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ATA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS - CONCORRÊNCIA NÚMERO 010/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 141/2019 – EDITAL N.077/2019

Aos 03 (três) dias do mês de março de 2.020 (dois mil e vinte), às 10h00min, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, fi zeram-se presentes os 
membros da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS da Prefeitura Municipal de Contagem, nomeados pela 
Portaria SEMOBS Nº 007, de 20/02/2020, com a fi nalidade de julgar o conteúdo dos envelopes contendo as Propostas Técnicas referente à Concorrência 010/2019, des-
tinada à CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE TRABALHO SOCIOAMBIENTAL – PTSA PARA A “IMPLANTAÇÃO DA MAC-
RODRENAGEM E MELHORIA DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO COMPLEXO DA AVENIDA MARACANÃ” CONTEMPLANDO OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, 
DRENAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA ALBERT SCHWAITZER 
E A RODOVIA LMG-808, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG., nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. A Comissão Permanente de 
Licitação encaminhou para a Comissão Especial de Julgamento das Propostas Técnicas, devidamente designada pela Portaria SEMOBS Nº 030/2019 de 17 de dezembro 
de 2019. A Comissão Especial de Julgamento das Propostas Técnicas concernentes ao certame assim se manifesta com referência as Notas das Propostas Técnicas (NPT) 
em Relatório circunstanciado apenso ao Processo e disponível para todas as licitantes, devidamente referendado pela Comissão Permanente de Licitação:

LICITANTE NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA (NPT)

NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 97,00

CONSÓRCIO HEFE 78,85

SCIENTIA VITAE CONSULTORIA AMBIENTAL 81,25

Abre-se o prazo recursal prescrito em Lei. Nada mais havendo a registrar, lavra-se a presente ata que é assinada por todos.

Maria Marta de Oliveira Soares
Presidente da CPL em Exercício

Arcione Félix Capucho
Comissão Permanente de Licitação

Lúcia Franco de Carvalho
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE   PREÇOS N. 009/2019 

A Prefeitura do Município de Contagem por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOBS), torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar licitação na  modalidade TOMADA DE PREÇOS N. 009/2019 – PA 244/2019, tipo Menor Preço, para contratação de empresa de engenharia especializa-
da na gestão de mão de obra prisional para execução de serviços de implantação de calçamento em poliédrico e assentamento de meio fi o nas vias não pavimentadas, 
nos trechos prioritários dos Bairros Chácaras Del Rey, Tupã e Rua Camaçari no Bairro Icaivera, Município de Contagem-MG, com entrega dos envelopes de documenta-
ção e propostas até às 08:30 (oito horas  e trinta minutos) do dia 24 (vinte e quatro) de março de 2020 e com a abertura marcada para às 09:00 (nove horas), do dia 24 
(vinte e quatro) de março de 2020.

Os interessados poderão ler e obter o texto integral deste Edital e seus Anexos, inclusive projetos de engenharia, que estarão disponíveis a partir do dia 09(nove) de 
março de 2020, no site www.contagem.mg.gov.br/licitações, devendo o interessado preencher seus dados para a retirada do mesmo ou na Sala da Comissão Perma-
nente de Licitação, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOBS), situada à Rua Madre Margherita Fontanaresa, 432, 3º andar – Bairro Eldorado - Con-
tagem/MG, tel.: (31) 3391.9352 e 99317 4636, de segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas, por meio da obtenção do DVD corres-
pondente. No ato de aquisição do DVD, os interessados deverão fornecer outro DVD, sem qualquer uso e, ainda, OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de carta, os 
seguintes dados: razão social ou denominação completa da empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, e nome da pessoa para contato. 
Maria Marta de Oliveira Soares
Comissão Permanente de Licitação

PORTARIA SEMOBS Nº 010, DE 03 DE MARÇO DE 2020.

Designa representante do Município/SEMOBS para a Coordenação Geral da Unidade Executora Local - UEL Arrudas, em conjunto com o DER-MG e dá outras providên-
cias.

O Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos do Município de Contagem, no uso de suas atribuições legais contidas na Lei Complementar n. 247, de 29 de 
dezembro de 2017, no Decreto Municipal nº. 452, de 26 de março de 2018, no Decreto Municipal nº 965, de 29 de março de 2019 e em especial no Convênio PMC/
SEMOBS/SEINFRA-MG Nº 01/2020;
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RESOLVE:

Art. 1º - Em cumprimento à Cláusula Segunda, Subcláusula Primeira, Item 1.2 - c do Convênio PMC/SEMOBS/SEINFRA-MG Nº 01/2020 designa o Engº ALMIR JOSÉ CAI-
XETA – MATRÍCULA 01534367, como representante desta Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS, para exercer em conjunto com representante a 
ser indicado pelo DER-MG, a Coordenação Geral da Unidade Executora Local – UEL Arrudas do DER-MG, no que se refere à execução dos serviços e obras referentes aos 
empreendimentos constantes da Cláusula Primeira do referido Convênio;

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

Contagem, 03 de março de 2020.

JOÃO BATISTA DOS MARES GUIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO Nº 01

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA Nº. 009/2019, PROCESSO N°. 136/2019, EDITAL Nº 074/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRO DRENAGEM, MOBILIARIO URBANO, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INTERVEN-
ÇÕES EM ÁREAS DE RISCO EM APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO MUNiCÍPIO DE CONTAGEM -MG.

Às licitantes,

Atendendo solicitação de esclarecimento por parte de licitante no processo licitatório supra, vem a Comissão Permanente de Licitação informar:

QUESTIONAMENTO Nº 01

“Favor revisarem o preço do item 18.03.08, grelha de concreto reforçada, 0,99 x 0,44 x 0,10 m (código 80.40.25 da tabela Sudecap)
Informo que na dita tabela o preço deste item era de R$105,40 por unidade, no mês de OUTUBRO DE 2017, portanto bem acima do preço constante da planilha orça-
mentária da prefeitura que é de R$75,00 por unidade. “

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO Nº 01

As licitantes devem se ater que: 

1 - A TABELA DE INSUMOS DA SUDECAP DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 NÃO É REFERÊNCIA PARA A CONCORRÊNCIA Nº 009/2019.

2 - A DATA BASE DA CONCORRÊNCIA Nº 009/2019 É ABRIL DE 2019, PORTANTO NA TABELA DE INSUMOS DA SUDECAP DE ABRIL DE 2019 O PREÇO DA GRELHA 0,99 X 
0,44 X 0,10M (CÓDIGO 80.40.25) É DE R$ 75,00.

O preço em questão fi ca mantido.

Contagem, 03 de março de 2020

Maria Marta de Oliveira Soares
Presidente da CPL em Exercício

Secretaria Municipal 
de Administração

Secretaria Municipal de Administração
Equipe de Pregões
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Contagem, 02 de março de 2020.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 066/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 212/2019
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Confecção de blocos de fi scalização para atender ao Setor de Posturas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Contagem/MG, conforme espe-
cifi cações e quantitativos estabelecidos no edital.
Dotação Orçamentária: 1111.15.122.0001.2033 – Fonte: 0100 - Naturezas da despesa: 3390.3999.
A presente licitação foi processada e julgada com observância às exigências constantes da legislação aplicável, especialmente o disposto nas Leis número 10.520/2002, 
123/2006 e 8.666/1993 e suas alterações. 
Não houve recursos administrativos. 
O Pregoeiro solicita a adjudicação do objeto às licitantes vencedoras, submetendo o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a homologação do resul-
tado do julgamento que reconhece como vencedoras do certame as empresas licitantes abaixo:

LOTE LICITANTE VENCEDORA VALOR TOTAL

01 GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA., CNPJ NÚMERO 02.472.396/0001-86. R$ 946,40

02 AVOHAI EVENTOS LTDA., CNPJ NÚMERO 08.804.604/0001-00. R$ 660,00

03 AVOHAI EVENTOS LTDA., CNPJ NÚMERO 08.804.604/0001-00. R$ 465,00

04 AVOHAI EVENTOS LTDA., CNPJ NÚMERO 08.804.604/0001-00. R$ 470,00

05 EXTRA FORMULÁRIOS EIRELI – EPP, CNPJ NÚMERO 06.248.418/0001-07 R$ 600,00

06 AVOHAI EVENTOS LTDA., CNPJ NÚMERO 08.804.604/0001-00. R$ 467,00

07 EXTRA FORMULÁRIOS EIRELI – EPP, CNPJ NÚMERO 06.248.418/0001-07 R$ 794,40

08 AVOHAI EVENTOS LTDA., CNPJ NÚMERO 08.804.604/0001-00. R$ 469,50

09 AVOHAI EVENTOS LTDA., CNPJ NÚMERO 08.804.604/0001-00. R$ 250,00

10 AVOHAI EVENTOS LTDA., CNPJ NÚMERO 08.804.604/0001-00. R$ 348,00

11 AVOHAI EVENTOS LTDA., CNPJ NÚMERO 08.804.604/0001-00. R$ 250,00

TOTAL GERAL ========================================================Đ R$ 5.720,30

O valor total e fi nal da presente licitação foi de R$ 5.720,30 (cinco mil, setecentos e vinte reais e trinta centavos), estando os valores unitários de todos os itens descritos 
nas propostas fi nais ajustadas apresentadas pelas LICITANTES VENCEDORAS, nos autos.
Luiz Adolfo Belém
Pregoeiro
DESPACHO:
Declaradas vencedoras as LICITANTES acima, na modalidade Pregão Eletrônico número 066/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 212/2019, homologo a presente licitação 
e adjudico o objeto da mesma às licitantes vencedoras para as respectivas contratações.
Contagem, 02 de março de 2020.
Adriano Henrique Fontoura de Faria
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM – AVISO DE LICITAÇÕES
1) Pregão Eletrônico número 071/2019 – Processo Administrativo número 241/2019 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE FOTOGRAFIA E ACESSÓRIOS, marcado para o dia 17/03/2020 – 09 horas;
2) Pregão Eletrônico número 072/2019 – Processo Administrativo número 242/2019 - Registro de Preços, para eventual contratação de empresa para prestação de ser-
viços especializado, sob demanda, de instalação de rede lógica cabeada e rede sem fi o, com o fornecimento de todos os materiais da infraestrutura necessária para seu 
funcionamento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidos no edital, marcado para o dia 16/03/2020 – 09 horas.
Os editais poderão ser obtidos da seguinte forma: através dos sites www.contagem.mg.gov.br/licitacoes e/ou www.licitacoes-e.com.br. Informações pelo telefone 
(31)3352-5138. Contagem, 02/03/2020 – Equipe de Pregões. 

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 183/2019
PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 054/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA PARA ALIMENTAÇÃO DOS CÃES DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM/MG, DE CATEGORIA “SUPER PREMIUM” COM ENTREGA 
PARCELADA.

RECORRENTE: REDE PET PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI – CNPJ: 22.919.394/0001-19.
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I – DAS PRELIMINARES:

RECURSO ADMINISTRATIVO interposto, por meio do representante legal da REDE PET PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI – CNPJ: 22.919.394/0001-19, devidamente qualifi -
cado na peça recursal, acerca da HABILITAÇÃO da empresa DSI  COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME  no certame.

I.1 – DA TEMPESTIVIDADE:
Em consonância com o item 11.1, do Instrumento Convocatório, declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, cuja sinopse será assente em ata, sendo concedido o prazo de 03(três) dias úteis para apresentação das razões do recurso.
A RECORRENTE catalogou a intenção de recorrer, de acordo com o exigido no edital, e formalizou suas motivações no prazo outorgado.
I.2 – DA LEGITIMIDADE:
A RECORRENTE participou da sessão pública do pregão, remetendo proposta e concorrendo à sessão de lances eletrônicos. 

“Art.41.A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”
 II – DAS RAZÕES DA RECORRENTE e CONTRARRAZÕES DA RECORRIDA:

A equipe de Pregões passa a reproduzir, em exígua síntese, os argumentos da RECORRENTE e RECORRIDO, sendo que,  o roteiro integral dos mesmos se encontram nos 
autos e disponíveis para vistas:
DAS RAZÕES DA RECORRENTE
Verifi cando o rótulo do produto ofertado pela empresa classifi cada em 1º lugar, qual seja ração Must, https://mustpetfood.com.br/produtos/142/, constata-se que a 
citada ração não é classifi cada com super Premium e sua composição não é sufi ciente para tal, uma vez que produtos dessa categoria são rigorosamente analisados 
pelo ministério da agricultura, não sendo possível a sua classifi cação baseando apenas na leitura de rótulos e ainda impõe vantagem fi nanceira, uma vez que produtos 
super Premium são os mais caros do mercado. Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a administração não pode descumprir as normas e condições 
do edital, ao qual se acha estritamente vinculada (lei nº 8.666/93, art. 3º, 41 e 43, i). O edital é a lei da licitação. A despeito de o procedimento ter suas regras traçadas 
pela própria administração, não pode esta se furtar ao seu cumprimento, estando legalmente vinculada à plena observância do regramento. 
As especifi cações não atendem ao termo de referência do edital na qual está bem claro quanto à exigência do produto ser super Premium.  Além disso, submete o 
particular ao interesse público, por meio da preservação da competitividade nas licitações. Afi nal, a constituição federal determina que as licitações públicas assegurem 
igualdade de condições a todos os concorrentes, admitindo somente as exigências de qualifi cação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações (cf, art. 37, art. xxi). 
O produto da empresa classifi cada em primeiro lugar, não apresentou o produto em conformidade ao item 2.1 do objeto da licitação “2.1- aquisição de ração canina 
para alimentação dos cães da Guarda Civil De Contagem/MG, de categoria “SUPER PREMIUM” com entrega parcelada”, razão pela qual a empresa deverá ser desclassi-
fi cada.  
Requer a desclassifi cação da empresa declarada vencedora, tendo em vista que o produto a ser fornecido contraria o disposto em edital, por não ser classifi cado com 
Super Premium.  
DAS CONTRARRAZÕES DA RECORRIDA
Pergunta: Quais são estas especifi cações, que a contra-razoante não atende?
Solicita o edital: item 2.1- aquisição de ração canina para alimentação dos cães da Guarda Civil De Contagem/MG, de cateqoria “SUPER PREMIUM” com entrega parce-
lada”. (grifo nosso). Breve contextualização acerca do alimento animal categoria SUPER PREMIUM:
Alimentos Super Premium apresentam níveis nutricionais mais elevados, atendendo não somente aos requerimentos nutricionais mínimos estabelecidos pelo Conselho 
de Nutrição Animal do NRC (National Research Council) e AAFCO, como também estados fi siológicos mais exigentes, tais como reprodução, treinamento e recupe-
ração de estados patológicos de cães e gatos. Os níveis nutricionais ótimos devem estar em equilíbrio entre os níveis mínimos e máximos apresentados pela AAFCO 
(Association of American Feed Control Offi cials); esses níveis são determinados por pesquisas “in vivo”, que buscam condições ótimas de pelagem, desenvolvimento de 
musculatura e, principalmente, otimização de performance na reprodução e no sistema imunológico. Fonte: www.premierpet.com.br
Assim o produto ofertado atende a rigorosos parâmetros de processo de produção, utilizando produtos de qualidade em uma padronizada apresentação de níveis 
de garantia nutricional. Não havendo qualquer motivo para solicitar a desclassifi cação da empresa DSI COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA quanto a estes 
quesitos. O recurso interposto pela REDE PET PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, é omisso e vago quanto à matéria, não traz, de forma clara e objetiva, quanto dos questio-
namentos da recorrente.
Fato é que a RECORRIDA teve o produto, referindo-me a ração, após análise da equipe técnica da administração obtido aprovação e parecer favorável a sua aceitação. 
Não teria, portanto, qualquer motivo para ser desclassifi cada.
A Objetividade do julgamento nos procedimentos licitatórios impede, de forma expressa, a desclassifi cação de propostas por quesitos subjetivos elou que não estejam 
claramente defi nidos no instrumento convocatório. Dessa forma, não há qualquer razão para alterar a decisão já tomada.
Não obstante, requer-se, também, que seja indeferido o pleito da recorrente no que tange à desclassifi cação da DSI COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 
tendo em vista que tal pedido não encontra qualquer respaldo legal ou apoio do diploma editalício.
A Equipe de Pregões esclarece que os textos integrais do RECURSO ADMINISTRATIVO e CONTRARRAZÕES se encontram juntados aos autos, podendo os interessados 
fazer vistas ao mesmo. 

III – DO DIREITO 

Nos termos da Lei nº 8.666/93, consigna em seu artigo 43, § 3º o fundamento legal para a promoção de diligências nas licitações, estabelecendo o seguinte comando:

“É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada   a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.”

Neste norte, assim consta no item 21.3 e 21.7 do edital;

21.3 – A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais 
que disciplinam a matéria.
21.7 – O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documen-
tação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, 
destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do artigo 43, da Lei Federal número 8.666/93. 

IV – DO MÉRITO:
A equipe de Pregões, a princípio, passa a examinar os termos do Recurso Administrativo apresentado, analisando os argumentos da RECORRENTE.
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Antes de darmos prosseguimento à análise do pleito, cabe frisar que o Decreto nº 10.024/19, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens 
e serviços comuns, estabelece em seu art. 2º que a licitação na modalidade de pregão é condicionado aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da igualdade, da publicidade, da efi ciência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos.

Passando-se, agora, à análise do mérito do recurso apresentado pela recorrente, temos que o cerne da questão é a habilitação da empresa DSI COMERCIO IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA - ME no certame.
Da res

DA RESPOSTA DA ANÁLISE TECNICA

Faço informar que mediante diligência realizada pelo Departamento de Gestão de Recursos Logísticos – DEGREL, no que tange a proposta da empresa DSI Comércio 
Importação e Exportação LTDA – ME,  referente a interposição de recurso quanto a aceitação de produto classifi cado em primeiro lugar  lote único interposto pela 
empresa REDE PET PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI.
Conforme consta no OFICIO nº 020/2020/CMD/GCC/SEDS,  de 04 de fevereiro do corrente ano, as especifi cações técnicas das aquisições ou serviços apresentados pela 
empresa DSI COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME, conforme termo de referência do processo licitatório numero 183/2019 e Pregão Eletrônico nº 
054/2019, atendem todos os  requisitos e valores nutricionais mínimos.
Assim sendo, reafi rmamos que a referida proposta da empresa ganhadora atende ao pleito do Canil da Guarda Civil de Contagem, cujo responsável pelo setor se mani-
festa de forma favorável ao prosseguimento do processo.  

 A vista disso, informamos que a Referência Técnica da Secretaria Municipal de Defesa Social da Prefeitura de Contagem Sr. Levi de Souza Sampaio (Comandante da 
Guarda Municipal de Contagem) e Sr. Ronei Araújo Lima , analisaram o teor da peça recursal apresentada pela Empresa REDE PET PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI, em 
20/02/2020, e decidiram pela aceitação da proposta da empresa classifi cada em primeiro lugar. 
Asseveramos que o julgamento desta Pregoeira se ampara na replicação da subdivisão responsável pelo canil da Guarda Civil de Contagem, visto que, não dispõe de 
habilidade. 

A Equipe de Pregões esclarece que o texto integral da análise da equipe técnica AO RECURSO ADMINISTRATIVO, se encontra juntado aos autos, podendo os interessa-
dos fazer vistas ao mesmo. 

IV - CONCLUSÃO

Pelos fundamentos acima expostos, RESOLVE a Equipe de Pregões CONHECER do Recurso interposto por REDE PET PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI. e, no mérito, julgar 
IMPROCEDENTE, e manter a decisão que declarou vencedora a empresa DSI COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME, submetendo este expediente à apre-
ciação superior para decisão.

Contagem, 28 de fevereiro de 2020.

Eliana Alves da Silva                                                                                    
Pregoeira                                                                                                              

Luiz Adolfo Belém
Equipe de Apoio

Márcia Mendes Siqueira
Equipe de Apoio

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR

Recebo o RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela LICITANTE REDE PET PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI – CNPJ: 22.919.394/0001-19, vez que foi apresentada tempes-
tivamente.

Ratifi co a decisão proferida pela Equipe de Pregões referente ao Pregão Eletrônico número 054/2019 – Processo Administrativo número 183/2019.

Contagem, 28 de fevereiro de 2020.

Adriano Henrique Fontoura de Faria                                                       
Secretário de Administração                                                                                                                              

Aviso de Licitação: PREGÃO ELETRONICO Nº 063/2019 – PROCESSO Nº 206/2019 – tipo menor preço, contratação de empresa especializada para fornecimento de licen-
ça de uso de software de gestão educacional na plataforma web, bem como, prestação de serviços de instalação, confi guração, conversão, migração de bases de dados 
existentes, suporte técnico, customizações e treinamentos  dos servidores públicos para atendimento da secretaria municipal de educação e fundação de ensino de 
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contagem/mg, pelo período de 18 (dezoito) meses, renováveis de acordo com a legislação atual, conforme especifi cações e condições estabelecidas no edital e termo 
de referência, marcado para 09h00min, do dia 19/03/2020. 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 – 03/03/2020.

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

FEITO: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA 

PREGÃO ELETRONICO N.º 068/2019 - PROCESSO N° 222/2019 – EDITAL N° 122/2019. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓCULOS 
DE GRAU, INCLUINDO LENTES SIMPLES, BIFOCAIS OU MULTIFOCAIS PROGRESSIVAS, ARMAÇÃO MONTAGEM E ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO, EM ATENDIMENTO A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM.

DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO:

Trata-se de impugnação interposta pela ALMEDIA SARMENTO & CIA LTDA que, em síntese, manifesta por alterações nas disposições edilícias, com o objetivo de evitar 
que ocorra limitação na participação do processo em comento, a íntegra do documento de impugnação encontra-se à disposição para consulta, anexado ao respectivo 
processo.

A impugnação supramencionada é tempestiva, conforme explicita o art. 41, § 2º, da Lei Federal 8.666/93 bem como artigo 24 Decreto 10.024/2019.

“Art.41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”

Art. 24.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fi xada 
para abertura da sessão pública.

Item 4.7  do edital - Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa, através do site www.licitacoes-e.com.br, ou através do e-mail 
cpl.contagem@contagem.mg.gov.br ou pessoalmente, na sala da comissão permanente de licitações, a partir da publicação do aviso do edital até 03 (três) dias úteis 
antes da data fi xada para abertura das propostas, dirigidas ao Pregoeiro.

DO HISTORICO DA PEÇA IMPUGNATORIA 

O item 15.2.6 diz:
Os pacientes serão encaminhados pela CONTRA TANTE junto à empresa vencedora do módulo II, que deverá estar localizada na área urbana de Contagem/MG, (grifo 
nosso) para efetuar a montagem dos óculos dos pacientes, munidos de receita médica constando o número do processo administrativo e autorização da CONTRA 
TANTE.
O item 15.2.7 diz: “O fornecedor responsável pela MÓDULO II, deverá ter sede dentro da área urbana do Município de Contagem/MG, (grifo nosso) para efetuar a mon-
tagem dos óculos dos pacientes encaminhados. 
E ainda o item 4.7 do Termo de Referência Consolidado diz: “O fornecedor responsável pela MODULQ II, deverá ter sede dentro da área urbana do Município de Conta-
gem/MG, para efetuar a montagem dos óculos dos pacientes encaminhados. 
Solicitar a Licença Sanitária da empresa licitante, se laboratório;
Solicitar a Licença Sanitária do laboratório ótico no caso de óticas que não possuam seu próprio laboratório;
Diploma ou certifi cado de Técnico óptico da empresa licitante
Diploma ou certifi cado de Técnico Óptico do laboratório ótico no caso de óticas que não possuam seu próprio laboratório
Certifi cado de Habilitação Legal na forma da Lei da empresa licitante, comprovando sua capacidade profi ssional perante o Conselho Brasileiro de óptica e Optometria.
Carteira do CBOO dos técnicos ópticos da empresa licitante e do laboratório óptico;
Contrato de Prestação de Serviços entre a empresa licitante e o laboratório que lhe presta serviços, se a licitante não for laboratório.
III - ANÁLISE: 
Em primeiro lugar, cabe ressaltar que o procedimento licitatório, na modalidade Pregão, rege-se pela Lei Federal nº 10.520/02, bem como pela Lei nº 8.666/93. 
Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralida-
de, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
§ 1º É vedado aos agentes públicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive 
nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o específi co objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12º deste artigo e no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de 
outubro de 1991; (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010).
Quanto ao item 15.2.6, 15.2.7 do edital e 4.7 do termo de Referência, evidenciamos que na data da impugnação já havia resposta no site da Prefeitura de Contagem 
como questionamento, qual seja:
Tendo em vista, que os munícipes benefi ciados em sua maioria são pessoas carentes, não tendo facilidades e nem condições para se deslocarem até outro município 
para montagem e adaptação dos óculos, como já previsto no Termo de Referência. Caso a empresa não disponha de sede neste município, terá o prazo de 30 (trinta) 
dias contados após a assinatura do Contrato para a adjudicatária dispor de fi lial no Município de Contagem para atendimento ao objeto ora licitado.
No que tange ao contrato de prestação de serviços com uma ótica local e todo o atendimento e assistência técnica ser feita por preposto contratado da licitante, 
a regra é, portanto, que a subcontratação esteja autorizada no edital e no contrato, sob pena de conduzir à rescisão do contrato, na forma do art. 76, IV da Lei nº 
8.666/93. Como podemos verifi car a peça edilícia não menciona subcontratação parcial ou total do objeto ora licitado.
De acordo com a solicitação de inclusão da documentação técnica, salientamos que serão acrescidos ao edital:
1-Alvará de Funcionamento, emitido pela vigilância sanitária;
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a) De ótica, para os que atuarem apenas com a comercialização de material ótico;
b) De ótica e Laboratório, para os que além de comercializarem também possuírem laboratório para produção de material ótico.
2- No caso de funcionamento exclusivo como ótica, deverão ser apresentados:
a) Alvará de funcionamento do laboratório de material ótico, cujo material é comercializado.
b) Contrato de Prestação de serviços entre a ótica e o laboratório de material ótico.
c) Certifi cado de Responsabilidade Técnica – CRT e ou documento que venha substituir;
d) Diploma ou certifi cado do óptico responsável pelo estabelecimento.
3- Carteira de identifi cação profi ssional ou declaração emitida pelo conselho da categoria (CBOO);
                        4- Licença de regularização junto a vigilância sanitária do laboratório.
A vista disso, informamos que a Referência Técnica da Secretaria de Educação da Prefeitura de Municipal de Contagem Sr. Sergio Mendes Pires (Subsecretario de Gestão 
e Operações) e Sra. Sueli Maria Baliza Dias ( Secretaria de Educação) em 29/01/20 – 17/02/20 e 21/02/20, analisou o teor da impugnação apresentada pela Empresa 
ALMEDIA SARMENTO & CIA LTDA, e decidiu parcialmente pela procedência da peça impugnatória. Enfatizamos que a decisão desta Pregoeira se embasa na contestação 
do departamento em comento, uma vez que, não dispõe de expertise técnica. 
IV-DA CONCLUSÃO E JULGAMENTO   
Ante ao exposto, decidimos pelo deferimento PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO apresentada pela ALMEDIA SARMENTO & CIA LTDA, de acordo com as razões expostas acima
Contagem, 02 de março de 2020.

Eliana Alves da Silva                                                                                    
Pregoeira                                                                                                              

Luiz Adolfo Belém
Equipe de Apoio

Márcia Mendes Siqueira
Equipe de Apoio

DECISÃO

FEITO: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA 

PREGÃO ELETRONICO N.º 0685/2019 - PROCESSO N° 222/2019 – EDITAL N° 122/2019. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓCULOS 
DE GRAU, INCLUINDO LENTES SIMPLES, BIFOCAIS OU MULTIFOCAIS PROGRESSIVAS, ARMAÇÃO MONTAGEM E ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO, EM ATENDIMENTO A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM.

                    De acordo com o Parágrafo 4° do Art. 109 da Lei Nº 8.666/93 e com base na análise efetuada pela Referência Técnica da Secretaria de Educação da Prefei-
tura de Municipal de Contagem e a Pregoeira, RATIFICO a Decisão proferida quanto à Impugnação interposta pela ALMEDIA SARMENTO & CIA LTDA, conhecendo da 
mesma, para deferimento PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO, consoante as razões acima expostas.

Contagem, 02 de março de 2020. 

________________________________
Adriano Henrique Fontoura de Faria                                                              
Secretário de Administração                                                                      

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
Secretaria Municipal de Educação 
Rua Coimbra, nº 100 - Bairro: Santa Cruz Industrial – Contagem /MG 
CEP: 32340-490  - Telefone: (31) 3352 - 5369 
e-mail: gestaoseduc@edu.contagem.mg.gov.br 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL PMC N° 04/2020 

O Prefeito do Município de Contagem (MG), Alexis José Ferreira de Freitas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, com fulcro na Lei 
Orgânica do Município de Contagem, atendendo à demanda da Secretaria Municipal de Educação, e: 

CONSIDERANDO que o prazo de validade do Processo Seletivo Simplifi cado PMC nº 03/2018, homologado em 05 de julho de 2018, conforme publicação no Diário 
Ofi cial Eletrônico de Contagem, datado de 10 de julho de 2018, Edição nº 4.380 e prorrogado por mais um ano, tem validade somente até o dia 03 de julho de 2020 e 
os candidatos aprovados não tem comparecido às chamadas públicas; 
O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, através da Secretaria Municipal de Educação, nos termos do disposto na Lei Municipal e no uso de suas atribuições legais, torna pública 
a abertura das inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA para os cargos de Pedagogo, Professor de Educação Básica PEB 
1 e Professor de Educação Básica PEB 2 (Arte, Inglês e Ensino Religioso). Este processo seletivo reger-se-á nos termos da legislação vigente e ainda de acordo com as 
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normas estabelecidas neste Edital. 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
1.1 - O Processo Seletivo Simplifi cado será executado pela Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Administração e será organiza-
do por Comissão Especial, a ser instituída, responsável por todo o Processo de Seletivo Simplifi cado. 
1.2 - O Processo Seletivo Simplifi cado consistirá de etapa única (eliminatória e classifi catória). 
1.3 - O Processo Seletivo Simplifi cado visa o recrutamento de pessoal para os cargos constantes no Anexo II deste Edital; 
1.4 - Os contratos fi rmados serão por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos moldes da Lei Municipal nº. 
4.288, de 30 de setembro de 2009. 
1.5 - O Processo Seletivo Simplifi cado terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período. 

2 – DAS VAGAS:  
2.1 - O Processo Seletivo Simplifi cado visa à composição de quadro para contratações temporárias de excepcional interesse público, em caráter de urgência, conforme 
estabelece o artigo 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, para os cargos constantes no ANEXO II deste edital, profi ssionais do Quadro de 
Pessoal da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Contagem, nos termos da legislação vigente e ainda de acordo com as normas estabelecidas neste 
Edital. 
2.2 - Os vencimentos, a carga horária e os requisitos mínimos do profi ssional estão especifi cados no Anexo II. 

3 - DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA E NEGROS OU PARDOS 
- Disposições gerais sobre as inscrições para pessoas com defi ciência. 
3.1.1 - Em conformidade ao disposto no art. 8º, §2º da Lei Municipal nº 2.160/90, fi cam reservadas 10% (dez por cento) das vagas deste Processo Seletivo Simplifi cado 
para pessoas com defi ciência, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a defi ciência do candidato. 
3.1.1.1 - Conforme o §1º do art. 1º da Lei Municipal nº 2.876 /1996, se na aplicação do percentual de 10% (dez por cento) do total de vagas reservadas a cada cargo 
resultar número fracionado, arredondar-se-á a fração igual ou superior a 0,5 (cinco décimos) para o número inteiro subseqüente e a fração inferior a 0,5 (cinco déci-
mos) para o número inteiro anterior.  
3.1.2 - Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo Simplifi cado, 10% (dez por cento) delas serão, igualmente, destinadas a candida-
tos com defi ciência já aprovados neste Processo Seletivo Simplifi cado. 
3.1.3 - Os candidatos com defi ciência, resguardadas as condições previstas no Decreto Federal n. 3.298/1999, particularmente em seu art. 40, participarão do Processo 
Seletivo Simplifi cado em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere aos critérios de aprovação e à nota mínima exigida para aprovação. 
3.1.4 - O candidato com defi ciência, ao se inscrever no Processo Seletivo Simplifi cado, deverá observar a compatibilidade das atribuições do cargo ao qual pretende 
concorrer com a sua defi ciência. 
3.1.5 - Poderá concorrer às vagas reservadas às pessoas com defi ciência o candidato, que se enquadrar nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, a seguir transcrito: 
“Art. 4º É considerada pessoa portadora de defi ciência a que se enquadra nas seguintes categorias: 
I – defi ciência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando 
se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam difi cul-
dades para o desempenho de funções; 
II – defi ciência auditiva – perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz 
e 3.000Hz; 
III – defi ciência visual – cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que signifi ca acui-
dade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; 
IV – defi ciência mental – funcionamento intelectual signifi cativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou 
mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
a) comunicação; 
b) cuidado pessoal; 
c) habilidades sociais; 
d) utilização dos recursos da comunidade; 
e) saúde e segurança; 
f) habilidades acadêmicas; 
g) lazer; e 
h) trabalho; 
V – defi ciência múltipla – associação de duas ou mais defi ciências.” 
3.1.5.1 - Enquadra-se, ainda, como defi ciente visual, o candidato com visão monocular, conforme a Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
3.1.6 - O candidato com defi ciência, durante o preenchimento do Requerimento de Inscrição, além de observar os procedimentos descritos no subitens 3.2 a 3.2.8 
deste Edital, deverá proceder da seguinte forma: 
a) inscrever-se como defi ciente, manifestando, assim, interesse em concorrer às vagas destinadas aos candidatos com defi ciências; 
b) selecionar o tipo de defi ciência. 
3.1.7 - O candidato com defi ciência que não preencher os campos específi cos do Requerimento de Inscrição e não cumprir o determinado neste Edital terá a sua inscri-
ção processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal. 
3.1.8 - O candidato com defi ciência que desejar concorrer às vagas reservadas para ampla concorrência poderá fazê-lo por opção e responsabilidade pessoal, assinalan-
do a referida opção no Requerimento de Inscrição, não podendo, a partir de então, concorrer às vagas reservadas para pessoas com defi ciência, conforme disposição 
legal. 
3.1.9 - O candidato com defi ciência classifi cado para as vagas destinadas às pessoas com defi ciência, quando convocado para contratação, será submetido a exame 
médico pré-admissional realizado pela Diretoria de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou entidade contratada para este fi m, que avaliará a 
compatibilidade da sua defi ciência com as atribuições da função  para a qual prestou o Processo Seletivo Simplifi cado. 
3.1.9.1 - Nos termos do subitem 3.1.9, o candidato deverá apresentar o laudo médico, original ou cópia autenticada em serviço notarial e de registros (Cartório de 
Notas), expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes da data do exame pré-admissional, assinado por médico especialista, que atestará a espécie e o grau ou 
nível de defi ciência, com expressa referência ao código correspondente da Classifi cação Internacional de Doença – CID – com a provável causa da defi ciência. 
3.1.9.2 - O médico da Diretoria de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou entidade contratada para este fi m emitirá atestado de saúde 
ocupacional, o qual deverá expressar, obrigatoriamente, a categoria em que se enquadra a pessoa com defi ciência, nos termos do artigo 4º do Decreto Federal n° 
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3.298/1999 e suas alterações, conforme transcrito no subitem 3.1.5 deste Edital. 
3.1.9.3 - O Laudo Médico citado no subitem 3.1.9.1 será considerado para análise do enquadramento previsto no artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298/1999 e suas 
alterações, conforme transcrito no subitem 3.1.5 deste Edital. 
3.1.9.4 - O Laudo Médico mencionado nos subitens 3.1.9.1 e 3.1.9.3 terá validade somente para este Processo Seletivo Simplifi cado e não será devolvido, fi cando a sua 
guarda sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Contagem, que o guardará no prazo estabelecido na tabela de temporalidade documental. 
3.1.9.5 - Na falta do laudo médico mencionados nos subitens 3.1.9.1 e 3.1.9.3 ou quando não contiver as informações indicadas no item 3 e seus subitens, o candidato 
perderá o direito de permanecer na lista de qualifi cado como pessoa com defi ciência e passará para a relação de ampla concorrência, obedecida rigorosamente a 
ordem de classifi cação. 
3.1.9.6 - Os candidatos considerados com defi ciência, se classifi cados, além de fi gurarem na lista geral de classifi cação, terão seus nomes publicados em separado. 
3.1.9.7 - Caso o candidato não tenha sido qualifi cado como pessoa com  defi ciência passará para a relação de ampla concorrência, obedecida rigorosamente a ordem 
de classifi cação. 
3.1.9.8 - As vagas reservadas a pessoas com defi ciências não fi rmadas reverterão aos demais candidatos classifi cados, de ampla concorrência, observada a ordem classi-
fi catória dos quais foram subtraídas. 
3.1.9.9 - A primeira contratação de candidato defi ciente, classifi cado no Processo Seletivo público, dar-se-á para preenchimento da 5ª (quinta) vaga relativa ao cargo 
de que trata o presente Edital e as demais ocorrerão na 21ª (vigésima primeira), 41ª (quadragésima primeira), 61ª (sexagésima primeira) vaga e assim sucessivamente, 
durante o prazo de validade do processo seletivo público, obedecido o disposto nos itens 3.1.1 e 3.1.2. 

3.2 - CANDIDATOS NEGROS OU PARDOS (Lei Municipal nº 4.714, de 09 de janeiro de 2015) 
3.2.1 - Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas aos negros nos termos da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, e dos termos dispostos neste 
Edital. 
3.2.2 - Conforme o §2º do art. 1º da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a can-
didatos negros ou pardos, este será aumentado para o primeiro número inteiro subseqüente, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula cinco), ou diminuído 
para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco). 
3.2.3 - Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros ou pardos aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no Requerimento de Inscrição do Proces-
so Seletivo Simplifi cado, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografi a Estatística - IBGE. 
3.2.4 - O candidato negro ou pardo, classifi cado para as vagas destinadas às pessoas negras ou pardos, quando contratado deverá entregar, documento ofi cial (certi-
dão de nascimento própria ou dos pais) – original ou cópia autenticada em cartório ou declaração registrada em cartório atestando quanto à cor negra ou parda. 
3.2.4.1 - O documento mencionado no item 3.2.4, deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Contagem, situada no endereço: Praça Tancredo Neves, nº 200 – Bair-
ro: Camilo Alves, Contagem/MG, no horário de 8h às 17h, no horário de 8h às 17h, dentro do prazo previsto para a contratação. 
3.2.5 - Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do Processo Seletivo Simplifi cado e, se houver sido contratado, fi cará sujeito à anu-
lação da sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis. 
3.2.6 - Os candidatos negros ou pardos concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classifi -
cação no Processo Seletivo Simplifi cado.  
3.2.7 - Os candidatos considerados negros ou pardos, se classifi cados, além de fi gurarem na lista geral de classifi cação, terão seus nomes publicados em separado. 
3.2.8 - A primeira contratação de candidato negro ou pardo, classifi cado no Processo Seletivo Simplifi cado, dar-se-á para preenchimento da 3ª (terceira) vaga relativa à 
função de que trata o presente Edital e as demais ocorrerão na 6ª (sexta), 11ª (décima primeira), 16ª (décima sexta), 21ª (vigésima primeira) vaga e assim sucessivamen-
te, durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplifi cado, obedecido o disposto nos itens 3.2.1 e 3.2.2. 
3.2.9 - Os candidatos negros ou pardos aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento 
das vagas reservadas.  
3.2.10 - Em caso de desistência de candidato negro ou pardo aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro ou pardo posteriormente 
classifi cado.  
3.2.11 - Na hipótese de não haver número de candidatos negros ou pardos aprovados sufi ciente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão reverti-
das para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classifi cação. 
3.2.12 - Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo Simplifi cado, 20% (vinte por cento) delas serão, igualmente, reservadas a candi-
datos negros ou pardos aprovados neste Processo Seletivo Simplifi cado. 
3.2.13 - Os candidatos às vagas reservadas aos negros participarão deste Processo Seletivo Simplifi cado em igualdade de condições com os demais candidatos no que 
concerne às exigências estabelecidas neste Edital. 

4 – DAS INSCRIÇÕES: 
4.1 - As inscrições serão gratuitas e estarão abertas, para todos os cargos, de 04 de março de 2020 a 18 de março de 2020 de segunda a sexta feira, das 09h às 
11h30min e das 13h30min às 16h e deverão ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Educação, Rua Coimbra, nº 100 - Bairro: Santa Cruz Industrial – Contagem /
MG, CEP: 32340-490  - Telefone: (31) 3352 - 5369. 
4.2 - A inscrição será realizada pessoalmente pelo(a) candidato(a), não sendo aceita procuração. 
4.3 - Não serão aceitas inscrições por correspondência. 
4.4 - A inscrição implica em compromisso tácito, por parte do candidato, em aceitar as condições estabelecidas no presente Edital. 
4.5 - Para efetuar a inscrição o candidato deverá certifi car-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a participação no processo seletivo. 
4.6 - São condições para a inscrição: 
a) ser brasileiro(a) ou estrangeiro(a) nos termos da Constituição da República de 1988; 
b) ter na data da inscrição a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
c) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
d) estar em dia com as obrigações militares quando do sexo masculino; 
e) estar em gozo dos direitos políticos e civis; 
f) gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de necessidades incompatíveis com o exercício das funções atinentes à vaga a que concorre;  
g) preencher e assinar a fi cha de inscrição. 
4.7 - São documentos necessários para o ato de inscrição: 
a) Cédula de identidade (original e cópia); 
b) CPF (original e cópia); 
c) Comprovante de residência (original e cópia); 
d) Diploma ou certifi cado de conclusão de escolaridade exigida (original e cópia); 
e) Comprovante de votação da última eleição (original e cópia) ou certifi cado de quitação eleitoral; 
f) Certifi cado reservista ou de dispensa militar, quando for do sexo masculino (original e cópia); 
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g) Apresentar, em envelope lacrado e identifi cado, o currículo atualizado e comprovado (cópias dos respectivos certifi cados de escolaridade e experiências profi ssionais 
citadas); 
I - A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na fi cha de inscrição, bem como a apresentação de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento 
imediato da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época, sujeitando-se o requerente à ação penal. 
II - As inscrições que não satisfi zerem as exigências contidas neste Edital serão indeferidas de forma fundamentada, por ato da Comissão Organizadora do Processo 
Seletivo. 
III - Após a data e horário de inscrição fi xado, com o término do prazo para o recebimento das inscrições, não serão admitidas quaisquer outras, sob qualquer condição 
ou pretexto. 
4.8 - Do procedimento para a inscrição: 
4.8.1 - No ato da inscrição os candidatos deverão: 
a) Preencher a fi cha de inscrição (Anexo III); 
b) Apresentar todos os documentos constantes no item 4.7 deste Edital. 
4.9 - Serão reservadas vagas às pessoas com defi ciência física, para os cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a defi ciência, na proporção de 10% (dez por cen-
to) do total das contratações realizadas para o cargo a que concorrem, considerando os critérios adotados pelo Tribunal de Contas do Estado e a legislação municipal 
onde a porcentagem é aplicada para os cargos a partir de três vagas até chegar o limite mínimo de 10%. 
4.10 - Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas aos negros nos termos da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, e dos termos dispostos neste 
Edital. 
4.11 - Às pessoas com defi ciência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 37 
do Decreto Federal 3.298, de 20 dezembro de 1999, que regulamenta a Lei nº 7853/89, é assegurado o direito de inscrição para os cargos, cujas atribuições sejam 
compatíveis com a defi ciência. 
4.12 - O candidato com defi ciência que pretenda se prevalecer da faculdade que lhe é assegurada deverá se manifestar neste sentido no ato da inscrição (Anexo III). 
4.13 - As pessoas com defi ciência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal 3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participarão do 
certame em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere à análise curricular e entrevista; local de inscrição e de entrevista; e aos critérios de 
aprovação exigidos para todos os demais candidatos.  
4.14 - O candidato com defi ciência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste item, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 

5 – DO PROCESSO SELETIVO: 
5.1 - A seleção dos candidatos será feita por análise curricular, mediante análise e acompanhamento da COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 
04/2020, designada por portaria a ser publicada pela Secretaria Municipal de Educação, após publicação deste edital. 

5.2 - Fase Única do Processo Seletivo Simplifi cado: 
5.2.1 - Nesta fase do Processo Seletivo Simplifi cado o candidato deverá entregar dentro do prazo determinado neste Edital, o Currículo padronizado na forma abaixo 
e cópia de todos os documentos comprobatórios com seus respectivos originais para verifi cação da autenticidade por um servidor técnico da administração municipal, 
que será avaliado e pontuado de acordo com o quadro de pontuação. 
5.2.1.1 - Dados Pessoais: 
5.2.1.1.1 - Nome (completo/sem abreviações); 
5.2.1.1.2 - Endereço Completo (avenida/rua/estrada/rodovia, número, complemento, bairro, estado e CEP); 
5.2.1.1.3 - Estado Civil; 
5.2.1.1.4 - Contato (telefone residencial, telefone comercial, telefone celular e e-mail); 
5.2.1.1.5 - Nacionalidade; 
5.2.1.1.6 - Naturalidade; 
5.2.1.2 - Formação Acadêmica: 
5.2.1.2.1 - Graduado (curso, instituição de ensino superior e ano de conclusão); 
5.2.1.2.2 - Especialização (curso, instituição de ensino superior e ano de conclusão); 
5.2.1.2.3 - Mestrado (curso, instituição de ensino superior e ano de conclusão); 
5.2.1.2.4 - Doutorado. 

5.2.1.3 - Experiência Profi ssional: 
5.2.1.3.1- Experiências profi ssionais compatíveis com as atribuições do cargo ao qual o candidato está concorrendo; 

5.2.2 - A fase única do Processo Seletivo Simplifi cado será pontuada, conforme a Tabela de Pontuação abaixo e de acordo com o cargo que o candidato concorrerá. 
5.2.3 - Na análise curricular, serão considerados apenas a experiência e títulos constantes na tabela de pontuação curricular. 
5.2.4 - Toda experiência profi ssional deverá ser comprovada através de: 
a) registro na carteira profi ssional, com cópia das folhas de identifi cação, admissão e rescisão. Caso não haja rescisão, apresentar cópia dos contracheques dos últimos 
03 (três) meses; ou 
b) contrato de trabalho; ou 
c) certidão de contagem de tempo; ou 
d) termo de posse; 
e) o tempo de experiências profi ssionais similares em períodos concomitantes será contado apenas uma vez. 
TABELA DE PONTUAÇÃO CURRICULAR 

Para todos os cargos 

Experiência Profi ssional Tempo 
Valor Unitário 
(Pontos) 

Ano de experiência na área de atuação do cargo pretendido 

De 06 à 36 meses 1,0 

De 37 à 60 meses 2,0 

Acima de 61 meses 3,0 
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Títulos 
Quantidade de Títulos 
(Máximo) Valor Unitário (Pontos) 

Curso de pós graduação lato sensu (qualquer área), com mínimo de 360 horas e aprovada pelo MEC; 2 0,5 

Curso de pós graduação lato sensu na área de educação, com mínimo de 360 horas e aprovada pelo 
MEC; 2 1,5 

Mestrado 1 5,0 

Doutorado 1 7,0 

7- DA CLASSIFICAÇÃO: 
7.1 - A classifi cação fi nal dos candidatos dar-se-á do resultado da etapa única. Serão classifi cados os candidatos com nota igual ou superior a 1 (um). 
7.2 - Os candidatos classifi cados serão chamados obedecendo a ordem decrescente de pontos. 
7.3 - Na classifi cação fi nal, entre candidatos com igual número de pontuação, serão critérios de desempate: 
1º) Maior tempo de experiência profi ssional no cargo pretendido; 
2º) Titulação de maior valor; 
3º) Maior idade. 

8 - DO RECURSO: 
8.1 - O recurso poderá ser feito em até 02 (dois) dias úteis, após a publicação do resultado, conforme constante no Anexo I. 
8.2 - O recurso deverá conter o nome do candidato recorrente, o número de inscrição, o endereço completo, telefone e assinatura do mesmo, sua fundamentação e 
será dirigido à Comissão Especial instalada no endereço da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Coimbra, nº 100 - Bairro: Santa Cruz Industrial – Conta-
gem /MG, CEP: 32340-490  - Telefone: (31) 3352 - 5369, conforme modelo constante do Anexo IV. 
8.3 - A Comissão Especial decidirá sobre este no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
8.4 - Os recursos somente poderão ser apreciados se apresentados tempestivamente. 
8.5 - Findo o prazo para o recurso, o processo seletivo será homologado pela Comissão Especial do Processo Seletivo Simplifi cado. 

9 - RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO: 
9.1 - A divulgação do resultado fi nal do Processo Seletivo Simplifi cado, após a análise dos respectivos recursos apresentados, será publicada no Diário Ofi cial do Municí-
pio de Contagem. 
 10 - DA CONVOCAÇÃO: 
10.1 - Os candidatos aprovados no processo seletivo simplifi cado serão convocados conforme necessidade da Secretaria Municipal de Educação. 
10.2 - Os candidatos serão convocados, sendo respeitada a ordem de classifi cação. 

11 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1 - A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas neste Edital, pressupondo conhecimento integral de seus termos, não podendo alegar 
ignorância. 
11.2 - O não atendimento, pelo candidato, à convocação efetuada, implicará em sua desistência do processo seletivo. 
11.3 - Todas as datas deste certame estão disponíveis no Anexo I – Cronograma; 
11.4. Todas as publicações referentes ao Processo Seletivo Simplifi cado serão feitas no Diário Ofi cial Eletrônico do Município de Contagem – DOC.e e serão divulgadas 
no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos. 
11.5. A publicação das informações referentes ao Processo Seletivo Simplifi cado dar-se-á através do sitio eletrônico da Prefeitura Municipal de Contagem, qual seja o 
endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos. 
11.6. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplifi cado integrarão o quadro de vagas-reserva para contratação temporária, regida pela Lei Municipal 4.288, de 
30 de setembro de 2009, e Lei Municipal 4.797, de 23 de dezembro de 2015, na Administração Direta do Poder Executivo do Município de Contagem. 
11.7. As contratações temporárias a que se referem este Edital serão celebradas pelo prazo de até 01 (um) ano, podendo esse prazo ser prorrogado, por mais uma vez, 
por igual período. 
11.8. O processo seletivo simplifi cado tem a validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado apenas uma única vez e por igual período, a critério exclusivo da Prefei-
tura do Município de Contagem. 
11.9. O candidato aprovado deverá manter, durante o prazo de validade do processo seletivo, seu endereço atualizado junto à Superintendência de Gestão de Pessoas, 
incluindo contatos telefônicos e e-mail, visando a eventuais convocações, não cabendo qualquer reclamação posterior, caso não seja possível à instituição convocá-lo 
por falta da citada atualização. 
11.10. O chamamento dos candidatos às vagas de contrato administrativo será por meio de Convocação Pública, conforme Portaria nº 006, de 15 de maio de 2017, da 
Secretaria Municipal de Educação, publicada no DOCe edição 4110. Informações podem ser obtidas pelos telefones: (31) 3352-5368 / 3352-5369 / 3391-9006 / 3352-
5371 / 3352-5412.      
11.10.1 A Convocação Pública de que trata o subitem 11.10, dar-se-á através de Edital de Convocação, emitido pela Secretaria Municipal de Educação, publicado no Di-
ário Ofi cial de Contagem – “DOC-e”, divulgado no Site www.contagem.mg.gov.br/concursos, na página correspondente ao processo seletivo, contendo as orientações 
quanto ao número de vagas, local, data, hora dos chamamentos, bem como outras que se fi zerem necessárias. 
11.11. O candidato classifi cado no Processo Seletivo Simplifi cado, quando convocado, deverá apresentar os seguintes documentos: 
Certidão de nascimento ou casamento (ou equivalente) – (Original e cópia) 
Documento de identidade Ofi cial com foto – (Original e cópia) 
Título Eleitoral - (Original e cópia) – em caso de uso do E-Título deverá ser impresso um print da tela do smartphone e afi ns com o QR Code Visível 
Comprovantes da última votação 1° e 2° turno 2018 e/ou certidão de quitação eleitoral – (Original e cópia). (Para obter certidão de quitação eleitoral, acessar: http://
www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral) 
Comprovante de Cadastro de Pessoa Física – CPF (original e cópia) 
Certifi cado de reservista (Candidatos do sexo masculino) – Original e cópia 
Comprovante de endereço: Conta de água, luz ou telefone (recente, nominal ao candidato, cônjuge ou pais) – (Original e cópia) 
Somente serão aceitos comprovantes de endereço dos dois últimos meses, nominal ao candidato, cônjuge ou pais;  
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Nos casos do comprovante de endereço estar em nome de proprietário do imóvel ex: Aluguel apresentar Contrato de Locação   devidamente registrado original e cópia  
Demais casos em que o Comprovante de Endereço estiver em nome de terceiros será necessário o preenchimento da Declaração de Terceiro e cópia de Identidade do 
declarante. 
Comprovante de PIS/PASEP (Somente será aceito o número IMPRESSO na Carteira de Trabalho, ou documento expedido pelo Ministério do Trabalho (Original e cópia). 
(NÃO será aceito Cartão Cidadão; Escrito à caneta na CTPS; NIS ou NIT) 
Atestado de sanidade física e mental (ADMISSIONAL); (Expedido pela Clínica determinada)  
Diploma, certifi cado ou atestado de conclusão do curso exigido para a função pretendida (diploma conforme exigido no edital – só serão aceitas declarações de curso 
com datas de expedição ATUALIZADAS DE NO MÁXIMO 60 DIAS, para os candidatos com formação após dezembro/2017, conclusões anteriores OBRIGATORIEDADE DO 
DIPLOMA). (Original e cópia) 
Atestado de bons antecedentes (expedido pelo instituto de identifi cação). (Para obter o atestado de bons antecedentes acessar: https://wwws.pc.mg.gov.br/atestado/
inicial.do;jsessionid=B233C0B2743BE40244EF3375C281501F?evento=cookie) 
Declaração de bens, na forma do Art. 217 da Lei Orgânica do Município de Contagem. (Será fornecido no momento da contratação formulário para preenchimento da 
declaração de bens.) 
Para servidor aposentado, trazer cópia da carta de concessão. 
Cópia de documento comprobatório de agência e conta do Banco Santander (Banco Licitado pela Prefeitura Municipal de Contagem), caso o candidato não seja corren-
tista do Banco Santander, será fornecido no momento da contratação formulário próprio para abertura de conta. 
No caso de aprovado na lista para defi cientes, o candidato convocado será avaliado pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura Municipal de Con-
tagem. Telefone (31)3395-2530. 
Nas situações em que o candidato já possuir cargo público em alguma esfera da Administração Pública, (Municipal, Estadual ou Federal) gentileza apresentar decla-
ração que conste a natureza e atribuições do cargo, carga horária e horário/turno trabalhado. (Documento obrigatório nos casos de acúmulo de cargo ou empregos 
públicos).  

11.12. As fotocópias dos documentos deverão estar acompanhadas dos respectivos originais, para conferência. 
11.13. O candidato convocado que, por qualquer motivo, não apresentar, em tempo hábil, a documentação completa citada no item 11.11 deste Edital, fi cará automa-
ticamente desclassifi cado e perderá sumariamente o direito à contratação. 
11.14. Ainda que aprovado neste processo seletivo simplifi cado, não será admitido para o respectivo cargo, candidato ou ex-servidor que tenha sido demitido ou 
destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 127, inciso I, IV, VIII, X e XI, da Lei Municipal nº 2.160/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Contagem).  
11.15. O aprovado terá exercício em qualquer das Unidades Escolares da rede Municipal de Ensino, onde haja necessidade daquele profi ssional. 
11.16 Todas as informações e orientações a respeito deste processo seletivo simplifi cado até a data da homologação poderão ser obtidas: 
a) pessoalmente na Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Coimbra, 100 - Santa Cruz Industrial, Contagem - MG, CEP 32340-490 no horário das 9h às 
11h30min e das 13h30min às 16h, de segunda a sexta-feira (exceto feriado ou recesso) ou; 
b) pelo telefone (31) 3352-5369 ou; 
c) pelo e-mail gestaoseduc@edu.contagem.mg.gov.br ou no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos. 
11.17. A Prefeitura Municipal de Contagem poderá homologar, por atos diferentes e em épocas distintas, o resultado fi nal dos diversos certames. 
11.18. Os casos omissos ou duvidosos, que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital, serão resolvidos pela Comissão de acompanhamento do 
Processo Seletivo Simplifi cado. 

11.19. Caberá à Prefeitura Municipal de Contagem a homologação deste Processo Seletivo Simplifi cado, objeto do presente Edital. 

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

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS 
Prefeito Municipal 
Anexo I  

CRONOGRAMA 

ETAPAS / FASES DATAS / PERÍODOS 

Publicação do Edital 03/03/2020 

Período de Inscrições 04/03/2020 a 18/03/2020 

Resultado da Avaliação Curricular 20/03/2020 

Recebimento de Recursos 23/03 e 24/03/2020 

Resultado do Julgamento dos Recursos 26/03/2020 
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Resultado Final após Recursos 26/03/2020 

Homologação 26/03/2020 

Anexo II
 TABELA DE REFERÊNCIA 

Cód. Cargo 

Vagas 

Requisitos 
Escolaridade 

Venc 
em 
R$ 

Jornada 
de 
Trabalho  
Semanal 

Ampla 
Conc 

Pessoa 
com 
Defi c. 
(10%) 

Negros 
ou  
Pardos 
(20%) Total 

301 Pedagogo 7 1 2 10 Ensino Superior completo em Pedagogia 2.390,23 
22 horas e 30 
min. 

302 

Professor de  
Educação  
Básica PEB 1 14 2 4 20 

Curso Superior Normal ou Magistério Superior ou Peda-
gogia com ênfase nas séries iniciais. 2.390,23 

22 horas e 30 
min. 

303 

Professor de  
Educação  
Básica PEB 2  Arte 7 1 2 10 

Curso Superior com licenciatura plena na área de 
atuação 2.390,23 

22 horas e 30 
min. 

304 

Professor de  
Educação  
Básica PEB 2  Inglês 3 1 1 05 

Curso Superior com licenciatura plena na área de 
atuação 2.390,23 

22 horas e 30 
min. 

305 

Professor de  
Educação  
Básica PEB 2  Ensino Religioso 3 1 1 05 

* vide  
abaixo 2.390,23 

22 horas e 30 
min. 

* 1 - Diploma devidamente registrado de curso superior com Licenciatura Plena em Ensino religioso, Ciências da Religião ou Educação Religiosa, Expedido por Institui-
ção de Ensino Superior reconhecida pelo órgão competente; ou  
2- Diploma devidamente registrado de Curso Superior com Licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento, expedido por instituição de ensino superior reconhe-
cida pelo órgão competente, cuja matriz curricular inclua conteúdo relativo a Ciências da Religião, Metodologia e Filosofi a do Ensino Religioso ou Educação Religiosa, 
com carga horária mínima de quinhentas horas; ou 
 3 - Diploma devidamente registrado de curso superior com licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento acrescido de certifi cado de pós-graduação lato sensu 
em Ensino Religioso ou Ciências da Religião, com carga horaria mínima de trezentos e sessenta horas, expedidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
órgão competente; ou 
 4 - Diploma devidamente registrado de curso superior com Licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento, expedido por instituição de ensino superior reco-
nhecida pelo órgão competente, acrescido de curso de pós-graduação stricto sensu em nível de Mestrado ou Doutorado, em Ensino Religioso ou Ciências da Religião, 
reconhecido pelo MEC; ou  
5 - Diploma devidamente registrado de curso superior com Licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento, expedido por instituição de ensino superior reconhe-
cida pelo órgão competente, acrescido de curso de Metodologia e Filosofi a do Ensino Religioso oferecido até 06 de janeiro de 2005; ou  
6 - Diploma devidamente registrado de curso superior de Bacharelado ou Tecnólogo com habilitação específi ca em Ensino Religioso, Ciências da Religião ou Educação 
Religiosa, acrescido de Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes, expedidos por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo órgão competente. 

OBSERVAÇÃO: 
O contratado para prestar serviços em escolas localizadas na região de Nova Contagem fará jus à Gratifi cação de Incentivo à Lotação e à Fixação - GILF,  correspondente 
a 10% (dez por cento) do valor do vencimento básico. 
Anexo III 
FICHA DE INSCRIÇÃO 
SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2020, VENHO REQUERER INSCRIÇÃO PARA O CARGO  DE:  
(   ) CARGO: PEDAGOGO 
(   ) CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB 1 
(   ) CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB 2 - ARTE 
(   ) CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB 2 - INGLÊS 
(   ) CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB 2 - ENSINO RELIGIOSO 
*Apenas 01 (uma) opção deve ser assinalada. 
Inscrição Nº________________ 
Eu,____________________________________________________________________________ fi lho(a) de _____________________________________, e de ____________
_____________________________ natural de ___________________, nascido(a) em __/__ /____, portador (a) da cédula de identidade RG n°. ______________, expe-
dida por ______________, domiciliado(a) na _____________, Nº ___, Bairro _______________________, Cidade ___________________, Estado ________________, CEP 
_________________, telefone fi xo com DDD n°. (   )__________________ , telefone celular com DDD n° (   )______________ , e-mail ____________________________ , porta-
dor de defi ciência – sim (__)  não (___) - Qual: _____________________________________________________________, concorrendo a quota de negro ou pardo – sim (__) 
não (__) ,preenchendo os requisitos do Edital e juntando os documentos exigidos, venho requerer minha inscrição no Processo Seletivo Simplifi cado nº 04/2020. 

Pede deferimento. 
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Aos _______de ______________________ de 2020. 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

Assinatura do Servidor 

Observação: se possível, trazer a fi cha de inscrição preenchida, visando agilizar o atendimento 

Inscrição Nº ___________________ 
Cargo: _______________________ 
Nome: ____________________________________________________ 

Via do candidato  
Assinatura do servidor:_____________________________ 
Data:___/____/_____. 

Anexo IV 

FORMULÁRIO PARA RECURSO  

Nº de Inscrição: ______________ 
Nome do Candidato: ___________________________________________________ 
Endereço: ____________________________________________________________ 
Telefone: ____________ 
 À Comissão Especial do Processo Seletivo Simplifi cado nº 04/2020, 

Como candidato ao processo seletivo para o cargo  de ___________________________, solicito a revisão de minha Avaliação Curricular, sob os seguintes argumentos:  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________ 

Contagem, _______ de __________ de 2020. 

___________________________________ 
Assinatura do Candidato 
 Atenção: 
1. Preencher o recurso com letra legível. 
2. Apresentar argumentações claras e concisas. 
3. Preencher o recurso em 02 (duas)  vias, das quais 01 (uma) será retida e outra permanecerá com o candidato, sendo atestada a entrega. 
ANEXO V
FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS/EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
Nº de Inscrição: _________________________________________________________ 
Nome do Candidato: _____________________________________________________ 
Cargo: _______________________________________________________________ 

TÍTULOS/EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

N1 N2 N3 N4 N5 TOTAL

 Legenda: 

N1 Ano de experiência na área de atuação do cargo pretendido 

N2 
Curso de pós graduação lato sensu (qualquer área), com mínimo de 360 horas e aprova-
da pelo MEC; 

N3 
Curso de pós graduação lato sensu na área de educação, com mínimo de 360 horas e 
aprovada pelo MEC; 

N4 Mestrado;

N5 Doutorado; 

 OBSERVAÇÕES: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Assinatura da Comissão – Membro Avaliador 
*Formulário para uso exclusivo da Comissão Especial do Processo Seletivo Simplifi cado nº 04/2020 

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano e Habitação 

CONVOCAÇÃO PARA A 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPUR DO ANO DE 2020

IVAYR NUNES SOALHEIRO, presidente do Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR, no exercício de suas atribuições legais, CONVOCA todos os membros para 
participarem da 1ª Reunião Ordinária do COMPUR do ano de 2020, a ser realizada no dia 18 de março de 2020, quarta-feira às 18 horas, no auditório da sede da Prefei-
tura Municipal de Contagem, situada à Praça Presidente Tancredo Neves, nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem, com a seguinte pauta:

1) Apresentar a ata da 4ª Reunião Ordinária do ano de 2019;
2) Estabelecer o calendário anual das reuniões ordinárias do Conselho;
3) Assuntos gerais.

Contagem, 02 de março de 2020.

Ivayr Nunes Soalheiro
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana

Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR

Ref: Protocolo SMDUH nº 116 datado em 10/02/2020
Requerente: Bem Construtora Ltda – CNPJ nº 10.290.032/0001-22
Ass: Outorga Onerosa do Direito de Construir - Proc. 09.260/2013-03A - Alvará de Construção nº 281/2014

Considerando, que a Outorga Onerosa do Direito de Construir, é um instrumento de política urbana instituído pelo Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10257/2001 e 
consiste em uma contrapartida fi nanceira para que se possa construir além do Coefi ciente de Aproveitamento Básico (CAB) do terreno;

Considerando, que o projeto arquitetônico licenciado através do Proc. nº 09.260/2013-03A e Alvará de Construção nº 281/2014 foi aprovado mediante o pagamento 
integral da Outorga Onerosa do Direito de Construir equivalente ao potencial construtivo adicional de 2.247,50m² (dois mil duzentos e quarenta e sete e cinquenta 
decímetros quadrados);

Considerando, que a construção do empreendimento multifamiliar aprovado através do Proc. nº 09.260/2013-03A e Alvará de Construção nº 281/2014 para os lotes 
16, 18 a 21 e 23 da quadra 3 do bairro São Gotardo não foi concluída e o proprietário tem interesse em aprovar um novo projeto no terreno;

Concluo pelo DEFERIMENTO da solicitação da empresa Bem Construtora Ltda, que consiste na utilização do potencial construtivo adquirido por meio do pagamento 
integral da Outorga Onerosa do Direito de Construir, através do Proc. nº 09.260/2013-03ª e Alvará de Construção nº 281/2014, sendo: 1.113,54m² (um mil cento e tre-
ze metros e cinquenta e quatro decímetros quadrados) para aprovação de novo projeto nos lotes 16, 18 a 21 e 23 da quadra 3 do bairro São Gotardo com a aplicação 
do Coefi ciente de Aproveitamento Máximo (CAM) e o restante do potencial construtivo equivalente a 1.133,96m² (um mil cento e trinta e três metros e noventa e seis 
decímetros quadrados) para aplicação do CAM em terrenos com valor equivalente a serem apresentados posteriormente pela empresa.

Ivayr Nunes Soalheiro
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PORTARIA N° 103 GAB/COMANDO/GCC, DE 03 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre a avaliação psicológica para emissão do porte de arma de fogo institucional. 
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O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o §2º, do Art. 6º, da Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e muni-
ção, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, defi ne crimes e dá outras providências;
CONSIDERANDO o Art. 36, do Decreto nº 5.123, de 1º de julho de 2004, que Regulamenta a Lei nº 10.826/2003;
CONSIDERANDO o Memorando Circular nº 03/2016-DARM/DIREX/DPF (Polícia Federal), que estabelece os parâmetros para celebração de convênio, visando à concessão 
de porte de arma de fogo às Guardas Civis Municipais;
RESOLVE: 
Artigo 1° - Convocar os Guardas Civis relacionados no Anexo Único desta Portaria para serem submetidos à avaliação psicológica para renovação/emissão do porte de 
arma de fogo institucional, conforme respectiva data e horário.
Contagem, 03 de março de 2020.

Levi de Sousa Sampaio
Comandante da Guarda Civil de Contagem

Edivaldo Cândido de Jesus Júnior
Coordenador do Centro de Formação e Capacitação da Guarda Civil do Contagem

* As faltas ensejarão nas medidas disciplinares pertinentes.
** Conforme estipulação das Diretrizes da Polícia Federal, a avaliação psicológica tem a duração média de 03 (três) a 04 (quatro) horas.

LOCAL: MEDWORK SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS LTDA
Com endereço na Avenida Amazonas, n° 2.285, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG.

DIA 11 DE MARÇO DE 2020– 08H00

Nº GUARDAS CIVIS MATRÍCULA

1 FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA 36.233-6

2 THAMIRIS KEROLEN PEREIRA DE ALMEIDA 44.699-8

3 LUIDI ANTÔNIO DA SILVA 36.272-7

4 IVANIR BATISTA DE OLIVIERA 36.248-4

5 THIAGO GOMES 33.753-6

6 NATIVIDADE FERREIRA DO NASCIMENTO 36.290-5

7 RAUL PASTOR DA GAMA 44.644-0

8 ELY BATISTA SANTOS 33.689-0

Levi de Sousa Sampaio
Comandante da Guarda Civil de Contagem

Edivaldo Cândido de Jesus Júnior
Coordenador do Centro de Formação e Capacitação da Guarda Civil do Contagem

Secretaria Municipal 
de Fazenda

CONSELHO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONTAGEM
CONTAC – 2ª INSTÂNCIA

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

ACÓRDÃO Nº 177/2020

PROCESSO Nº 06829/2019-02A
RECORRENTE: ELZA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS.
ASSUNTO: Isenção de IPTU.
RELATOR: Marco Túlio Marchesini
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
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DATA DO JULGAMENTO: 02 de março de 2020

IPTU–RECURSO VOLUNTÁRIO–ISENÇÃO AO APOSENTADO/PENSIONISTA –INdeferimento do pedido em primeira instância–DECISÃO REFORMADA.Acompanhando o voto 
do relator, a Câmara, por unanimidade, reformou a decisão de primeira instância para conceder a isenção do IPTU E TCRS para o exercício 2019 relativo ao imóvel de 
índice cadastral nº 81290050001, por ter sido comprovada a isenção a declaração do imposto de renda pessoa física e que a renda auferida está dentro do limite legal. 
Participaram do julgamento, presidido pela Sra. Flávia Aguiar Lage, o Sr. Marco Túlio Marchesini, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza e o Sr. Felipe Gonçalves de 
Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 178/2020

PROCESSO Nº 00763/2019-05A
RECORRENTE: HENRIQUE BOSCO DA SILVA.
ASSUNTO: Isenção de IPTU.
RELATOR: Marco Túlio Marchesini
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 02 de março de 2020

IPTU–RECURSO VOLUNTÁRIO–SENÇÃO AO APOSENTADO/PENSIONISTA –INdeferimento do pedido em primeira instância–DECISÃO REFORMADA.Acompanhando o voto 
do relator, a Câmara, por unanimidade, reformou a decisão de primeira instância para conceder a isenção do IPTU E TCRS para o exercício 2019 relativo ao imóvel de 
índice cadastral nº 92960414001, por ter sido comprovada a titularidade. Participaram do julgamento, presidido pela Sra. Flávia Aguiar Lage, o Sr. Marco Túlio Marche-
sini, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 179/2020

PROCESSO Nº 13901/2018-02A
RECORRENTE: VALORE PARTICIP. E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ASSUNTO: Revisão do Lançamento do IPTU
RELATOR: Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 02 de março de 2020

IPTU – REVISÂO LANÇAMENTO IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO – VALOR VENAL – NULIDADE JULGAMENTO PRIMEIRA INSTÂNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – CON-
FLITO DE LEIS – TRAVA DE SEGURANÇA – CRISE ECONÔMICA – DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara conheceu 
do recurso voluntário, não conheceu da preliminar devido a decisão de primeira instância estar devidamente fundamentada, no mérito negou provimento ao pedido de 
revisão do lançamento de IPTU  para o exercício 2018, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 05. 285.0125.001, devido ao lançamento estar em conformidade com a 
legislação vigente, nos termos dos artigos 23,47, 50-A a 71, todos do Código Tributário do Munícipio de Contagem, nas LC 245 e 246 ambas de 2017, regulamentado 
pelo Decreto 422/2018. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. 
Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 180/2020

PROCESSO Nº 13904/2018-02A
RECORRENTE: VALORE PARTICIP. E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ASSUNTO: Revisão do Lançamento do IPTU
RELATOR: Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 02 de março de 2020

IPTU – REVISÂO LANÇAMENTO IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO – VALOR VENAL – NULIDADE JULGAMENTO PRIMEIRA INSTÂNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – CON-
FLITO DE LEIS – TRAVA DE SEGURANÇA – CRISE ECONÔMICA – DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara conheceu 
do recurso voluntário, não conheceu da preliminar devido a decisão de primeira instância estar devidamente fundamentada, no mérito negou provimento ao pedido de 
revisão do lançamento de IPTU  para o exercício 2018, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 05.094.0140.003, devido ao lançamento estar em conformidade com a 
legislação vigente, nos termos dos artigos 23,47, 50-A a 71, todos do Código Tributário do Munícipio de Contagem, nas LC 245 e 246 ambas de 2017, regulamentado 
pelo Decreto 422/2018. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. 
Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 181/2020

PROCESSO Nº 13905/2018-02A
RECORRENTE: VALORE PARTICIP. E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ASSUNTO: Revisão do Lançamento do IPTU
RELATOR: Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 02 de março de 2020

IPTU – REVISÂO LANÇAMENTO IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO – VALOR VENAL – NULIDADE JULGAMENTO PRIMEIRA INSTÂNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – CON-
FLITO DE LEIS – TRAVA DE SEGURANÇA – CRISE ECONÔMICA – DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara conheceu 
do recurso voluntário, não conheceu da preliminar devido a decisão de primeira instância estar devidamente fundamentada, no mérito negou provimento ao pedido de 
revisão do lançamento de IPTU  para o exercício 2018, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 05.094.0140.004, devido ao lançamento estar em conformidade com a 
legislação vigente, nos termos dos artigos 23,47, 50-A a 71, todos do Código Tributário do Munícipio de Contagem, nas LC 245 e 246 ambas de 2017, regulamentado 
pelo Decreto 422/2018. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. 
Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.
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ACÓRDÃO Nº 182/2020

PROCESSO Nº: 00116/2017-02A
RECORRENTE: ANDRÉ NOGUEIRA DOS SANTOS
ASSUNTO: Lançamento de ISSQN 
RELATORA: Flávia de Aguiar Lage
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 02 de março de 2020

ISSQN – RECURSO VOLUNTÁRIO – IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSTO DEVIDO NO ESTABELECIMENTO PRESTADOR - DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂN-
CIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, confi rmando a decisão de 
primeira instância, que manteve integralmente as exigências contidas no AINF nº 04900043710000100008200201625 de 29 de dezembro de 2016. Participaram do 
julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho e o Sr. Marco Túlio Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 183/2020

PROCESSO Nº: 00127/2017-02A
RECORRENTE: ANDRÉ NOGUEIRA DOS SANTOS
ASSUNTO: Lançamento de ISSQN 
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 02 de março de 2020

ISSQN – RECURSO VOLUNTÁRIO – IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSTO DEVIDO NO ESTABELECIMENTO PRESTADOR - DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂN-
CIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, confi rmando a decisão de 
primeira instância, que manteve integralmente as exigências contidas no AINF nº 04900043710000100008202201614 de 29 de dezembro de 2016. Participaram do 
julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho e o Sr. Marco Túlio Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 184/2020

PROCESSO Nº 1010092011143337
RECORRENTE: CETEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ASSUNTO: Imunidade de ITBI
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 02 de março de 2020

ITBI – RECURSO VOLUNTÁRIO – TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA PESSOA JURÍDICA EM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ARTIGO 71-B, §§ 1º 
AO 5º DO CTMC - ATIVIDADE PREPONDERANTE - TEMPO DE VERIFICAÇÃO DE 03 (TRÊS) ANOS – LANÇAMENTO DO IMPOSTO APÓS O DECURSO DO PRAZO – RECEITA 
OPERACIONAL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS - DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara conheceu do recurso 
voluntário e negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de não incidência do ITBI – Imposto Sobre a Trans-
missão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos por Ato Oneroso “Inter Vivos”, referente a imóvel incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de 
capital, de índice cadastral nº 10.027.0073.001, uma vez que restou comprovado que as receitas operacionais do Recorrente são provenientes da locação de imóveis 
próprios para terceiros, fi cando mantido o lançamento em sua integralidade; nos termos do que preceitua o art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, art. 37 do 
Código Tributário Nacional e art. 71-B, § 1º, do Código Tributário do Município de Contagem. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o 
Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho e o Sr. Marco Túlio Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 185/2020

PROCESSO Nº 1010092011143517
RECORRENTE: CETEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ASSUNTO: Imunidade de ITBI
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 02 de março de 2020

ITBI – RECURSO VOLUNTÁRIO – TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA PESSOA JURÍDICA EM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ARTIGO 71-B, §§ 1º 
AO 5º DO CTMC - ATIVIDADE PREPONDERANTE - TEMPO DE VERIFICAÇÃO DE 03 (TRÊS) ANOS – LANÇAMENTO DO IMPOSTO APÓS O DECURSO DO PRAZO – RECEITA 
OPERACIONAL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS - DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara conheceu do recurso 
voluntário e negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de não incidência do ITBI – Imposto Sobre a Trans-
missão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos por Ato Oneroso “Inter Vivos”, referente a imóvel incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de 
capital, de índices cadastrais nº 10.816.0223.001 e 10.816.0223.002, uma vez que restou comprovado que as receitas operacionais do Recorrente são provenientes da 
locação de imóveis próprios para terceiros, fi cando mantido o lançamento em sua integralidade; nos termos do que preceitua o art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição 
Federal, art. 37 do Código Tributário Nacional e art. 71-B, § 1º, do Código Tributário do Município de Contagem. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia 
de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho e o Sr. Marco Túlio Marchesini.

Silma Cézar Lobato Pereira
Mar.:10028-5
CONTAC
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ATA DA 13ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA INCENTIVE

No dia 26 do mês de novembro de dois mil e dezenove, as dez horas da manhã, aconteceu a 13ª 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, 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 - Coordena-
dora Geral do Programa Pratica Contagem); e Rafael de Rezende Antunes (Esporte - Coordenador Geral do Programa Tabelinha). Reunião convocada para tratar especi-
fi camente da Proposta de Trabalho apresentada pelo América Futebol Clube (América) para adesão aos Programas da Subsecretaria de Esporte e Juventude – Programa 
Pratica e Programa Tabelinha. O Coordenador, Sr. Ralf Raimundo Rosa, deu início a reunião agradecendo a presença de todos e registrando a presença dos represen-
tantes do Programa Incentive. O grupo analisou a proposta de trabalho apresentada pelo América, discutiu os pontos relativos aos serviços a serem prestados – apoio 
técnico e pedagógico, profi ssionais, capacitação, materiais, uniformes, visitas e publicidade – e concluiu pela necessidade de detalhamento do orçamento apresentado 
pelo América, bem como a apresentação dos custos por aluno. Os representantes da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude enfatizaram a necessidade de discri-
minação dos valores na prestação de serviço, requisitando apresentação de planilha detalhada para análise dos custos de cada ação a ser prestada pelo América.  Os 
presentes entenderam ser necessário o envolvimento da Secretaria de Comunicação quanto a divulgação dos Programas. Ademais, o Coordenador do Comitê solicitou 
aos representantes da Secretaria de Esportes elaboração de apresentação dos Programas Pratica e Tabelinha a ser realizada na sede da Prefeitura de Contagem para a 
CCOAF (Câmara de Coordenação Orçamentária e Administração Financeira), juntamente com a proposta apresentada pelo América. Foi agendada reunião com América 
Futebol Clube, que contará com a participação da Secretaria de Comunicação e da Secretaria de Governo, em 29 de novembro de 2010 as 10 horas da manhã na Secre-
taria de Fazenda, para apresentação das demandas tratadas nesta reunião. 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
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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

ATA DA 14ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA INCENTIVE

No dia 29 do mês de novembro de dois mil e dezenove, as dez horas da manhã, aconteceu a 14ª 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. Também 
estavam presentes o representante da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Contagem, e os representantes do América Futebol Clube (América/AFC); esta 
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); Silvia Helena Coimbra (Fazenda – Suplente); Gislene Teixeira Brito (Fazenda – Secretária); Carlos Rojelo de 
Menezes (Esporte – titular); Kátia Prandini (Esporte - Coordenadora Geral do Programa Pratica Contagem); Rafael de Rezende Antunes (Esporte - Coordenador Geral do 
Programa Tabelinha); Anderson Racilan Souto (América – Presidente); Erley Lemos (América - Diretor de Marketing); e Orlando Augusto (Comunicação – Assessor). Re-
união convocada para tratar especifi camente da Proposta de Trabalho apresentada pelo América Futebol Clube para adesão aos Programas da Subsecretaria de Esporte 
e Juventude – Programa Pratica e Programa Tabelinha. 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. O grupo repassou a proposta de trabalho apresentada pelo América, e discutiu todos 
os pontos relativos aos serviços a serem prestados – apoio técnico e pedagógico, profi ssionais, capacitação, materiais, uniformes, visitas e publicidade – bem como os 
custos envolvidos. Assim, o Comitê solicitou ao América detalhamento do orçamento e apresentação dos custos por aluno. Os representantes da Secretaria de Cultura 
Esporte e Juventude enfatizaram a necessidade de discriminação dos valores na prestação de serviço, requisitando apresentação de planilha detalhada para análise dos 
custos de cada ação a ser prestada pelo América. Ademais, entendeu o Comitê ser necessário o envolvimento da Secretaria de Comunicação quanto a divulgação dos 
Programas, demanda repassada ao representante desta pasta presente na reunião, Sr. Orlando Augusto. Para mais, o Coordenador do Comitê solicitou aos represent-
antes do América Futebol Clube, como também aos da Secretaria de Esportes, elaboração de apresentação dos Programas Pratica e Tabelinha a ser realizada na sede da 
Prefeitura de Contagem, no mês de janeiro ou fevereiro de 2020 (data a confi rmar), para a CCOAF (Câmara de Coordenação Orçamentária e Administração Financeira), 
juntamente com a proposta apresentada pelo América. 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 



"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 março de 2020 Página 57 de 68 Diário Oficial de Contagem - Edição 4773

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

Secretaria Municipal 
de Saúde

RATIFICAÇÃO
005/2020

PAC Nº. 012/2020 DISPENSA 003/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10.301.0040.2190 339030 22 CR 753 2155

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: - DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI, inscrita no CNPJ  nº 
09.454.014/0001-50, no valor total de  R$ 104.127,00 (Cento e Quatro Mil Cento e Vinte e Sete Reais).

Publique – se. 
Contagem, 02 de março de 2020.

Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde
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RATIFICAÇÃO
006/2020

PAC Nº. 013/2020 DISPENSA 004/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CAPAS DE CHUVA E BOTAS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10.301.0040.2190 339030 22 CR 753 2155

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: - DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI, inscrita no CNPJ  nº 
09.454.014/0001-50, no valor total de  R$ 9.580,60 (Cento e Quatro Mil Cento e Vinte e Sete Reais).

Publique – se. 
Contagem, 02 de março de 2020.

Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO
007/2020

 PAC Nº. 015/2020 DISPENSA 006/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 250ml.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10.122.0001.2181 339030 09 CR 771 102

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: - EMF COMERCIO E LOGISTICA LTDA, inscrita no CNPJ
 nº 16.865.939/0002-30, no valor total de  R$ 235.000,00 (Duzentos e Trinta e Um Mil Reais).

Publique – se. 
Contagem, 02 de março de 2020.

Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde

Aviso de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde,informa data para a realização do Pregão Eletrônico Nº 088/2019 - cujo objeto 
é o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de medicamentos padronizados sujeitos a controle especial, conforme especifi cações constantes neste Termo 



"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 março de 2020 Página 59 de 68 Diário Oficial de Contagem - Edição 4773

de Referência – Data: 16 de março de 2020 às 09h00min - Site www.licitacoes-e.com.br. RETIRADA DE EDITAL: http://www.contagem.mg.gov.br = licitações ou www.
licitacoes-e.com.br , informações através do e-mail: saude.licitacao@contagem.mg.gov.br - Cleber de Faria Silva, Secretário Municipal de Saúde. Em 02 de março de 
2020.

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019 - P.A. Nº 033/2018 – DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº 010/2018. 

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 001/2019 fi rmado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Social, e a Organização da Sociedade Civil, Casa de Apoio à Criança Carente de Contagem, CNPJ nº. 00.211.504/0001-50, representada pelo seu Presidente, 
Sr. Enoque de Freitas Gonçalves. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014; Lei Municipal nº 4.910, de 06 de dezembro de 2017, e o Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro 
de 2017.
Objeto: Cooperação técnica e fi nanceira entre o Município e a OSC para oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, ação tipifi cada na Política 
Nacional de Assistência Social - PNAS.
Valor do Aditivo: R$ 874.000,00 (oitocentos e setenta e quatro mil reais).
Valor Global da Parceria: R$1.748.000,00 (hum milhão, setecentos e quarenta e oito mil reais).
Classifi cação Orçamentária: 1102.08.244.0072.2146 – 33504300 - Fonte 2129.
Vigência: 04/03/2020 a 03/04/2021.
Data assinatura: 03/03/2020.
Ordenadora da despesa: Luzia Maria Ferreira / Secretária Municipal Desenvolvimento Social.
Presidente da OSC: Enoque de Freitas Gonçalves.

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

ATA DA 27ª (VIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – FMPDC / CONTAGEM

Aos 14 de Fevereiro de 2020, na Sede do PROCON, localizado na Avenida José Faria da Rocha, nº 1016, Bairro Eldorado, Contagem/MG, às 9hrs00min horas, foi reali-
zada a primeira chamada e tendo o quórum regimental teve início os trabalhos. A Presidente do Fundo Rariúcha Amarante Braga Augusto, primeiramente saudou os 
presentes na reunião. Em primeiro ponto de pauta, relativo ao saldo do FMPDC atualizado, foi realizado uma reunião com a SEFAZ onde foi informado que as dívidas 
ativas do Procon foram creditadas na conta do tesouro municipal, não sendo possível realizar o repasse do valor, cerca de R$ 150.000.00, para o FMPDC. Enquanto o 
Procon não regularizar o CNPJ todo o valor será creditado na conta do tesouro. Ressalte-se que já foi dado início a regularização do CNPJ. O saldo atual do FMPDC é R$ 
798.000,00. Passando agora para o próximo ponto, em Março que é o mês do consumidor, comemorado no dia 15 de Março, optamos em realizar mais um mutirão 
de negociação de dívidas somente para a CEMIG e COPASA, que será realizado no dia 13 de Março, já estive em contato com o pessoal da Copasa e da Cemig, serão 4 
atendentes de cada sendo liberado um total de 200 senhas. No dia 5 de Março a Cemig realizará um curso para os atendentes do Procon casos comuns diários e como 
resolvê-los. Mais detalhes serão repassados a frente. Relativo aos orçamentos, o Ar Condicionado está sendo conversado com a Prefeitura para poder incluir o Procon 
na ata de manutenção, relativo aos notebooks já está em processo de entrega. Sobre a conferência a previsão está para o dia 6 de Junho, foi resumido para um dia só 
que começará às 08hrs até 18hrs, está em parceria com a OAB Estadual, OAB Municipal, FCDL, Câmara de Vereadores de Contagem e demais fornecedores interessa-
dos. A ideia é trazer o Luciano Tim que é responsável pela pasta de defesa do consumidor, um dos temas do evento será a plataforma consumidor.gov, a estimativa de 
público para o evento será de 100 pessoas. Já a respeito do calendário anual de reuniões, conforme determinação da Lei 160/13, as mesmas devem ser realizadas de 
forma bimestral: segue o calendário: 14/02, 17/04, 19/06, 14/08, 09/10 e 11/12 sempre no horário de 9hrs. Todos consentiram com os pontos abordados no momento 
da reunião, assim houve o encerramento. A Presidente do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Sra. Rariúcha Amarante Braga agradeceu a presença 
de todos, e deu por encerrada a reunião. Encerrando-se esta as 9 horas e 50 minutos. Lavrei a presente ata que segue em 1 (uma) lauda que vai assinada por mim, Sra. 
Rariúcha Amarante Braga Augusto, Presidente, com os presentes abaixo:

COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON CONTAGEM

Rariúcha Amarante Braga Augusto

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
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AUSENTE
Selma Cristina Guimarães Silva

AUSENTE
Gabriel Matias Inácio

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Fernanda Luzia do Nascimento
AUSENTE
Marina Rodrigues Alves de Carvalho

C.M.A.S.C.

ATA DA 11ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONTAGEM (CMASC) DO ANO DE 2019 (DOIS MIL E DEZENOVE).  Aos 12 
(doze) dias do mês de Dezembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), na sede da Casa dos Conselhos de Contagem, situada à Avenida José Faria da Rocha, 1016 
– Bairro Eldorado, Contagem, às treze horas e vinte e cinco minutos, no 5º andar, reuniu-se o Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC para a 
sua 11ª Plenária Ordinária do Ano de 2019. Estiveram presentes os (as) seguintes conselheiros (as): Representantes Governamentais: Titular: Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social - Presidente Miralva Gonçalves Amaral Morais; Suplente: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Flávia Braga Monteiro; Titular: 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Samantha Natacha Pacheco da Silva; Titular: Secretaria Municipal de Saúde: Carla Regina de Carvalho Silva; Suplente: 
Secretaria Municipal de Direitos e Cidadania - Elaine de Fátima Baeça; Titular: Secretaria Municipal de Administração – Patrícia Aparecida Padilha; Titular: Secretaria 
Municipal de Fazenda – Admilson Lino de Souza Filho; Titular: Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda - Belmiro Gonçalves de Morais Neto; Titular: 
Controladoria Geral: Mateus Campos Vieira; Titular: Procuradoria Geral do Município – Kelma Pereira Santos;Representantes - Sociedade Civil (Entidades Socioassisten-
ciais) Suplente: Associação Comunitária Remanescentes – ACRE – Adair Vicente de Morais; Titular: Associação de Apoio Social e Cultural Renascer - Carlos Alberto Vieira 
Junior; Titular: Associação Comunitária do Bairro Bela Vista/ASCOBEV – Marcos Gonçalves Dias; Titular: Ação Social da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - 
Abel Borges Filho; Representantes - Sociedade Civil (Trabalhadores do Setor – Conselhos de Categorias e Sindicatos); Titular: SINTIBREF - Cláudia Martins de Souza; 
Titular: CRESS 6ª REGIÃO - Patrícia de Cássia; Titular: CREES 6º REGIÃO -Tatyanna Dias Almeida Machado; Representantes  - Sociedade Civil (Usuários): Titular: CRAS 
PETROLÂNCIA - Melquisedeqch Batista Gonzaga; Representantes da Secretaria Executiva do CMASC: Tânia de Souza Azeredo Oliveira, Cássia Alves do Carmo Lacerda, 
Ana Paula Martins, Maria Cecília Piedade Alcântara, Célia Vilela e Oséias Anunciação Martins. A Presidente Miralva Gonçalves Amaral Morais, após a conferência do 
quórum, cumprimentou a todos os presentes, informou que a Plenária está sendo gravada, para facilitar a sua transcrição e iniciou os trabalhos. Foram justifi cadas as 
ausências dos conselheiros: Titular: Secretaria Municipal de Educação - Kátia Maria Ribeiro; - Titular: Centro de Acolhida Chiara Palazzoli - Dircione da Glória Gonçalves 
de Amorim; Titular: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Silvânia Burato; Suplente: CRP 4ª REGIÃO - Eliane Lopes dos Santos; Suplente: CRESS 6º REGIÃO 
– Mabel Silva Vieira. Declarada aberta a plenária, a presidente solicitou alteração de pauta que, em seguida foi aprovada a ordem dos trabalhos com o acréscimo de 
Apreciação e Aprovação do Cofi nanciamento Estadual da Rede Cuidar para Serviço de Acolhimento – Termo de Adesão – Abrigo Bela Vista. A senhora presidente, a fi m 
de zelar pela lisura e esclarecimento, justifi cou a devida inclusão de aprovação do supracitado cofi nanciamento. Em seguida, a Senhora Presidente Miralva Morais 
apresentou o Sr. David, doutorando da Universidade de Pittsburgh, que segue em análise e pesquisa sobre controle social em quatro cidades da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte. Também fora acolhida a Coordenadora do Centro Pop Eldorado, Senhora Vanessa Rezende. Dando sequência às deliberações, a senhora Presidente 
solicitou à conselheira Patrícia de Cássia que procedesse a leitura da Ata da 10ª Plenária Ordinária realizada no dia Trinta e um de Novembro do ano corrente. Feita a 
referida leitura, foram feitas devidas adequações apontadas pelos conselheiros e Aprovada a Ata da 10ª Plenária. Procedeu-se, então, a leitura da Ata da 2ª Plenária 
Extraordinária, realizada em dois de dezembro do corrente ano. Sem maiores observações, a Ata da 2ª Plenária Extraordinária do Ano de 2019, foi Aprovada. Na 
sequência, a senhora presidente concedeu a palavra à coordenadora do Centro POP Eldorado, Vanessa Rezende, a fi m de que esta respondesse questionamentos e 
denúncias apresentadas pelo usuário de serviço socioassistencial, Senhor Elson Gustavo, conforme registro na Ata da 10ª Plenária Ordinária. Vanessa explicitou aos 
conselheiros o que é o Centro Pop, ressaltando seu serviço tipifi cado, suas ações e políticas socioassistenciais. Quanto à denúncia apresentada, a coordenadora 
esclarecera que Elson Gustavo sempre fora usuário atuante, porém no episódio por ele descrito, este chegara, segundo a coordenadora, com alterações e apresentou 
desrespeitosa conduta para com os funcionários do equipamento. Diante das situações expostas, a coordenadora destacou os procedimentos técnicos e ressaltou que o 
usuário fora devidamente atendido. Feitas as explanações, a presidente agradeceu a coordenadora pela presença e participação. A seguir, fora apresentado por Tânia de 
Souza, Secretária Executiva deste conselho, o calendário CMASC, com as datas previstas das reuniões para o ano de 2020, para aprovação. Citou a sugestão de 
alteração da data de Reunião do mês de Julho, para a primeira quinzena do referido mês, devido ao período de Férias de vários conselheiros. De posse do referido 
calendário, os conselheiros aprovaram com unanimidade o Calendário de Reuniões Ordinárias do CMASC para Ano de 2020. A presidente apresentou a plenária o Sr. 
Oséias como novo estagiário do Serviço Social do Conselho, sendo acolhido por todos. A presidente partiu para outro tópico de pauta: a aprovação do Regimento 
Interno do Abrigo Bela Vista, sendo a referida normativa lida integralmente por Samantha Pacheco. Feita a leitura e apreciação, o conselheiro Marcos Gonçalves Dias 
questionara a tangente de diálogo com o Abrigo Bela Vista. Este citou já haver regras, no entanto, a senhora presidente esclareceu que as regras outrora vividas não 
foram devidamente ofi cializadas por este conselho. O Regimento Interno do Abrigo Bela Vista, foi lido pela coordenadora da Comissão Normativa, Samantha Pacheco, 
na sua íntegra. Samantha destacou a importância de tais regras para a proteção social e disposições internas, ressaltando esclarecimento da normativa e resolução. 
Marcos Gonçalves questionou sobre ausência de algumas situações, porém, Tatyanna Dias, conselheira e servidora da Diretoria de Alta Complexidade, esclareceu que o 
regimento dispõe de regras gerais, mas não metodologias de trabalho, visto que os métodos devem ser fomentados pela própria rede em si. Já sobre a publicidade das 
regras, a presidente esclarecera que é necessária inversão de vias, ou seja, o cidadão deve inteirar-se dos conhecimentos legais. Cássia Lacerda destacou a rede como via 
dupla de trâmites e informações. O Conselheiro Adair questionara sobre os casos de pessoas sem documentação. Samantha esclareceu que, os usuários que chegam ao 
abrigo já passam por prévia triagem e que pode ser feito boletim de ocorrência para devido registro legal de roubo ou extravio documental. Sem mais questionamen-
tos, o Regimento do Abrigo Bela Vista foi Aprovado por unanimidade. A presidente ressaltou, na sequência, que o corrente ano fora de muito trabalho intenso e abriu 
pautas das comissões. Samantha Pacheco, coordenadora da Comissão Normativa, destacou o Regimento Interno do CMASC e o Regimento do Abrigo Bela Vista, como 
os trabalhos de grande relevância da comissão. Em coordenação interina da Comissão de Financiamento, devido a saída de Irmã Dircione Amorim, a presidente 
procedeu a leitura de ofício do CEAS – Conselho Estadual de Assistência Social. A presidente, Srª Miralva, explicou ao plenário que responde interinamente como 
coordenadora da Comissão de Financiamento dada a saída da vice-presidente, Dircione da Glória do Conselho, sendo substituída por outro representante do Centro de 
Acolhida Chiara Palazzoli. Miralva apresentou como pauta da Comissão, a Resolução do CEAS – Conselho Estadual de Assistência Social número 677/2019 que “dispõe 
sobre critérios de elegibilidade e partilha dos recursos do Programa de Aprimoramento da Rede Socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social – REDE 
CUIDAR” para o ano de 2019. O programa trata de recursos destinados a unidades governamentais e não governamentais que ofertam Serviço de Acolhimento 
Institucional, cujo objeto é a participação no programa REDE CUIDAR 2019 para unidades de acolhimento, neste caso, o Abrigo Bela Vista, por meio do plano de 
trabalho: 0120193118603301682. A presidente explicou a importância dos recursos considerando os altos gastos que demandam serviços de acolhimento, dada sua 
complexidade e especifi cidade, bem como a destinação para o Abrigo Bela Vista considerando as demandas conforme grupo de despesa especifi cado no plano de 
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trabalho: A-  Obras de manutenção predial: serviços de pequenas reformas nas edifi cações existentes, que não impliquem em ampliações nem intervenções no 
ambiente construído sem necessidade de apresentação de projeto e documentação técnica; B- Obras de construção, reforma, ampliação para adequação da edifi cação 
às normas de acessibilidade-obrigatória apresentação de projeto aprovado pela Vigilância Sanitária e documentação técnica; C-Obras de construção, reforma  e 
ampliação para adequação da edifi cação em atendimento a tipifi cação nacional das unidades socioassistenciais-obrigatório apresentação de projeto aprovado pela 
vigilância sanitária e documentação técnica de serviços; D - Obras de construção, reforma e ampliação para adequação das normas da CBMMG-obrigatório apresenta-
ção de projeto aprovado pela Vigilância Sanitária e documentação técnica; G-aquisição de equipamentos para acessibilidade-NBR9050; H - Equipamentos eletroeletrôni-
cos, I-equipamentos aparelhos, acessórios e suprimentos de informática e eletrônicos em geral; K- Mobiliário; M- Artigos e utensílios domésticos; N -Equipamentos de 
refrigeração condicionamento de ar e ventilação A presidente acrescentou ainda que o Abrigo Bela Vista tem documentação aprovada junto à PGM  em que autoriza a 
mudança para outro imóvel, devendo ser necessárias adequações tanto no imóvel atual quanto no novo imóvel proposto. Esclarecidos os critérios, procedeu-se a 
votação da Proposta de Convênio – Termo da REDE CUIDAR/Abrigo Bela Vista, sendo o mesmo Aprovado por unanimidade. Dando sequência à pauta, apresentação do 
Balanço de atividades das Comissões em 2019, a presidente destacou os avanços da comissão de Financiamento, sobretudo referente à participação da diretoria de 
parcerias e de operações institucionais, prestando contas a este conselho, conforme pactuação entre o Conselho e Órgão Gestor.  A Secretaria Executiva, na pessoa de 
Tânia Souza, apresentou os dados referentes a documentos emitidos e ações internas da Secretaria Executiva. Carlos Vieira, relator da Comissão do Bolsa Família, 
ressaltou o avanço no diálogo da comissão com a gestora do Bolsa Família e a organização da transmissão e organização de relatórios para o ano de 2020. Cássia 
Lacerda, técnica deste conselho, falou em nome da Comissão Fiscalizadora, ressaltando que tal comissão passa a se chamar CIAF – Comissão de Inscrição Acompanha-
mento e Fiscalização. Ressalta-se que tal nomenclatura é mais abrangente e ofi cializa trabalhos já desempenhados pela comissão. Cássia mostrara relevantes e 
evolutivos dados, mesmo havendo difi culdades de transporte para a execução das visitas às entidades. O conselheiro Pastor Adair citou a importância da comissão e 
Patrícia de Cássia parabenizou pelos trabalhos, destacando sua evolução e participação. Cumprida a pauta de comissões, a presidente agradeceu a todos os conselhei-
ros, parabenizou as comissões pelas atuações e destacou este conselho como espaço democrático com signifi cativa atuação e zelando pela lisura e compromisso com o 
controle social. Um vídeo foi apresentado com fotos de diversas atuações durante o ano. Assim, não havendo mais nada a ser tratado, declarou-se o encerramento da 
plenária, sendo lavrada a presente ata que eu Carlos Vieira, Vice-Presidente deste conselho, fi zera redigir e que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes, 
assinada.

RESOLUÇÃO CMASC Nº 001/2020

Dispõe sobre a Aprovação do “Termo de Aceite para cofi nanciamento do Serviço de Proteção em Situação de Calamidades e Emergências”.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMASC, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal Nº. 4507 de 29 de dezembro de 2011, e conforme 
Deliberação em sua 1ª Plenária Ordinária 2020, realizada no dia 20/02/2020, e

CONSIDERANDO a Tipifi cação Nacional de Serviços Socioassistencias, resolução 109/09, que descreve o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades e Emergên-
cias;

CONSIDERANDO a portaria 90/2013, do Ministério do Desenvolvimento Social, que dispõe sobre os parâmetros e procedimentos relativos ao cofi nanciamento federal 
para oferta do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências;

CONSIDERANDO a resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, 012/2013 que aprova os parâmetros e critérios para transferências de recursos do cofi nancia-
mento federal para a oferta do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 1.405, de 20 de janeiro de 2020 que declara situação de emergência nas áreas do Município afetadas por inundações;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Termo de Aceite para cofi nanciamento do Serviço de Proteção em Situação de Calamidades e Emergências para o município de Contagem. 

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

Contagem, 20 de fevereiro de 2020. 

MIRALVA GONÇALVES AMARAL MORAIS
Presidente - CMASC

RESOLUÇÃO CMASC Nº 002/2020

Dispõe sobre a Aprovação do “Da proposta de Reprogra-mação dos Saldos Remanes-centes do FNAS do Ano de 2019”.
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O Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal Nº. 4507 de 29 de dezembro de 2011, 
em sua função de acompanhar, avaliar e fi scalizar a gestão dos recursos, os ganhos sociais e o desempenho dos serviços socioassistenciais ofertados (NOB-SUAS - artigo 
121), e conforme deliberação em sua 1ª Plenária Ordinária, realizada no dia 20/02/2020,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Proposta de Reprogramação dos Saldos Remanescentes dos Recursos repassados do FNAS ao fundo municipal de Assistência Social do município de 
Contagem, referente aos serviços socioassistenciais: Acessuas Trabalho, Bolsa Família, BPC Escola, IGD Suas, PETI, PSB- FNAS, Contagem BLMAC-FNAS e Programa Piso 
Mineiro; 

Art. 2º Os saldos remanescentes a serem investidos são: 
Conta: 99925-3 – Acessuas Trabalho – Valor de R$ 164.584,31;
Conta: 99928-8 – Bolsa Família – Valor de R$ 229.885,99;
Conta: 99926-1 – BPC Escola – Valor de R$ 3.629,12;
Conta: 99929-6 - IGD SUAS – Valor de R$ 94.103,21;
Conta: 99927-X – PETI – Valor de R$ 57.333,54;
Conta: 99932-6 – PSB – FNAS – Valor de R$ 1.812.718,23;
Conta: 63189-2 – Contagem BLMAC – FNAS – Valor de R$ 1.018.249,55;
Conta: 93556-5 – Programa Piso Mineiro – Valor de R$ 115.788,11;
Total: R$ 3.496.292,06;

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

Contagem, 20 de Janeiro de 2020.

MIRALVA GONÇALVES AMARAL MORAIS
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem CMASC

Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e 
Juventude

ATA DA 4º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019 DO COMPAC
Ao vigésimo sétimo  dia do mês de novembro de 2019, às 9 horas, reuniram-se na Secretária de Cultura, Esporte e Juventude de Contagem os membros do Conselho 
Municipal do Patrimônio Cultural (COMPAC), José Carlos Gomes, presidente do COMPAC; Thomaz dos Mares Guia Braga, representante titular da Diretoria de Políticas 
de Memória e Patrimônio Cultural; Eduardo Eustáquio de Morais representante titular do Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade; Ramon Vieira Santos, titular, 
representando o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG); Allan Duarte Milagres Lopes, represente suplente da OAB; Dra. 
Juliana Madoreira Ambires, representante suplente da Procuradoria Geral do Município; River Bessa Soares, representante da ACIC; Felipe Bicalho, representante do 
movimento de classe; e os convidados: Fernanda Calado, estagiário da Diretoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural; Alexandra Roberta de Oliveira Maronda 
Ponsá, geógrafa e representante da Diretoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural; , representante da Diretoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural; 
Totalizando 8 (oito) conselheiros, sendo 6 (seis) titulares e 2 (dois) suplentes e ainda 2 (dois) convidados, estando o quórum completo, depois de serem convocados por 
comunicado, via correio eletrônico. Iniciou-se então a reunião, com o conselheiro Thomaz Braga apresentando o primeiro ponto de pauta que se tratava do relatório 
de execução e divulgação do plano de inventário. Alexandra Ponsá mostrou o primeiro inventário que se tratava da Sede dos Ciriacos. Alexandra apresentou detalhes 
do inventário como patrimônio imaterial. Alexandra apresentou detalhes do inventário da capela que os Ciriacos utilizam para celebrações fora da Sede. Alexandra 
apresentou o próximo inventário que se tratava da rainha perpétua dos Ciriacos. Alexandra apresentou a próxima fi cha de inventário do Parque Linar do Sarandi com 
todas as informações, indicando que na fi cha de inventário como registro documental. Alexandra apresentou o próximo inventário Área verde da rua Hermes da Afon-
seca, acesso principal pela rua Sete, bairro Milanez. Alexandra apresentou o próximo inventário Área verde, com 35 mil metros quadrados, entre as ruas Mafra, Floriano 
Peixoto, Primavera e Outono, bairro Milanez. Felipe Bicalho perguntou qual o motivo da elaboração do inventário das áreas verdes, Alexandra informou que as áreas 
se enquadram no inventário de patrimônio ambiental. Eduardo Eustáquio elogiou o plano de inventário elaborado. Thomaz encaminhou para votação da aprovação 
do cumprimento do plano de inventário, aprovado por unanimidade. Alexandra Ponsá apresentou o cronograma do plano de ação Cidade Industrial, com o levanta-
mento de informações sobre algumas indústrias. Alexandra Ponsá informou que o plano será divulgado no Diário Ofi cial. Thomaz Braga perguntou aos conselheiros 
se aprovavam o cumprimento e divulgação do plano de inventário, que foram apresentados. Foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. Thomaz Braga então 
deu continuidade a reunião tratando do plano de aplicação do fundo municipal de proteção do patrimônio. Thomaz Braga disse que no ano de 2018 foi gasto muito 
pouco, pois obras propostas como a restauração do Centro Cultura, a restauração da Casa da Cultura, não foram realizadas. Alexandra disse que o valor destinado 
à restauração da Casa da Cultura ainda não foi utilizado, mas continua reservado, pois ainda está em processo de licitação, foi informado por Thomaz Braga que a 
obra deverá acontecer no 1º semestre de 2020. Alexandra disse que o que foi executado esse ano de 2019 foram as verbas destinadas aos Arturos, 60 mil, a Revista, 
13.860,00, e o material de informática, 3.106,00, totalizando 76.966,00 e o valor recebido de dezembro de 2018 a setembro de 2019 foi de 173.389,12, e o valor em 
conta em novembro é de 860.721,00, Thomaz Braga disse 700 mil será destinado a Casa da Cultura e o restanto ao AVCB. Alexandra Ponsá disse que é importante que 
no ano que venha peça-se um edital para preservação e conservação de bens tombados no municipio. Ramom Vieira Santos disse que seria interessante fazer o edital 
ainda este ano, para que este possa ser entregue no inicío do ano que vem, de forma a ser tomar cuidado com o mês de março pois depois não se pode fazer licitações. 
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Felipe Bicalho solicitou que fosse apresentado ao COMPAC um relatório com todas as receitas do COMPAC, seja com multas ou outros. Alexandra Ponsá informou 
que todos os extratos já foram inseridos no portal do IEPHA, com exeção do último, do mês de novembro, que ainda está dentro do prazo para ser inserido. Thomaz 
encaminhou a votação para a aprovação da prestação de contas do FUMPAC, aprovado unanimamente. O conselheiro Thomaz Braga agradeceu a presença de todos 
e encerrou a reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural – COMPAC, as 10 horas, já que não havia nenhum assunto a mais para se tratar, e eu, Fernanda 
Calado, lavrei e assinei esta ata.  

Thomaz dos Mares Guia Braga

Ramon Vieira Santos

Allan Duarte Milagres Lopes

River Bessa Soares 

José Carlos Gomez

Felipe de Moura Bicalho 

Eduardo Eustáquio de Morais

Dra. Juliana Madoreira Ambires

Conterra

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2019
CONTEXTO OPERACIONAL

Em Janeiro / 2008 esta companhia entrou em estado de Liquidação Extrajudicial, passando a denominar-se Companhia Municipal de Habitação, Obras e Serviços de 
Contagem – CONTERRA – EM LIQUIDAÇÃO. A empresa é uma Sociedade de Economia Mista de capital fechado, sendo nomeado para responder pela Companhia o Dr 
MARCOS EZEQUIEL DE MOURA LIMA, na condição de Liquidante., constituída em 19 de fevereiro de 1992, com sede na cidade de Contagem/MG, e tendo por objetivo 
social, o estudo dos problemas de habitação e a realização de todas as demais atividades necessárias para que sejam alcançados os objetivos do Plano Nacional de 
Habitação.

DIRETRIZES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis, em atendimento aos princípios e normas da Lei 6.404/76, considerando: a) O artigo 4º da Lei 9.249 de 26 de Dezembro de 1995 revogou 
a correção monetária das demonstrações contábeis referente ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2003, de acordo com os princípios da contabilidade emanados 
da Legislação Societária, que não contemplam os efeitos infl acionários nas referidas demonstrações. b) Os resultados contábeis foram efetuados com base em regime 
da competência do exercício. c) Não há bens de ativo permanente. d) o valor de R$ 7.470,37, consignado a título “Terrenos”, Lote 10 Quadra 147, referente ao imóvel 
doado pela Prefeitura em 27/03/92 para Integralização de Capital foi transferido para “Capital a Integralizar”. e) Saldo Grupo de Contas: Caução. Seguro Garantia e 
Carta de Fiança: R$ 5.876.643,50; Créditos Operacionais: R$ 18.345.111,90, referem-se a créditos do CONTERRA por obras e serviços executados para o Município de 
Contagem no período de 1997 a 2000; Fornecedores (exigível a longo prazo): R$ 19.724.098,35, sendo o passivo com prestadores de serviços realizados por intermé-
dio do CONTERRA no período anterior a 2001; Fornecedor (pessoa física) R$ 6.276,47; Credores Diversos: R$ 8.137.897,50, a discriminação lançada no balancete é a 
seguinte: Prefeitura Municipal de Contagem no valor de R$ 3.098.534,92; Adiantamento PMC no valor de R$ 5.039.252,58: e para a Estatal o valor de R$ 110,00; Tribu-
tos e Contribuições na fonte a Recolher: R$ 224.702,12. Parcelamento Pert MP 783/2017 no valor de R$842.463,22. Encargos Financeiros a apropriar interno sobre o 
parcelamento MP 783/2017 no valor de (404.709,00). Receitas Diferidas referente a descontos obtido na consolidação do parcelamento INSS Pert MP 783/2017 no valor 
de R$ 1.118.820,68. Existe o valor de R$ 9.830,48 em caixa para pagamento de despesas em janeiro de 2019. Os valores de fornecedores foram registrados, à época, 
conforme emissão das Notas Fiscais. As medições atestadas pelo CONTERRA, anteriores a 2001, sem a emissão de Nota Fiscal não foram contabilizadas. 

Contagem, 31 de Dezembro de 2019.

MARCOS EZEQUIEL DE MOURA LIMA                            GERALDO DE FÁTIMA SANTOS
  LIQUIDANTE                                                             CRC/MG – 30.101

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019

2019 2018
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Receita Operacional Bruta:

Serviços Prestados -133.749,90 -117.870,02

Variação Monetária Ativa 1.032.758,04 1.032.758,29

Recuperação de Despesas

RECEITA LÍQUIDA                                             -   

CUSTOS GERAIS

Despesas tributárias -886.855,83 -4.151.170,39

despesas fi nanceiras              (134.522,40)

Prejuízo antes do Imposto

I. Renda e da Contribuição Social

Contribuição Social

Imposto de Renda

Prejuízo Líquido              (122.370,09)                            (3.236.282,12)

MARCOS EZEQUIEL DE MOURA LIMA
Liquidante - CONTERRA

GERALDO DE FÁTIMA SANTOS
CRC/MG – 30101 - Contador

COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS DE CONTAGEM – CONTERRA – “EM LIQUIDAÇÃO”
CNPJ: 41.871.922/0001-51
NIRE: 31300010473

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal tendo examinado o relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as demonstrações dos resultados, das mutações do Patrimônio 
Líquido; bem como as Notas Explicativas das demonstrações fi nanceiras, dos relatórios do exercício encerrado em dezembro de 2019, e com base nas análises periódi-
cas, declaram que os documentos ora examinados refl etem adequadamente a situação patrimonial e posição econômica e fi nanceira da empresa em 31 de dezembro 
de 2019, e por seus membros abaixo assinados, recomendam sua aprovação pela Assembleia Geral. Por unanimidade foi aprovado o relatório e o encaminhamento do 
balanço e demais demonstrações fi nanceiras à Assembleia Geral Ordinária. 

Contagem, 31 de Dezembro de 2019. 

Maxmilian Avelar
Membro do Conselho Fiscal

Admilson Lino de Souza Filho
Membro do Conselho Fiscal

COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS DE CONTAGEM – CONTERRA “EM LIQUIDAÇÃO”.

CNPJ: 41.871.922/ 0001-51
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os acionistas da Companhia Municipal de Habitação, Obras e Serviços de Contagem – CONTERRA – “Em Liquidação”, convocados a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 3 de abril de 2020, sexta-feira, às 10:00 h, em primeira convocação e às 10:30 h, em segunda convocação, na sede  da Procu-
radoria-Geral do município de Contagem, localizada na Avenida João César de Oliveira, n.º 6.620, Bairro Beatriz, nesta cidade de Contagem, MG, a fi m de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia:

a) aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2019;
b) eleição e posse do Conselho Fiscal;
c) eleição e posse de novo liquidante e defi nição de sua remuneração;
d) alteração do endereço da sede da empresa;
e) outros assuntos de interesse da liquidação da empresa.

Contagem, 03 de março de 2020.

MARCOS EZEQUIEL DE MOURA LIMA
Liquidante 

Transcon

ATA DA SESSÃO JULGAMENTO DE CONTEÚDO DOS ENVELOPES - PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE 1A) E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 2) – RDC 
INTERNACIONAL PRESENCIAL N.º 004/2019 - PROCESSO N° 089/2019 - EDITAL N° 021/2019
Aos 03 (TRÊS) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, as 15h00min, na sala de licitação da TRANSCON, com sede a Avenida Babita Camargo, nº 1295, Bairro 
Cidade Industrial, Contagem-MG, fez-se presente a Comissão Especial de Regime Diferenciado de Contratação, com a fi nalidade de concluir o julgamento referente 
ao RDC referenciado, do tipo MAIOR DESCONTO, cuja fi nalidade é a Contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para a 
execução das OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO ENTRONCAMENTO EM DESNÍVEL - AVENIDA HELENA DE VASCONCELOS COSTA COM VIA EXPRESSA LESTE-OESTE – BAIRRO 
PEROBAS, PERTENCENTE AO SIM – SISTEMA INTEGRADO DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, conforme Termo de Referência, Projetos de Engenharia, 
Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais anexos constantes no Edital. A Licitante CTESA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 68.703.701/0001-20, apre-
sentou sua PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE 1A) E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 2) tempestivamente. A Comissão Especial de Licitação enquanto 
procedeu a análise do conteúdo dos Envelope 2 no que concerne à HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL, (Itens 8.4, 8.5 e 8.6) do Edital, encaminhou o 
Processo Administrativo para o setor fi nanceiro para análise da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA(Item 8.8)  e Equipe Técnica – TransCon, com a fi nalidade de 
análise da Qualifi cação Técnica, Item 8.7 e da Proposta de Preços, Item 7.4. A Equipe técnica  e fi nanceira assim se manifesta no Relatório apenso aos autos do Processo 
e disponível em sua integralidade para todas as licitantes: 
“De acordo com a análise efetuada tem-se quanto à CTESA CONSTRUÇÕES LTDA;
Qualifi cação Econômico-Financeira – item 8.8: a empresa CTESA CONSTRUÇÕES LTDA atendeu as exigências do Edital – RDC 004/2019.
Qualifi cação Técnica - Item 8.7: a licitante CTESA CONSTRUÇÕES LTDA atendeu aos requisitos técnicos do Edital – RDC 004/2019.
Proposta de Preços Đ Item 7.4: a licitante CTESA CONSTRUÇÕES LTDA atendeu aos requisitos técnicos do Edital – RDC 004/2019.
Assim sendo, a Comissão Especial decidiu pela habilitação da licitante CTESA CONSTRUÇÕES LTDA. Na forma do estipulado no Edital em seu Item 9.3 a 9.9 e na Lei Nº 
12.462/2011, abre-se o prazo recursal em fase única. Nada a mais a tratar, lavra-se a presente ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada pelos membros 
da Comissão Especial do RDC N.º 004/2019.

Contagem, 03 de março de 2020.

Cláudio Vanderly de Souza
Presidente – Comissão

Kênia Janaina de S. M. Silveira                           
Membro - Comissão                                      

Ednei Donizete da Silva
Membro - Comissão 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – TRANSCON
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020
A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem/MG – TransCon, torna pública a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020, tipo menor preço por 
Global – Processo Administrativo nº 012/2020, que tem por objeto Contratação de empresa para prestação de serviços, de natureza continuada, de locação de Sistema 
de radiocomunicação troncalizado digital, com, no mínimo, 02 (dois) canais troncalizados, para alto tráfego, em pleno funcionamento e operacionalização neste 
município de Contagem, bem como a locação de terminais de rádio e console, para a sua efetiva utilização por servidores desta Autarquia Municipal de Trânsito e 
Transporte, além dos serviços de instalação técnica, suporte e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, conforme quantidades e especifi cações constan-
tes no Termo de Referência. Entrega dos envelopes A e B: até as 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 17 de março de 2020. Sessão de Abertura dos Envelopes: 
09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 17 de março de 2020. Os interessados poderão ter acesso à íntegra do Edital através do site http://www.contagem.mg.gov.
br/?se=licitacoes
Contagem, 3 de março de 2020.
Flávio de Lima Resende
Pregoeiro Transcon

Câmara Municipal

Ata da 3ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e vinte. Aos dezoito dias do mês de fevereiro, realizou-se, neste Legislativo, no Plenário 
“Vereador José Custódio”, a terceira reunião ordinária com a presença de vinte e um vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente Vereador Daniel Flávio de 
Moura Carvalho solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, estando todos presentes. Em seguida, o vereador José Antônio (do Hospital) fez a leitura do 
Capítulo 8, Versículos 14 a 21, narrado por São Marcos, da Bíblia Sagrada. Na sequência, foi votada e aprovada, sem ressalva, a ata da reunião anterior. Nesse instante, 
a pedido do vereador José Antônio a pauta foi invertida, a fi m de que o senhor Hipólito Ferreira, Curador da Fundação Rotária, discorresse na Tribuna Livre sobre os 
(115) cento e quinze anos de serviços prestados à sociedade. O senhor Hipólito falou da importância das atividades realizadas em Contagem, com destaque para a área 
da educação, através do projeto Light House. Após o pronunciamento, o presidente Daniel Carvalho parabenizou toda a direção do Rotary, ali presente, pelo trabalho 
desenvolvido em Contagem. Passando à discussão e votação de projetos, foram votados e aprovados, por unanimidade, no Parecer e em Primeiro Turno, os seguintes 
projetos: Projeto de Lei Complementar nº 002/2020 – que “Altera a Lei Complementar nº 203, de 4 de abril de 2016, que reorganiza as gratifi cações que menciona, 
instituídas na Administração Direta e Indireta do Município de Contagem, excetuando as gratifi cações específi cas da área técnica de saúde e dá outras providências”, de 
autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei Complementar nº 003/2020 – “Altera a Lei Complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011, que “Institui o Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos (PCCV) para os Servidores Públicos do Município de Contagem da Administração Direta que integram os Quadros Setoriais da Administração e 
da Transcon e dá outras providências; altera a Lei Complementar nº 104, de 20 de janeiro de 2011, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 
Servidores do Município de Contagem que integram o Sistema Municipal de Saúde – PCCV da Saúde e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto 
de Lei nº 038/2019-  que “Institui o Centro Especializado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar – CEAM Bem-Me-Quero”, de autoria 
do Poder Executivo. Receberam parecer conclusivo da Comissão de Administração e Serviços Públicos, os seguintes projetos: Projeto de Lei nº 072/2020 – que “Declara 
de utilidade pública a “CIA ARTE E MENSAGEM”, com sede neste Município”, de autoria do vereador Alessandro Henrique, convertendo-se na Proposição de Lei nº 
083/2019; Projeto de Lei nº 074/2019, que “Declara de utilidade pública a “União Representativa dos Estudantes de Contagem – UREC”, com sede neste Município”, de 
autoria do vereador Hugo Vilaça, convertendo-se na Proposição de Lei nº 089/2019; Projeto de Lei nº 075/2019, que “Declara de utilidade pública a “Associação 
Nacional de Comunicação Comunitária – NOSSA TV”, com sede neste Município”, de autoria do vereador Hugo Vilaça, convertendo-se na Proposição de Lei nº 
090/2019; Projeto de Lei nº 076/2019, que  “Declara de utilidade pública a “Associação de Comunicação de Contagem – TVRIP”, com sede neste Município”, de autoria 
do vereador Hugo Vilaça, convertendo-se na Proposição de Lei nº 091/2019; Projeto de Lei nº 077/2019, que “Declara de utilidade pública a “União Representativa dos 
Estudantes e Juventude do Brasil – URE Brasil”, com sede neste Município”, de autoria do vereador Hugo Vilaça; Projeto de Lei nº 078/2019, que “Declara de utilidade 
pública a “Associação Esportiva Horizonte”, com sede neste Município”, de autoria do vereador Daniel Carvalho, convertendo-se na Proposição de Lei nº 001/2020; 
Projeto de Lei nº 079/2019, que “Declara de utilidade pública a “Associação Comunitária do Bairro Morada Nova”, com sede neste Município”, de autoria do vereador 
José Antônio (do hospital), convertendo-se na Proposição de Lei nº 002/2020; Projeto de Lei nº 080/2019, que “Denomina-se de Francisco Leite Murta, o CEMEI (Centro 
Educacional Municipal Infantil), situado na Rua Sequóia, s/nº, Bairro Colonial – CEP – 32.044-190 – Contagem/MG”, de autoria do vereador Dr: Rubens Campos, 
convertendo-se na Proposição de Lei nº 003/2020; Projeto de Lei nº 081/2019, que “Declara  Entidade de Utilidade Pública Associação  Atlética  Ponte Preta e dá outras 
providências”, de autoria do vereador Hugo Vilaça, convertendo-se na Proposição de Lei nº 004/2020. Na sequência, foi executado o hino da cidade de Contagem. Logo 
após, foram lidas as correspondências recebidas e encaminhadas à Diretoria Legislativa para as providências de praxe. Foram, ainda, lidos e encaminhados ao órgão 
competente para exame e parecer no prazo legal, os projetos, a saber: Projeto de Lei nº 003/2020 – “Institui o Programa Agente Cidadão no município de Contagem e 
o declara como serviço de utilidade pública”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 004/2020 – “Dispõe sobre a utilização de bens públicos e municipais por 
terceiros”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 002/2020 – “Declara de utilidade pública a “Paróquia Anglicana de Contagem”, com sede neste Município”, 
de autoria do vereador Vinícius Faria; Projeto de Lei nº 003/2020 – “que denomina logradouro público, passando a denominar Rua Senhor Lázaro Antônio, a atual Rua 
Sem Nome, localizada na esquina da Rua Verbo Divino , próximo ao nº 45, Bairro Chácaras Cotia, neste Município”, de autoria do vereador Gil Antônio Diniz (Teteco). 
Prosseguindo, foram votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos nºs 126 a 229/2020; Indicações nºs 173 a 259/2020; Moções nºs 018 a 025/2020, 
apresentados pelos vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber: Requerimento nº 215/2020 – “Limpeza e desobstrução das bocas de lobo, localizadas na 
Avenida General David Sarnoff, no Bairro Cidade Industrial, neste Município”, de autoria do vereador Jérson Braga Maia (Caxicó); Requerimento nº 223/2020 – “Opera-
ção tapa buracos nas ruas as quais estão com a situação muito crítica, na região do Nacional, neste Município”, de autoria da vereadora Silvinha (Dudu); Requerimento 
nº 226/2020 – “Requer aos  órgãos competentes do município a Mudança de Local ou Reestruturação do Abrigo Bela Vista, localizado na Rua São Gotardo, nº 57, 
Bairro Bela Vista, através da adoção, dentro da própria destruição, digo, instituição de políticas públicas de geração de renda e qualifi cação profi ssional, dando aos 
abrigados novas perspectivas frente aos desafi os da vida nos grandes centros urbanos e do competitivo mercado de trabalho”, de autoria do vereador Presidente Daniel 
Carvalho; Requerimento nº 229/2020 – “Requer informações sobre o plano de ação para demolição e construção da UPA Industrial, neste Município”, de autoria do 
vereador Vinícius Faria; Indicação nº 174/2020 – “Solicita a instalação de uma unidade na FUNEC no Bairro Granja Vista Alegre, neste Município”, de autoria do 
Vereador Presidente Daniel Carvalho; Indicação nº 177/2020 – “Solicita a disponibilização de transporte escolar para os estudantes residentes no Bairro Chácaras Del Rey 
que fazem o EJA na Escola Municipal Sebastião Camargos,  no Bairro Granja Vista Alegre, neste Município”, de autoria do vereador presidente Daniel Carvalho; 
Indicação nº 178/2020 – “Solicita a permanência e ampliação da unidade da FUNEC do Bairro Xangrilá, neste Município”, de autoria do vereador Presidente Daniel 
Carvalho; Indicação nº 199/2020 – “Indica a Capina e Limpeza em torno do Campo de Futebol,  localizado entre a Rua E, Bairro Campo Alto e entre a Rua das Violetas, 
Bairro Sapucaias I, neste Município”, de autoria do vereador Jair (Tropical); Indicação nº 216/2020 – “Indica, de forma urgente, a tomada das seguintes providências no 
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Conjunto Vitória, localizado na Avenida Carmélia Dutra, nº 921, Bairro Beatriz; a) A inclusão do Projeto de Execução de Contenção do Local no Pacote Emergencial do 
Município; b) A realização de estudo geotécnico, uma vez que o talude está instável, acompanhado de laudo de estabilidade e soluções de projetos para combater a 
patologia do terreno; c) Reparação dos vícios construtivos apontados no RO 0889/2020”, de autoria do vereador Dr: Rubens Campos; Indicação nº 258/2020 – “Solicita 
ao Poder Executivo Municipal de Contagem, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a implantação de Ponte Provisória, nos moldes do exército 
brasileiro para passagem de veículos leves localizado no prolongamento da Rua Francisco de Almeida Melo, altura do número 627, Bairro Granja Vista Alegre, que dará 
acesso a Avenida Dulce Geralda Diniz, Bairro Quintas Coloniais, neste Município”, de autoria do vereador Bruno (Barreiro); Indicação nº 259/2020 – “Indica intensifi ca-
ção da Operação Tapa Buraco nas Ruas e Avenidas de Contagem”, de autoria do vereador Vinícius Faria; Moção nº 023/2020 – “Apoio à greve dos Petroleiros”, de 
autoria do vereador Dr: Rubens Campos; Moção nº 018/2020 – “Moção de congratulações e aplausos para a Igreja Batista Bereia, localizada no Bairro Parque São João, 
neste Município”, de autoria do vereador José Antônio (do hospital); Moção nº 019/2020 – “Moção de congratulações e aplausos à Senhora Franciele Oleis, Gerente da 
UBS, bairro Parque São João, neste Município”, de autoria do vereador José Antônio (do hospital); Moção nº 020/2020 – “Congratulações e aplausos para a Igreja do 
Evangelho Quadrangular Templo, Vida e Paz, Bairro Santa Maria, neste Município”, de autoria do vereador José Antônio (do hospital);  Moção nº 021/2020 – “Moção de 
Congratulações e aplausos para o Projeto Mexa-se, da Escola do Legislativo desta Casa”, de autoria do vereador José Antônio (do hospital); Moção nº 022/2020 
– “Moção de Repúdio contra as declarações Racistas do Presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Nascimento de Camargo”, de autoria do vereador José 
Antônio (do hospital). Logo após, os vereadores autores de suas matérias destacadas discorreram sobre elas, conforme consta nas notas taquigráfi cas. Finalizando os 
trabalhos, foi convocada a 4ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 3 de março, às 9:00 horas. Registrada a chamada fi nal, persistiu a mesma do início. Nada mais 
havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, Cláudio Santos Fontes, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo 
lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo presidente, assinada. 

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM O PITÁGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
SOCIEDADE LTDA.

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

PEDRO HENRIQUE VIANA MOTERAN 125.524.086-56 01/02/2020 31/01/2021 1.050,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM O INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA.

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

MARIANA TEIXEIRA MONTEIRO 149.746.946-50 01/02/2020 31/01/2021 1.050,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS 
GERAIS.

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

DAVI COSTA DA SILVA 141.208.096-76 01/02/2020 31/01/2021 1.050,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A FACULDADE DE DIREITO DE CONTAGEM – 
FDCON.

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

BRUNA FREITAS CIQUEIRA ALVES 107.980.506-08 01/02/2020 31/01/2021 1.050,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A FACULDADE UNA DE CONTAGEM.

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

LEANDRO SANTOS BAZILIO 014.503.086-51 01/02/2020 31/01/2021 1.050,00

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A FACULDADE UNA DE CONTAGEM.

ESTAGIÁRIO CPF RESCISÃO MOTIVO

ANA LUIZA SPERBER DOS SANTOS 140.772.546-71 20/01/2020  PEDIDO DO ESTAGIÁRIO

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM 
A ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÃMARA..

ESTAGIÁRIO CPF RESCISÃO MOTIVO

KIMBERLY REZENDE SALLES 138.853.346-40 14/02/2020 PEDIDO DO ESTAGIÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Extrato de contrato - Dispensa de Licitação nº 09/2020, Processo nº 10/2020. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento 
no art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/1993; Empresa: Ana Carolina Rocha Leão ME. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de arranjos de fl ores naturais para 
a realização de eventos deste legislativo municipal. Cobertura Orçamentária: nº 01.031.0058.2062.33.90.30 – Material de Consumo. Valor: R$ 2.800,00 (dois mil e 
oitocentos reais). Vigência: 03/03/2020 até 31/12/2020. Contagem, 03/03/2020. Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – Presidente.
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CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Extrato de contrato - Dispensa de Licitação nº 08/2020, Processo nº 09/2020. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento 
no art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/1993; Empresa: Fabius Anchieta Damasceno Alvim 07692675643. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de 
locução em eventos deste legislativo municipal. Cobertura Orçamentária: nº 01.031.0058.2062.33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ. Valor: R$ 2.900,00 (dois mil e 
novecentos reais). Vigência: 03/03/2020 até 31/12/2020. Contagem, 03/03/2020. Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – Presidente.
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