV - Da Decisão

Isto posto, sem nada mais a evocar, conhecemos da Impugnação interposta pela MOBIT – MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA., para 
negar-lhe provimento, decidindo pela manutenção do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020.

Contagem,  14 de fevereiro de 2020.

Pregoeira e Comissão de Registro de Preços:

__________________________________

Arcione Felix Capucho - Membro
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C.M.D.P.D.

ATA DA 131ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – CMDPD
No dia 11 (onze) do mês de dezembro de 2019, às 14h00, na Faculdade UNA de Contagem, Avenida Maria da Glória Rocha 424, Beatriz, teve início a centésima 
trigésima  primeira (131ª) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defi ciência – CMDPD, com a presença dos seguintes 
conselheiros municipais:Do Poder Executivo: Secretaria Municipal de Saúde, suplente, Cynthia Andréia Antão Pires; Secretaria Municipal de Educação, titular, Calazans 
Junio da Silva; Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano e Habitação, suplente, Renata Flávia Santos Sales;  Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania / Área da Pessoa com Defi ciência, titular, Marcelo Lino da Silva; Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, titular, Marcos Wellerson Pereira; 
Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda, titular, Belmiro Gonçalves Morais Neto; Autarquia de Trânsito e Transporte de Contagem – TRANSCON, titular, 
Célio Pereira Soares. Da Sociedade Civil: Do segmento das entidades que atuam junto às pessoas com defi ciência múltipla, Grupo de Inclusão e Educação Escolar de 
Contagem – GIEC, titular, Maria das Graças Chaves da Costa;  Do segmento de entidades que atuam junto à pessoa com defi ciência auditiva, Associação dos Surdos de 
Contagem – ASC, titular, Dener Oliveira Vasconcelos e seu suplente, Adriano Miranda Viana; do segmento das entidades que atuam junto à pessoa com defi ciência 
visual, Associação dos Defi cientes de Contagem – ADC, titular, Maurício Alves Peçanha e sua suplente, Elaine Cristina Coelho Lopes; do segmento de entidades que 
atuam junto às pessoas com defi ciência física, Associação Eldorado de Apoio à Vida, titular, Ermelinda Pereira de Menezes; do segmento das entidades que atuam junto 
à pessoa com defi ciência intelectual, Grupo de Apoio a Pais de Autista – AMAIS, suplente, Edenice Gonçalves Fernandes; do segmento de entidades prestadoras de 
serviço na área de habilitação e reabilitação da pessoa com defi ciência, Centro de Atendimento e Inclusão Social – CAIS, titular, Rovânia Efi gênia Freitas; do segmento 
dos profi ssionais especializados na habilitação e reabilitação de pessoas com defi ciência, titular, Sindicato Único dos Trabalhadores de Saúde – SIND-SAÚDE, Maria 
Auxiliadora Ramos Martins (Dôra); do segmento dos operadores de transporte coletivo do município de Contagem, titular, Sindicato das Empresas de Transporte de 
Passageiros Metropolitanos – SINTRAM, titular, Júnia Bruno Coelho.  Não compareceram os representantes do Poder Legislativo.Presentes, também: As Sras. Deize 
Jussara Valeria Conceição e kátia Maria Ribeiro do Programa Prefeito Amigo da Criança;  O Sr. Ricardo Cidadão, Secretário Adjunto de Direitos Humanos e Cidadania e a 
Sra. Neuza Martins de Oliveira, da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania – SDHC; A Sra. Débora Batista, do Circuito Inclusão Solidária e sua fi lha Júlia; O Sr. 
Marcílio José Rodrigues de Souza Miranda, o Sr. Wallace Soares Domingo Sr. Gabriel Estevão e o Sr. Nestor Mendes da Silva e seu fi lho Alexandre Ferreira Mendes, o 
jovem Samuel Vinícius da Costa, usuários ou interessados na área PCD; Estiveram presentes ainda pela Equipe Técnica do CMDPD: os Srs. Antônio Augusto de Souza 
Loures, Anderson Elias da Silva, Agostinho José dos Santos e Flávio José Silva Almeida. O Sr. Adriano Miranda Viana trabalhou como Intérpretes de LIBRAS, nessa 
reunião.O Presidente Maurício Peçanha deu as boas-vindas aos presentes. A palavra passou para o Sr. Célio Soares, vice-presidente, que liderou uma oração. Em seguida 
começou a sessão de informes.O técnico Antônio Loures reportou recebimento de ofícios ao CMDPD. O primeiro foi o Ofício/SMS/GAB – Nº1430/2019, resposta do 
Secretário de Saúde sobre demanda relativa à sala de sutura e Assepsia da UPA JK. O Secretário deu ciência ao CMDPD que a sala atende as especifi cações do Programa 
Arquitetônico Mínimo do Componente Unidade de Pronto Atendimento. A UPA porte III tem que ter a área de 10,80m² e na UPA JK, a sala de sutura e assepsia tem 
12,40m². O Sr. Marcelo Lino ressaltou que diante da resposta do Secretário de Saúde não cabe contestação por parte do CMDPD. Ressaltou que o conselho não fi cou 
omisso nessa questão. O Sr. Maurício Peçanha propôs envio da resposta ao Sr. Willian Souza para que este tome o encaminhamento que considerar adequado. A 
plenária aprovou a proposta. O Sr. Célio Soares se comprometeu a enviar ao CMDPD, documentos que comprovem que a TRANSCON solicitou obras e alterações para 
garantir o direito de Acessibilidade em locais apontados pelo Sr. Willian Souza. Outro ofício foi o OF.COMIC/Nº/0119/2019, originário do Conselho Municipal do Idoso, 
que realizou consulta à Procuradoria-Geral do Município sobre prazo para desincompatibilização de Conselheiros do COMIC para fi ns eleitorais. A decisão tomada no 
caso dos conselheiros do COMIC será utilizada, em correlato, para outros conselhos. Veio anexo, o parecer da Procuradoria nº 43/2019 que concluiu que: I) sobre o 
prazo de desincompatibilização dos conselheiros para fi ns eleitorais: anunciou que a jurisprudência das cortes eleitorais tende no sentido de que os membros dos 
conselhos sejam equiparados aos servidores públicos; II) esclareceu que a candidatura individual de membros dos conselhos municipais não é uma  matéria afeta 
diretamente à Administração Municipal, portanto a Procuradoria-Geral não possui competência para opinar diretamente sobre oassunto, devendo cada um dos 
interessados buscar a Justiça Eleitoral para deliberação de seu caso.O Sr. Marcos Wellerson complementou as informações. Disse que já foi solicitado a consulta junto ao 
Tribunal Regional Eleitoral – TRE / MG.Por fi m, o Técnico Antônio Loures leu Nota Técnica do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defi ciência 
– CONPED, sobre o Projeto de Lei 6.159/2019. Segue o texto na íntegra: “O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defi ciência de Minas Gerais 
(CONPED) vem a público manifestar sua posição contrária ao Projeto de Lei 6159/2019, do Poder Executivo Federal, que busca alterar as políticas de habilitação e 
reabilitação profi ssional e as medidas de inclusão de pessoas com defi ciência no mercado de trabalho. O CONPED/MG, prezando pela democracia participativa e pelos 
direitos da pessoa com defi ciência, sendo o órgão de participação popular máximo em sua defesa no âmbito de Minas Gerais, considera que a proposta signifi ca ir em 
direção à exclusão, confi gurando, assim, um retrocesso no caminho desafi ador de inclusão da pessoa com defi ciência no mercado de trabalho construído coletiva e 
arduamente ao longo dos anos. Outrossim, a tentativa de tramitar o Projeto de Lei em questão em regime de urgência constitucional não pode ser encarada de outra 
forma senão como uma medida antidemocrática e arbitrária, que cerceia o amplo debate do contraditório e participação popular, em especial a de pessoas com 
defi ciência, que são justamente a parcela afetada pela proposta. Qualquer medida que busque modifi car políticas relacionadas às pessoas com defi ciência ou que 
almejam reinterpretar direitos consolidados e que não dialogue com suas entidades representativas e com a sociedade civil como um todo, não se coaduna com os 
princípios do Estado Democrático de Direito. Por fi m, conclamamos os conselhos municipais e estaduais de defesa dos direitos da pessoa com defi ciência, além do 
Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Defi ciência (CONADE) para que de forma uníssona possamos enfrentar com fi rmeza esta ou quaisquer medidas que 
ameacem as prerrogativas e a dignidade humana deste segmento social em favor de uma sociedade justa, humana e equitativa.” O Sr. Maurício Peçanha informou que 
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houve mobilização do Movimento da Pessoa com Defi ciência junto ao Congresso Nacional para impedir a aprovação do PL 6150. Conseguiram a palavra do Presidente 
da Câmara dos Deputados, o Sr. Rodrigo Maia, que, enquanto ele estiver a frente da presidência esse projeto de lei não estará na pauta. Noticiou também, que o Sr. 
Paulo Guedes articula conversas junto ao CONADE, para tratar o tema. O Sr. Marcelo Lino disse que o projeto de lei não foi retirado pela presidência da república. Estará 
apenas parado no Congresso e poderá, no futuro, ser colocado em pauta. Propôs ao CMDPD enviar Nota Técnica com posição contrária ao PL 6150 para o Sr. Rodrigo 
Maia, Presidente da Câmara dos deputados federais, para o Sr. David Alcolumbre, Presidente do Senado e para o Sr. Jair Bolsonaro, Presidente da República. O Sr. 
Maurício Peçanha solicitou inclusão na Nota Técnica de referência sobre os critérios de funcionalidade e na ênfase da avaliação biopsicossocial para conceituação de 
Pessoa com Defi ciência. A plenária aprovou a proposta formulada pelo Sr. Marcelo Lino com os acréscimos do Sr. Peçanha. A Sra. Débora Batista, do Projeto Circuito 
Inclusão Solidária fez um breve histórico das ações realizadas. Fundado em 2017, o projeto se destina a proporcionar ações de lazer e esportes para pessoas com 
defi ciência. Agradeceu o apoio do CMDPD, Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, da Secretaria de Educação e demais que contribuíram para o fortalecimento do 
“Circuito Inclusão”. Mais de 10.000 alunos foram benefi ciados com o projeto de Educação Física Inclusiva desenvolvida em parceria com a SEDUC. O Projeto foi em oito 
escolas e mais duas nas quais, o Circuito Inclusão esteve só. O Projeto valoriza o “brincar livre” da criança. Esclareceu que as crianças com defi ciência desenvolve muitas 
terapias orientadas por profi ssionais. Elas têm poucas oportunidades de brincarem de forma livre. O projeto permite essa vivência. O Circuito Inclusão conta com uma 
série de brinquedos inclusivos (gangorras, balanços, skate, dentre outros). São desmontáveis, o que permite levá-los para diferentes ambientes e lugares, formando um 
parque móvel. O projeto conta com uma diretoria formada por mães de fi lhos com defi ciência e optaram por não ter uma sede fi xa. Isso permite o desenvolvimento 
das atividades em outros municípios. Este ano desenvolveram as corridas de rua inclusivas em Cabo Frio e Timóteo. A estrutura conta com ofertas de outros serviços 
realizadas em tendas separadas. Encerraram as atividades desse ano e considerou 2019 um período exitoso. Agradeceu o apoio da TRANSCON nos eventos e também a 
Associação dos Surdos. São muitos os parceiros e ratifi cou seu agradecimento a todos. Pretendem para o ano de 2020, projetos mais ousados ainda, incluindo a corrida 
de 5k. O ano se iniciará com a colônia de férias e com a formação das equipes feminina e masculina de power soccer (futebol em cadeira de rodas). O Secretário 
Marcelo Lino manifestou que apoiará, também, a colônia de férias. Débora agradeceu ao CMDPD o apoio dado desde o início. Na sequência, a Sra. Rovânia Freitas 
parabenizou a todos pelo sucesso das atividades do ano que fi nda. Felicitou-os também, pelas festas natalinas. Convidou os presentes para a Confraternização do CAIS. 
Será no dia 13, 9h; no novo “Espaço para as Mães” construído na instituição. A pretensão é promover a qualidade do diálogo entre as mães e profi ssionais. Informou 
que o CAIS pretende estreitar os laços com os diversos parceiros relacionados a inclusão no mercado de trabalho de pessoas pcds. Colocou o banco de dados da 
instituição à disposição de novas entidades parceiras. O Sr. Marcelo Lino destacou que há uma necessidade de aprofundar as ações referentes ao Mercado de Trabalho. 
Lembrou tentativas do passado, como o Fórum de Empregabilidade, que não foi adiante. Pretende fazer a Secretaria de Direitos Humanos mais ativa, em relação a essa 
pauta, no ano de 2020. Em seguida destacou a premiação e parabenizou os organizadores do Prêmio Milton de Freitas, dado aos cidadãos de Contagem, que se 
destacam na área de Direitos Humanos. Passou a palavra ao Sr. Ricardo Cidadão.Este esclareceu que estava na reunião, junto com a Sra. Neuza Oliveira para a entrega 
do Prêmio Milton de Freitas. Criaram uma categoria especial esse ano – a de “Pessoas que se destacam como amigas dos Direitos Humanos”, em diversas áreas. Nessa 
oportunidade, premiariam jovens com defi ciência que há muito estão próximos dos trabalhos dos conselhos e das causas dos direitos humanos. Na reunião, convida-
ram para ser premiadas e receberem as medalhas Milton de Freitas, os jovens Samuel Vinícius da Costa e Wallace Soares Domingo. Samuel é fi lho da conselheira  Maria 
das Graças Chaves da Costa e sempre frequenta às reuniões e atividades desenvolvidas na área da pessoa com defi ciência. É sempre presente às manifestações setoriais. 
O Sr. Wallace trabalha na Secretaria de Direitos Humanos mas esteve presente em gestões anteriores. Demonstra zelo e apreço por suas funções profi ssionais e presença 
participativa nas campanhas em prol da pessoa com defi ciência. A plenária aplaudiu e parabenizou os jovens merecedores das medalhas Milton de Freitas. Em outro 
informe, o Sr. Calazans Junio anunciou o evento em parceria com a “ABADÁ-Capoeira” (Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte-Capoeira). Será um 
evento de Capoeira Inclusiva – Módulo 1 – Capoeira Autista, nos dias 13 e 14 de dezembro, na Escola Antônio Carlos Lemos. A organização é da instrutora “Russa” e a 
aula ministrada pelo professor “Vermelho”. O Sr. Maurício Peçanha, em nome do Sr. José Maia, informou que estão abertas as inscrições para a “Dança em Cadeira de 
Rodas Manual”. Acontecerá na rua Expedicionário Paulo de Souza, 185 – Itatiaia – BH (próximo a entrada do zoológico, no bairro Serrano). É gratuito. Aproveitou e 
agradeceu a contribuição do Sr. José Maia nas plenárias, atividades e refl exões junto ao CMDPD. Parabenizou a todos, também, pelo sucesso do ano de 2019. Ponderou 
sobre a necessidade de melhor articular a Secretaria de Esportes no desenvolvimento de uma política pública da área; e discorreu sobre planos relacionados às diversas 
modalidades esportivas que pretende implementar. Destacou a necessidade de Minas Gerais voltar a ter proeminência nos esportes adaptados. Por último convidou o 
conselho para as festividades de Natal da Associação dos Defi cientes de Contagem – ADC. Será dia 14 de dezembro, às 14h. Disse que o “Papai Noel” estará lá. O Sr. 
Dener Vasconcelos parabenizou às instituições componentes do Conselho pelo ano que está a passar. Desejou um Feliz Natal para todos os presentes. Terminada a 
sessão de informes, no segundo ponto da pauta, foi aprovada a ata da 130ª reunião ordinária do CMDPD. O terceiro ponto de pauta teve a exposição do Projeto 
Prefeito Amigo da Criança – PPAC, criado em 1996. A Sras. Deize Conceição e kátia Ribeiro apresentaram suas considerações. A Sra. Kátia Ribeiro demonstrou seu 
contentamento com a evolução dos trabalhos do CMDPD. Acompanhou os trabalhos do conselho, no seu início; teve que se afastar por escolhas profi ssionais e 
retornando agora, observou o trabalho de mobilização e participação realizado. Parabenizou a todos. Esclareceu que está na função de Articuladora Municipal do PPAC, 
gestão 2017 / 2020. A Sra. Deize Conceição é a Coordenadora de Informações e Coordenadora do Projeto ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável), na mesma 
gestão. O município de Contagem participou de seis edições do programa. Este foi instituído pela Fundação ABRINC. Relatou que o prefeito Alex de Freitas assumiu o 
compromisso e prioriza o cumprimento das metas do programa. O PPAC tem o objetivo de mobilizar e apoiar o município que implementa ações e políticas que 
resultem em avanços na garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Realiza a proposta de oferecer subsídios técnicos e recomendações ao longo dos 4 anos da 
gestão. É feita uma avaliação dos resultados – técnica e política -  obtida pelos municípios e é concedido aos prefeitos o reconhecimento pleno da Fundação ABRINC de 
Prefeito Amigo da Criança – Prêmio de âmbito nacional. Seminários que possibilitam diálogo e troca de experiências; participação em fóruns regionais; e criação de uma 
rede “prefeito amigo da criança”, são algumas das ações desenvolvidas. Contagem foi o ganhador da 5ª Edição e vem cumprindo todas as etapas da 6ª Edição com 
classifi cação ótima. A Sra. Deize Conceição disse que o compromisso assumido implica, por parte do município que assina o termo, em desenvolver a política voltada 
para a área da criança e adolescente de forma planejada, participativa, intersetorial e sustentável. Deve realizar o processo de planejamento com alocação orçamentária 
nas políticas da área; qualifi car também, às políticas de atendimento à primeira infância e adolescência. Mais compromissos ocorrem: estabelecer, ampliar e fortalecer a 
relação entre Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Organizações Sociais, articulando uma Rede Municipal de Proteção Integral às crianças e adolescen-
tes; fortalecer a atuação do Conselho Municipal  dos Direitos, Conselhos Tutelares, Setoriais e do Fundo Municipal da Criança e Adolescente; e, ampliar os mecanismos 
de transparência e controle social. Foi criada uma Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação do Programa e deve haver o envolvimento de todos os órgãos 
que tratam dos direitos da criança e do adolescente. Essa comissão acompanha e valida os mapas, questionários e ações desenvolvidas durante o programa e exerce o 
controle social. Existe a Coordenação Geral, composta de articulador, Coordenador de infomações, Presidente do CMDCAC, Diretoria da Criança e do Adolescente e 
representante do Prefeito. Este último é o Sr. Atílio Beloti. A comissão tem diversas funções: manter a agenda do PPAC atualizada; acompanhar e direcionar os 
trabalhos; observar prazos de entrega das atividades; garantir condições de trabalho das equipes; produzir e levar conhecimento; discriminar informações e divulgar o 
Programa. Já o Grupo de Trabalho – GT deve revisar o Plano Municipal para a Infância e Adolescência – PMIA; consolidar o Orçamento Criança – OCA; e promover o 
Prêmio Boas Práticas – Mulheres Contagenses. Também há uma série de atividades a serem desenvolvidas, inclusive cumprir todas as etapas do programa e instituir 
legalmente o PMIA. A última etapa do programa tem início em dezembro de 2019 e término em fevereiro de 2020. Segundo a Sra. Deize, elas requisitarão o adiamento 
da votação do Plano Municipal da Infância e Adolescência, na reunião do CMDCAC, para que as ações voltadas para o público da pessoa com defi ciência sejam 
incluídas.O Sr. Maurício Peçanha lembrou sua passagem pelo Conselho da Criança e do Adolescente. Em visitas técnicas as ONG’s solicitava adequação para o 
atendimento às crianças com defi ciência. Em seguida agradeceu às participações das Sra. Deize e Kátia. Enquanto os presentes aguardavam a chegada do Grupo   
“Seresteiros da Alegria”, do SESC / Contagem, alguns assuntos foram tratados. O Sr. Marcelo Lino valorizou a trajetória vitoriosa do CMDPD. O Sr. Maurício Peçanha 
enfatizou esse ponto e recordou casos do seu tempo no Conselho Nacional da Pessoa com Defi ciência – CONADE. Reforçou também ações relativas ao Mercado de 
Trabalho PCD. A Sra. Rovânia Freitas também, abordou questões sobre o mercado de trabalho. Lembrou também, as comemorações dos 70 anos da Declaração dos 
Direitos Humanos / ONU. A Sra. Júnia Coelho ponderou sobre ações voltadas ao Sistema de Transporte Público e informou sobre cartilha com conteúdo de atendimento 
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às pessoas com defi ciência. O Sr. Célio Soares propôs formar comissão para visitas às garagens de ônibus de Contagem, com o sentido educativo. O Sr. Marcelo Lino 
solicitou inclusão da pauta dessa proposta. Após essas falas, foi servido o lanche de confraternização e em seguida tivemos a apresentação do Grupo Musical 
“Seresteiros da Alegria.Nada mais havendo a tratar, foi lavrada ata desse encontro, a qual será lida e aprovada pelos participantes da 132ª Plenária e assinada pelos 
presentes da 131ª reunião.

Funec

EDITAL PÚBLICO 010/2020 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO PSS-001/2018
A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no uso de suas atribuições legais e considerando  o Processo Seletivo Simplifi cado – PSS 01/2018 e Edital de 
Homologação, datado de 29/06/2018, publicado no DOC Edição 4374,torna pública, a convocação para a contratação temporária para suprimento de vagas do quadro 
de pessoal da FUNEC, obedecendo-se a classifi cação entre os candidatos presentes de acordo com o cronograma abaixo:
CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA:

CARGO / FUNÇÃO VAGAS TURNO DATA HORÁRIO

AUXILIAR DE BIBLIOTECA ESCOLAR 01 NOITE 17/02/2020 14 HORAS

PROFESSOR(A) FISICA 01 MANHÃ 17/02/2020 15 HORAS

As vagas que surgirem até a data do atendimento poderão ser acrescidas. 
As chamadas ocorrerão impreterivelmente no horário, não havendo prazo de tolerância, sugerimos chegar com 20 minutos de antecedência.
Local da chamada:FUNEC  ADMINISTRAÇÃO: Rua Coimbra, 100 – Santa Cruz Industrial/Contagem-MG
                 Telefone : 3356-6695/3391-7669
O candidato deverá comparecer munido dos seguintes documentos:
a) 01 foto 3X4 recente
b)Fotocópia da Certidão de Casamento ou Nascimento
c)Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade do(s) fi lho(s) menor(es) de 14 anos e cartão de vacina atualizado
d)Fotocópia do Certifi cado de Reservista, se do sexo masculino
e)Fotocópia da Carteira de Identidade  e  CPF 
f)Certidão de Quitação Eleitoral ou Fotocópia do Título de Eleitor, bem como do(s) comprovante(s) de votação da última eleição)
g)Fotocópia do Cartão de PIS/PASEP ; OBS.: Se não foi cadastrado no PIS/PASEP anteriormente, dever  trazer a cópia da CARTEIRA DE TRABALHO, onde conste o número 
e a série, para que seja providenciado o cadastramento. Caso não tenha carteira de trabalho, deverá providenciá-la.
h)Atestado de Bons de Antecedentes da Polícia Civil
i)Fotocópia do Histórico Escolar e Diploma, Certifi cado ou Atestado de Conclusão do curso exigido para o cargo pretendido
j)02 Fotocópias do comprovante de endereço ( Água, Luz, Telefone, de órgãos ofi ciais: Extratos de Banco, Imposto de Renda e Intimação) recentes
k)Laudo Médico, subscrito por médico do setor de Medicina do Trabalho ( será encaminhado pelo RH-FUNEC no dia da chamada)
l)Declaração a ser preenchida no ato da contratação ( Declaração de Acúmulo)
m)Declaração de Bens ( A Declaração será necessária apenas no momento da assinatura de contrato)
As fotocópias deverão estar acompanhadas dos respectivos originais, para conferência.

Contagem, 14 de fevereiro de 2020.

Sueli Maria Baliza Dias
Presidente da FUNEC

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 006/2020
MODALIDADE: DISPENSA n° 002/2020 
TIPO: Menor Preço
OBJETO: aquisição de pó de café e açúcar para atender demanda das unidades educacionais da FUNEC

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

U.O. PROJETO/ATIVIDADE NAT. DESPESA FONTE

1.1122 12.122.0001.2089 33.90.30.00 6200

DESPACHO: HOMOLOGO E ADJUDICO o resultado do presente Processo de Dispensa de Licitação à empresa SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, CNPJ MF 
nº 27.066.616/0001-11, para fornecimento de pó de café e açúcar para atender demanda das unidades educacionais da FUNEC, no valor de R$10.903,02 (dez mil, 
novecentos e três reais e dois centavos).
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Contagem, 13 de fevereiro de 2020

Sueli Maria Baliza Dias
Presidente FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 19, de 06 de fevereiro de 2020.
Contrata candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplifi cado – PSS 01/2018 da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC e dá outras providências.

A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas                                                       atribuições legais que lhe confere o Decreto Municipal n° 
453, de 26 de março de 2018 e Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017: RESOLVE:

Artigo 1º - Ficam os abaixo mencionados e aprovados no Processo Seletivo Simplifi cado – PSS 01/2016, homologado pela Portaria Nº 095, datada de 30/01/2016 e 
publicada no Diário Ofi cial de Contagem – Edição 3897, datado de 30/06/2016, contratados, por meio de contrato administrativo, com fundamento no inciso IX, do 
Artigo 37, da CF/88, e na forma da Lei  Municipal nº 4288 de 30 de setembro de 2009, publicada no DOC 2482 de 05/10/2009, para a Administração da  Fundação de 
Ensino de Contagem – FUNEC:

Servidor Matrícula Cargo Contrato

Ana Maria Barros Costa 13914336 Professora de Sociologia 03/02/2020

Rosemary Candido Coelho 13914350 Professora de Português 03/02/2020

Renata de Lourdes Goulart Teixeira 13914346 Pedagoga 03/02/2020

Sânia Mara de Melo Oliveira 13914337 Pedagoga 03/02/2020

Ana Carolina Rodrigues D. Carvalho 13914335 Pedagoga 03/02/2020

Aurélio de Barros Xavier 13914343 Professor de História 03/02/2020

Eliane Gomes de Paula 13914339 Professora de História 03/02/2020

André Luiz Duval 13914338 Professor de Português 03/02/2020

Thiago Junior do Pilar 13914348 Professor de Física 03/02/2020

Graziele Conceição Santos do Rosário 13914345 Professora de Biologia 03/02/2020

Dayziane dos Santos Pinto 13914340 Professora de Educação Física 03/02/2020

Cléia Alves Farias 13914341 Professora de Biologia 03/02/2020

Leonardo Augusto Silvino 13914351 Professor de Filosofi a 03/02/2020

Messias Ribeiro de Freitas 13914344 Professor de Informática 03/02/2020

Walter dos Santos 13914349 Professor de Informática 03/02/2020

Rubens Palhares da Fonseca 13914347 Professor de Informática 03/02/2020

Claydson Walison Braga Vieira 13914342 Professor de Informática 03/02/2020

Danúbia Aline Silva Sampaio 13914353 Professora de Português 04/02/2020

Marcos Welington de Lima 13914352 Professor de Filosofi a 05/02/2020

Nataly Virgínia Ferreira 13914359 Professora de Educação Física 06/02/2020

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos às datas das contratações acima mencionadas.

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

SUELI MARIA BALIZA DIAS
PRESIDENTE DA FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 020, de 06 de fevereiro de 2020.
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Rescinde Contrato Administrativo dos Candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplifi cado – PSS  01/2018 da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC e dá outras 
providências.

 A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas  atribuições legais que lhe confere o Decreto Municipal n° 453, de 26 de março de 2018 e 
Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017; RESOLVE:

Artigo 1º - Rescindir, o contrato administrativo dos servidores abaixo relacionados:

Servidor Matrícula Cargo Rescisão a partir de

Danielle Dias Costa 13914329 Secretária Escolar 04/02/2020

Flávia Cristina Camargos 13914318 Assistente Escolar 01/02/2020

Graziele Conceição S. do Rosário 13914345 Professora de Biologia 05/02/2020

Lucas Xavier Lopes 13914168 Professor de Educação Física 01/02/2020

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir das datas acima mencionadas.                            

Artigo 3° - Revogam -se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

SUELI MARIA BALIZA DIAS
PRESIDENTE DA FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 021, de 06 fevereiro de 2020.

Dispõe sobre a prorrogação da cessão do servidor que menciona e dá outras providências.

A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto Municipal nº 453, de 26 de março de 2018 e 
Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2019 e, considerando o disposto no art. 92, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Contagem), RESOLVE:

Artigo- 1º - Conceder a prorrogação da cessão, do servidor abaixo relacionado, lotado no quadro setorial da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC;

SERVIDOR MAT. CEDENTE CESSIONÁRIO SITUAÇÃO FUNCIONAL

PERÍODO

INÍCIO TÉRMINO

Roberto Francisco Ramos 58602
FUNDAÇÃO DE ENSINO 
DE CONTAGEM-FUNEC CÃMARA MUNICIPAL  DE CONTAGEM 

COM ÔNUS PARA  FUNDAÇÃO DE 
ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC 01/01/2020 31/12/2020

Artigo- 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2020.

Artigo -  3º -   Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

SUELI MARIA BALIZA DIAS
PRESIDENTE DA FUNEC
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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº022, de 13 de fevereiro de 2020.

Cancela a Licença sem Vencimento para Tratar de Interesses Particulares a servidora pública que menciona e dá outras providências.

A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto Municipal nº 453, de 26 de março de 2018 e 
Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2019 e, considerando o disposto  nos Artigos 79 e 90, parágrafo 1º, da Lei Municipal nº 2160, de 20 de dezembro de 
1990, RESOLVE:

Artigo 1º-  Cancelar a Licença sem Vencimento para Tratar de Interesses Particulares, a partir de 13 de fevereiro de 2020, da servidora MÔNICA GARCIA PONTES, titular 
do cargo de provimento efetivo de Professora de Biologia - PEB 2, Nível XIII A, Padrão 8, matrícula 378070.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

SUELI MARIA BALIZA DIAS
PRESIDENTE DA FUNEC
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