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Atos do Executivo

DECRETO Nº 1.497, DE 10 DE MARÇO DE 2020

Dispõe os recursos consignados na Reserva para Emendas Parlamentares destinados à Secretaria Municipal de Saúde.

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

DECRETA:

Art. 1º  As Emendas Parlamentares para consignação de recursos destinados à Secretaria Municipal de Saúde, sem impedimentos de ordem técnica, são as constantes 
no anexo deste Decreto.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 10 de março de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

CLÁUDIO DE PAIVA FERREIRA
Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Modernização
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DECRETO Nº 1.498, DE 10 DE MARÇO DE 2020

Altera o Decreto nº 1.208, de 12 de setembro de 2019 que, estabelece as normas e diretrizes para elaboração, alteração e encaminhamento de minutas dos atos nor-
mativos do Chefe do Poder Executivo Municipal.

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

DECRETA:

 Art. 1º O Decreto nº 1.208, de 12 de setembro de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 6º  Compete à Superintendência Técnico-Legislativa da Secretaria Municipal de Governo:
....................................
§ 1º  Para apreciação de Proposição de Lei originária da Câmara Municipal de Contagem para sanção do Prefeito, a Superintendência Técnico-Legislativa solicitará aos 
titulares dos órgãos e entidades da administração pública municipal, a análise e o parecer necessário para instruir o exame da proposição, no prazo de 7 (sete) dias 
corridos.
§ 2º  Nos pedidos de diligência originários da Câmara Municipal de Contagem ao Prefeito, a Superintendência Técnico-Legislativa solicitará aos titulares dos órgãos e 
entidades da administração pública municipal, a manifestação necessária para instruir o exame da diligência, no prazo de 10 (dez) dias úteis.” (NR)
“Art. 7º  A Superintendência Técnico-Legislativa analisará a minuta do ato normativo do Chefe do Poder Executivo Municipal no prazo de até 12 (doze) dias úteis, conta-
dos do recebimento do arquivo, em formato editável, no correio eletrônico mencionado no inciso II, do art. 3º deste Decreto. 
§1º  No prazo estipulado no caput deste artigo, a Superintendência Técnico-Legislativa enviará, via e-mail, arquivo com os apontamentos, sugestões, correções e forma-
tação conforme a técnica legislativa vigente, para apreciação e validação do órgão demandante, que deverá fazê-lo em um prazo de até 3 (três) dias úteis. 
§2º  Caso o órgão proponente não se manifeste no prazo estabelecido no parágrafo anterior, a minuta do ato normativo será considerada suspensa e, havendo interes-
se na continuidade da mesma o prazo para exame pela Superintendência Técnico-Legislativa será reiniciado.” (NR)
....................................
“ Art. 11.  Superadas as fases de elaboração e aprovação das minutas de Decreto ou Portaria Conjunta, o arquivo será enviado pela Superintendência Técnico-Legislativa 
ao órgão proponente, para impressão e assinatura do titular. 
...................................
IV - enviar o Decreto/Portaria Conjunta assinado para a Secretaria Municipal de Governo aos cuidados da Superintendência Técnico-Legislativa, sem necessidade de 
ofício ou memorando de encaminhamento; e
............................. “ (NR)
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 27 de dezembro de 2019. 
Palácio do Registro, em Contagem, 10 de março de 2020. 

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

PAULO CÉSAR FUNGHI
Secretário Municipal de Governo 

DECRETO Nº 1.499, DE 10 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a substituição temporária do Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por motivo de férias regulamentares. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º  O Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por motivo de férias regulamentares, será substituído pelo Subsecretário de Manutenção para a prática dos 
atos administrativos, ordenação de despesas e demais atribuições conferidas pela legislação vigente, pelo período de 06/03/2020 à 31/03/2020. 
Parágrafo único. Ficando vedada a acumulação de cargos, bem como a percepção de vencimentos do substituído.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de março de 2020.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de março de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 10 de março de 2020 Página 8 de 25 Diário Oficial de Contagem - Edição 4778

Secretaria Municipal 
de Administração

 



"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, 10 de março de 2020 Página 9 de 25 Diário Oficial de Contagem - Edição 4778

Secretaria Municipal de Administração
Equipe de Pregão
RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS
REFERÊNCIA:

Pregão Eletrônico número 072/2019 – Processo Administrativo número 242/2019
Objeto: Registro de Preços, para eventual contratação de empresa para prestação de serviços 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.

Senhores Licitantes,
Segue abaixo respostas dos questionamentos referentes ao edital da licitação acima referenciada:
QUESTIONAMENTO 01:
A Vistoria técnica é opcional ou obrigatória, quais os procedimentos e prazos para agendamento?
RESPOSTA: 
A vistoria é opcional.
QUESTIONAMENTO 02:
Alguma empresa presta ou prestou os serviços ao órgão, caso positivo, qual o nome da empresa? CNPJ? Qual é o número do Contrato?
RESPOSTA: 
Sim, existe contrato vigente com empresa que presta serviços de infraestrutura física para a Prefeitura Municipal de Contagem. AHL Construções, inscrita sob CNPJ 
02.928.544/0001-43. Contato telefônico (31) 3646-8559.
QUESTIONAMENTO 03:
É solicitado catálogos para o CABO UTP CAT 6, porém não é solicitado para os outros itens, somente deste item deve ser apresentado?
RESPOSTA: 
O catálogo é exigido apenas para o Cabo UTP considerando que, alguns fabricantes comercializam cabos na Cat.6 que não atendem estes parâmetros, inclusive não 
obtendo certifi cação Anatel. 
Os demais itens têm que ter compatibilidade com o cabo fornecido, em relação a estes parâmetros, para que seja feita a certifi cação e, portanto, dispensam a apresen-
tação de catálogos.
Contagem, 09/03/2020.
Equipe de Pregões

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
RETIFICAÇÃO

Contagem, 09 de março de 2020.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 053/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 182/2019
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de natureza contínua de serviços de manutenção preventiva e corretiva para 34 (trinta e 
quatro) elevadores tipo plataforma da marca Vertical Tech, 01 (um) elevadores tipo plataforma da marca Elevamig, 05 (cinco) elevadores tipo plataforma da marca 
Montele, 01 (um) elevador tipo plataforma da marca SG Elevadores  e 01 (um) elevador tipo plataforma da marca Vertiline instalados nos prédios das Unidades Esco-
lares e da nova sede da Secretaria de Educação, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e peças de reposição mediante 
ressarcimento, por um período de 36 (trinta e seis) meses, conforme especifi cações e condições estabelecidas no edital.

ONDE SE LÊ:
Dotação Orçamentária: 1121.12.361.0029.2081 – Fonte: 0101 - Naturezas da despesa: 3390.3915.

LEIA-SE:
Dotação Orçamentária: 1123.12.361.0029.2252 – Fonte: 0101 - Naturezas da despesa: 3390.3915.
Dotação Orçamentária: 1123.12.361.0029.2252 – Fonte: 0101 - Naturezas da despesa: 3390.3025.

Luiz Adolfo Belém
Pregoeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E PARCERIAS
DIRETORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 10/03/2020
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EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 003/2020 PA. 159/2018 CRED. 004/20018; CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A MEDWORK SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS (PESSOA JURÍDICA) PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EXAMES ADMISSIONAIS – AVALIAÇÃO CLÍNICA, AOS CANDIDATOS PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRE-
TA, EFETIVOS, CONTRATADOS (ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS) E COMISSIONADOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
VALOR: R$ 59.753,52
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1071.04.122.0050.2135 – 33903941 – 0100 (R$ 55.320,00) / 1071.04.122.0050.2135 – 33903934 – 0100 (R$ 4.433,52)
VIGÊNCIA: DE 02/03/2020 ATÉ 02/09/2020, OU ATÉ QUE SE CONCLUA O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.
ASSINADO: 02/03/2020.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 021/2020 PA. 065/2019 PP. 002/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
CONTRATADA: RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.
OBJETO: SERVIÇOS POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA PREVENTIVA, CORRETIVA E REVISÃO, DE NATUREZA CONTÍNUA LOTE 01 – VEÍCULOS LEVES E LOTE 
03 – MOTOCICLETAS.
VALOR GLOBAL: R$ 74.000,12
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1071.04.122.0001.2132 – 33903037 – 0100 / 1071.04.122.0001.2132 – 33903916 – 0100
VIGÊNCIA: DE 03/02/2020 ATÉ 03/02/2021
ASSINADO: 03/02/2020.

Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Administração                                
Departamento de Gestão de Recursos Logísticos

TERMO DE  ADJUDICAÇÃO  E HOMOLOGAÇÃO 

Contagem, 05 de março de 2020.

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

Dotação orçamentária: 1171.06.122.0001.2022; Natureza da Despesa: 339030-06; Fonte: 0100.
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. 
Houve recurso administrativo interposto pela Licitante REDE PET PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI – CNPJ: 22.919.394/0001-19, porém, julgado improcedente.
A Pregoeira recomenda a adjudicação do objeto à licitante vencedora, submetendo o presente procedimento à deliberação de V.Sa., opinando pela homologação do 
resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame a empresa licitante abaixo:

LOTE ÚNICO LICITANTE VENCEDORA VALOR TOTAL 36 MESES

1 DSI COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME – CNPJ: 28.881.671/0001-28 R$ 21.798,00

TOTAL GERAL ==============================================Đ R$ 21.798,00

O valor total e fi nal da presente licitação foi de R$ 21.798,00 (vinte e um mil setecentos e noventa e oito reais), estando os valores unitários descritos na proposta fi nal 
ajustada apresentada pela LICITANTE VENCEDORA, nos autos.

Eliana Alves da Silva
Pregoeira

DESPACHO:
Declarada vencedora a LICITANTE DSI COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME – CNPJ: 28.881.671/0001-28
, na modalidade Pregão Eletrônico número 054/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO número 183/2019, adjudico e homologo a presente licitação à licitante supraindica-
da vencedora. 

Contagem, 05 de março de 2020.

Adriano Henrique Fontoura de Faria                                                              
Secretário de Administração                                                                                                                              
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Diretoria de Compras e Licitações

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020

OBJETO: INSCRIÇÃO TIPO PRATA NO EVENTO PRÊMIO DE CIDADES INTELIGENTES, QUE HOMENAGEIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM NA EDIÇÃO ESPECIAL 
2020, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MAX SAVASSI/BH, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2020.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1091.04.126.0061.2075– 33903900 – FONTE 0100

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª., para RATIFICAÇÃO, da dispensa com BRASIL MASTER CURSOS DE ALTA PERFORMANCE EIRELI, CNPJ: 
31.733.212/0001-01. Valor total de R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais).

THIAGO DE FREITAS OLIVEIRA
Superintendente de Licitação, Contratos e Parcerias

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do artigo 25, inciso II c/c art. 13, da Lei 8.666/93 e autorizo a despesa com BRASIL MASTER CURSOS DE ALTA PERFORMANCE 
EIRELI, CNPJ: 31.733.212/0001-01. Valor total de R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais).

Publique-se.

Contagem, 10 de março de 2020.

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Diretoria de Compras e Licitações

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2020

OBJETO: PAGAMENTO DE 01(UMA) INSCRIÇÃO PARA INTEGRANTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO PREVICON PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVES-
TIMENTOS DOS RPPS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1072.09.272.0055.2016– 33903919 – FONTE 0105
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DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª., para RATIFICAÇÃO, da dispensa com ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ES-
TADUAIS E MUNICIPAIS - ABIPEM, CNPJ: 29.184.280/0001-17. Valor total de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

THIAGO DE FREITAS OLIVEIRA
Superintendente de Licitação, Contratos e Parcerias

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do artigo 25, inciso II c/c art. 13, da Lei 8.666/93 e autorizo a despesa com ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVI-
DÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS - ABIPEM, CNPJ: 29.184.280/0001-17. Valor total de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Publique-se.

Contagem, 10 de março de 2020.

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

TERMO DE REVOGAÇÃO

Processo Administrativo n.º 168/2019. 
Concorrência Pública n.º 012/2019. 
Objeto: Aquisição de licença de uso de sistema (conjunto de módulos integrados, para atendimento de diversas áreas do executivo municipal), sem limite de usuários e, 
de serviços técnicos especializados, para uso da Prefeitura Municipal de Contagem/MG, incluindo:
Instalação do SISTEMA;
Migração de Dados para o SISTEMA;
Treinamento de Usuários para uso do SISTEMA;
Customização para o SISTEMA, incluindo funcionalidades relevantes para a PMC;
Suporte Técnico de natureza continuada e presencial para uso do SISTEMA;
Manutenção permanente do SISTEMA e;
Aquisição de Licença de Uso do SISTEMA.

Haja vista às razões postas pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão mediante o Ofício OF/GAB/SEPLAN/31/2020, de 27/02/2020, que sustenta a 
identifi cação superveniente de “alguns equívocos exarados no Termo de Referência e anexos que não seriam sanáveis mediante erratas” e propõe, via de consequência, 
o desfazimento do ato administrativo com anteparo no artigo 49, da Lei n.º 8.666/93, primando-se pelo melhor atendimento ao interesse público, DECIDO:

Ante a Supremacia da Administração Pública na condução e no encerramento dos procedimentos licitatórios, com fundamento no artigo 49, caput, da Lei n.º 8.666/93, 
bem como em atenção à prerrogativa de autotutela que lhe faculta revogar seus próprios atos por motivo de conveniência ou oportunidade, com fulcro no artigo 
53, da Lei n.º 9.784/99, e na Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal, REVOGO os atos do certame licitatório - Processo Administrativo n.º 168/2019 / Concorrência 
Pública n.º 012/2019 - em vista da constatação atual e da consequente afi rmativa do Órgão Técnico responsável de que a presente proposta “não atingirá a fi nalidade 
de assegurar a maior vantajosidade para a Administração Pública, não dando concreção ao princípio da efi ciência”.

Em obediência ao parágrafo 3º, do artigo 49, da Lei n.º 8.666/93, que determina que em caso de desfazimento de processo licitatório deve ser assegurado o contra-
ditório e a ampla defesa, concedo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do presente ato, que se dará através da publicação no Diário Oficial de Conta-
gem, para interposição de eventual recurso administrativo, nos termos a alínea “c”, inciso I, do artigo 109, da Lei n.º 8.666/93.

Decorrido o prazo sem manifestação de eventual interessado, arquive-se os autos.

Contagem, 10 de março de 2020.

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 24.926
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; TORNA SEM EFEITO no artigo 3º do Ato Administrativo nº 24.922, datado de 06 de março de 2020, a exone-
ração do cargo em comissão DAM-4, da servidora PATRICIA FARIA DE OLIVEIRA, lotada na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Juventude.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de março de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 24.927
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-3, a servidora ROSEMARE RIBEIRO DE CARVALHO, lotada no Gabinete do Prefeito, a partir da data de publicação deste 
Ato Administrativo; devendo a servidora apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 
217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Art.2º NOMEAR, para cargo em comissão DAM-3, código GP.DAM3.07, FABIANO JÚLIO DE SOUZA, lotado no Gabinete do Prefeito, a partir da data de publicação deste 
Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Chefe de Gabinete, de acordo com a estrutura organi-
zacional estabelecida pelo Decreto nº 442, de 22 de março de 2018 e suas alterações.
Art.3º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-6, código SECOM.DAM6.01, a contar de 02 de março de 2020, a servidora MARIA EDUARDA MELO PEDRO FARIA, lotada 
na Secretaria Municipal de Comunicação, devendo a servidora apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme 
preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de março de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem 
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

Gabinete do Prefeito

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 004, de 09 de março de 2020
Torna sem efeito a Portaria SEMOBS Nº. 010, de 03 de março de 2020 que designou representante do Município/SEMOBS para a Coordenação Geral da Unidade Execu-
tora Local - UEL Arrudas, em conjunto com o DER-MG e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar nº. 247 de 29 de dezembro de 2017 e com o 
Decreto nº. 442, de 22 de março de 2018;

R E S O L V E:

Artigo 1° - Tornar sem efeito a Portaria SEMOBS Nº. 010, de 03 de Março de 2020 que designou representante do Município/SEMOBS para a Coordenação Geral da 
Unidade Executora Local - UEL Arrudas, em conjunto com o DER-MG e dá outras providências.
Art. 2º. Em cumprimento à Cláusula Segunda, Sub cláusula Primeira, Item 1.2 - do Convênio PMC/SEMOBS/SEINFRA-MG Nº 01/2020, fi ca designado o Engenheiro Pedro 
Paulo Ferreira dos Santos, matrícula nº. 0151972-3 como representante do Município de Contagem, 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 empreendimen-
tos constantes da Cláusula Primeira do referido Convênio.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de março de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano e Habitação 

“Superintendência de Fiscalização Urbana
Fiscal: José Alves – Mat. 116049-0
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 00018/2019 E AUTO DE EMBARGO E INTERDIÇÃO Nº 000696/2019

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA Daniel da Silva Menezes, proprietário do Lote 16 da quadra 0001 do Conj. Hab. Jardim California, loca-
lizado na Rua rio Comprido nº 86, inscrito no cadastro imobiliário municipal sob o nº 311000420010, por execução de obra em desacordo com o projeto aprovado, 
com base nos artigos 19 da Lei Complementar nº 055/2008 e 1º da Lei Complementar nº 295/2020. Pelo presente, fi ca arbitrada a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
devendo o notifi cado paralisar imediatamente a obra e providenciar a sua regularização. O não-atendimento, aos termos desta notifi cação, sujeitará o notifi cado a 
sanções administrativas e judiciais.

Alexson Tarcisio Cardoso Rodrigues
Superintendente de Fiscalização Urbana
Mat. 150.933-4 “

Secretaria Municipal 
de Fazenda

CONSELHO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONTAGEM
CONTAC – 2ª INSTÂNCIA

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

ACÓRDÃO Nº 201/2020

PROCESSO Nº 10636/2019-02A
RECORRENTE : ADALEIA MARTINS SOARES 
ASSUNTO : Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR : César Augusto de Barros
1ª Câmara de Julgamento
data do julgameneto: 10 de março de 2020

RECURSO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO , IMPROCEDÊNCIA, IPTU E TAXAS 2019 . Por unanimidade de votos , acompanhando o relator , o Conselho Tributário Administra-
tivo de Contagem - Contac , na sua Primeira Câmara, conheceu do recurso Voluntário , e o julgou IMPROCEDENTE , concordando com a decisão de primeira instância , 
em cobrar o IPTU e as Taxas que com ele são cobradas para o ano de 2019, do imóvel de índice Cadastral 09.014.0064.001-0, uma vez que a recorrente não apresentou 
o registro e a escritura atualizada e em seu nome do imóvel , só apresentou o contrato de compra e venda , e o recibo de pagamento do imóvel. Participaram do julga-
mento presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto Neto, a Sra. Kênia Dutra de Campos  , o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo , e o Sr. César Augusto de Barros .

ACÓRDÃO Nº 202/2020

PROCESSO. Nº 03648/2017-02A
RECORRENTE : CARLOS BRUNO DE LIMA FREITAS  
ASSUNTO : Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR : César Augusto de Barros
1ª Câmara de Julgamento
data do julgameneto: 10 de março de 2020

RECURSO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO , IMPROCEDÊNCIA, IPTU E TAXAS 2017 . Por unanimidade de votos , acompanhando o relator , o Conselho Tributário Administra-
tivo de Contagem - Contac , na sua Primeira Câmara, conheceu do recurso Voluntário , e o julgou IMPROCEDENTE , concordando com a decisão de primeira instância , 
em cobrar o IPTU e as Taxas que com ele são cobradas para o ano de 2017, do imóvel de índice Cadastral 02.243.0362.001-0, uma vez que a empresa do MEI que existe 
no endereço foi criada em 20/02/2017 , em desacordo com o parágrafo segundo do decr. 12/2017 que estabelece a situação ativa do MEI em 31/12/2016. Participaram 
do julgamento presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto Neto, a Sra. Kênia Dutra de Campos  , o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. César Augusto de Barros .

ACÓRDÃO Nº 203/2020

PROCESSO Nº 22612/2017-02A
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RECORRENTE: LEANDRO VIEIRA DE SOUZA 
ASSUNTO: Revisão de lançamento de IPTU. Exercícios: 2017 e 2018
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
1ª Câmara de Julgamento
data do julgameneto: 10 de março de 2020

IPTU. EXERCÍCIOS 2017 e 2018. PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO – RECURSO VOLUNTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO 
MANTIDA. Em decisão unânime, acompanhando a relatora, a Primeira Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, para manter a decisão de pri-
meira instância de deferimento parcial do pedido de revisão do lançamento do IPTU, exercícios 2017 e 2018, para imóvel constituído pelo lote 0002, quadra 0021, de 
índice cadastral nº 10.578.0329.004, localizado na Rua Dona Olinda Rodrigues, nº 313, Bairro Parque Maracanã, Contagem/MG, uma vez que foram realizados os acer-
tos cadastrais nos temos do Boletim Cadastral Imobiliário (BCI) acarreado às fl s.36/37, bem como foi indeferido o pedido de revisão de lançamento para o IPTU/2017 
por ser intempestivo, conforme prevê o artigo 12 do Decreto 012, de 17.01.2017. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. 
Marcelo Rodrigues do Carmo, Sr. César Augusto de Barros e a Sra. Kênia Dutra de Campos

ACÓRDÃO Nº 204/2020

PROCESSO Nº 33279/2017-02A
RECORRENTE: ALINA BRANCA DINIZ E SILVA
ASSUNTO: Cadastramento por fração
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
1ª Câmara de Julgamento
data do julgameneto: 10 de março de 2020

CADASTRAMENTO POR FRAÇÃO IDEAL – RECURSO VOLUNTÁRIO –INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – PROPRIEDADE DE 100% 
DO IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE ÚNICO PROPRIETÁRIO. Em decisão unânime, acompanhando a relatora, a Primeira Câmara conheceu do recurso voluntário e ne-
gou-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instância de indeferimento do pedido de cadastramento por fração ideal do imóvel constituído pelo lote 0003, 
quadra 0001, de índice cadastral nº 09.431.0328.001, localizado na Rua Santa Beatriz, nº 274, Bairro Bom Jesus, Contagem/MG, uma vez que consta na transcrição de 
número de ordem 13.651 o Sr. Raymundo Salles como proprietário de 100% do referido imóvel e no assentamento no Fisco Municipal consta a Recorrente como única 
responsável tributária. Por fi m, o pedido de revisão de lançamento de IPTU, exercícios 2018 e 2019, não devem prosperar, pois houve atualização cadastral do imóvel e 
recálculo do IPTU em decorrência do pedido de cadastramento por fração. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Marcelo 
Rodrigues do Carmo, Sr. César Augusto de Barros e a Sra. Kênia Dutra de Campos.

ACÓRDÃO Nº 205/2020

PROCESSO Nº 16804/2019-02A
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DUARTE MADUREIRA.
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR: MARCELO RODRIGUES DO CARMO
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 10 de março de 2020.

IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – REQUERENTE É PROPRIETÁRIO DE 
MAIS DE UM IMÓVEL NO MUNICÍPIO – NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. Em decisão unânime, acompanhando o relator, a Primeira Câmara conheceu 
do recurso voluntário e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de isenção do lançamento do IPTU e Taxas que com 
ele são cobradas, referente ao exercício de 2019, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 29, quadra 39, de índice cadastral nº 11.488.0290.002-0, localizado 
na Rua Sebastião Limoni nº: 615, bairro Tropical, Contagem/MG, por ter sido constatado que o contribuinte possui dois imóveis no Município, por ter sido constatado 
que o contribuinte possui dois imóveis no Município. Portanto, não atende aos requisitos previstos no art. 4º  do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C da Lei nº. 
1.611/1983. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, a Sra Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. César 
Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 206/2020

PROCESSO Nº:19791/2017-02A
RECORRENTE: LUCINEY ALVES DA CRUZ DE ASSIS
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR: Marcelo Rodrigues do Carmo
1ª Câmara de Julgamento
data do julgameneto: 10 de março de 2020

IPTU – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL 
– COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS  - REFORMA DA DECISÃO. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário, 
e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância   e deferir o pedido de isenção de IPTU e TCRS do exercício 2017, relativo ao imóvel de indíce cadas-
tral 11.105.0044.001-0, constituído pelo lote 001 quadra 085, localizado na rua Barra Feliz nº:358, bairro Industrial São Luíz, Contagem MG, em face ao atendimento 
de todos os requisitos previstos no artigo 50-C do Código Tributário Municipal de Contagem MG e §2º do artigo 2º do decreto  Nº 54/2017. Participaram do julgamento 
presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto Netto, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, o Sr. César Augusto de Barros e a Sra. Kênia Dutra Campos.

ACÓRDÃO Nº 207/2020

PROCESSO Nº 12009/2018-02A
RECORRENTE: MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS
ASSUNTO: Pedido de reconsideração – Isenção IPTU para aposentados
RELATOR: Carlos Frederico Pinto Netto
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1ª Câmara de Julgamento
data do julgameneto: 10 de março de 2020

IPTU – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – Isenção para aposentados – INdeferimento do pedido em SEGUNDA instância – PEDIDO NÃO CONHECIDO - DECISÃO MANTIDA. 
Referendando a decisão do Presidente da Câmara, os conselheiros, por unanimidade, votaram pelo não conhecimento do Pedido de Reconsideração da decisão de 
segunda instância. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. César Augusto de Barros, a Sra. Kênia Dutra de Campos e o Sr. 
Marcelo Rodrigues do Carmo.

ACÓRDÃO Nº 208/2020

PROCESSO Nº 21837/2017-02A
RECORRENTE: MARCO AURÉLIO DIAS
ASSUNTO: Pedido de reconsideração – Isenção IPTU para aposentados
RELATOR: Carlos Frederico Pinto Netto
1ª Câmara de Julgamento
data do julgameneto: 10 de março de 2020

IPTU – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – Isenção para aposentados – INdeferimento do pedido em SEGUNDA instância – PEDIDO NÃO CONHECIDO - DECISÃO MANTIDA. 
Referendando a decisão do Presidente da Câmara, os conselheiros, por unanimidade, votaram pelo não conhecimento do Pedido de Reconsideração da decisão de 
segunda instância. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. César Augusto de Barros, a Sra. Kênia Dutra de Campos e o Sr. 
Marcelo Rodrigues do Carmo.

Silma Cézar Lobato Pereira
Mar.:10028-5
CONTAC

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

ATA DE REUNIÃO

Aos 02 (dois) dias do mês de março de 2020 (dois mil e vinte) às 13:30 (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, situado à 
av. João César de Oliveira, 6620 – Sede, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Segunda Câmara, sob a Presidência 
da Sra. Flávia de Aguiar Lage e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr. Leonardo 
Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho. Após leitura e aprovação da Ata da última reunião, entrou em pauta o 
processo Nº 00116/2017-02A – ANDRÉ NOGUEIRA DOS SANTOS, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de cancelamento 
das exigências consignadas no AINF nº 04900043710000100008200201625 de 29 de dezembro de 2016, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que conheceu 
do recurso e negou-lhe provimento, confi rmando a decisão de primeira instância que manteve integralmente as exigências contidas no auto de infração, eis que o 
lançamento cumpriu as determinações legais, em especial o art. 3º da Lei Complementar 116/2003. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos 
demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 00127/2017-02A – ANDRÉ NOGUEIRA DOS SANTOS, recurso voluntá-
rio contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de cancelamento das exigências consignadas no AINF nº 04900043710000100008202201614 de 
29 de dezembro de 2016, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, confi rmando a decisão de primeira instância 
que manteve integralmente as exigências contidas no auto de infração, eis que o lançamento cumpriu as determinações legais, em especial o art. 3º da Lei Complemen-
tar 116/2003. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o 
processo Nº 13905/2018-02A – VALORE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improce-
dência do pedido de revisão do IPTU referente ao exercício de 2018 do imóvel de índice cadastral nº 05.094.0140.004, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura 
Bicalho, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância, eis que o lançamento está em conformidade com a legislação 
vigente nos termos dos artigos 23, 47, 50-A a 71, todos do Código Tributário do Município de Contagem e nas leis complementares 245 e 246, regulamentadas pelo 
Decreto 422/2018. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta 
o processo Nº 13901/2018-02A – VALORE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de impro-
cedência do pedido de revisão do IPTU referente ao exercício de 2018 do imóvel de índice cadastral nº 05.285.0125.001, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura 
Bicalho, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância, eis que o lançamento está em conformidade com a legislação 
vigente nos termos dos artigos 23, 47, 50-A a 71, todos do Código Tributário do Município de Contagem e nas leis complementares 245 e 246, regulamentadas pelo 
Decreto 422/2018. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta 
o processo Nº 13904/2018-02A – VALORE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de impro-
cedência do pedido de revisão do IPTU referente ao exercício de 2018 do imóvel de índice cadastral nº 05.094.0140.003, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura 
Bicalho, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância, eis que o lançamento está em conformidade com a legislação 
vigente nos termos dos artigos 23, 47, 50-A a 71, todos do Código Tributário do Município de Contagem e nas leis complementares 245 e 246, regulamentadas pelo 
Decreto 422/2018. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta 
o processo Nº 06829/2019-02A – ELZA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção 
do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 08.129.0050.001, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini, que conheceu do recurso 
e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância, eis que o contribuinte estava isento da entrega da declaração do Imposto de Renda,  tendo sido 
atendidos os requisitos previstos no artigo 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais inte-
grantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 00763/2019-05A – HENRIQUE BOSCO DA SILVA, recurso voluntário contra decisão 
de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2019 do imóvel de índice cadastral nº 09.296.0414.001, com 
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relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância, eis que fi cou comprovada a titu-
laridade do imóvel, tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c o artigo 50 do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi 
acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 1010092011143337 – CETEX EMPREENDIMEN-
TOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância que indeferiu a impugnação da notifi cação de lançamento do ITBI – “Imposto Sobre 
a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos” relativo aos imóveis de índice cadastral nº 10.027.0073.001, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos 
de Souza que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a cobrança em sua integralidade, nos termos do 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. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos 
demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 1010092011143517 – CETEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância que indeferiu a impugnação da notifi cação de lançamento do ITBI – “Imposto Sobre a Transmissão de 
Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos” relativo ao imóvel de índice cadastral nº 10.816.0223.002, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza que 
conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a cobrança em sua integralidade, nos termos do 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. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais 
integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por sua Presidente, por 
sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem.Contagem, 02 de março de 
2020-PARTICIPANTES DA SESSÃO- FLÁVIA DE AGUIAR LAGE- PRESIDENTE-SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA- SECRETÁRIA- LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA- MARCO 
TÚLIO MARCHESINI- FELIPE GONÇALVES DE MOURA BICALHO                  
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CONTAC

ATA DE REUNIÃO

Aos 03 (três) de março de 2020 (dois mil e vinte) às 09:30 (nove horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal de Fazenda, situado à Av. João César de Oli-
veira, 6.620, B: Sede, Contagem-MG, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, 1ª Câmara, sob a Presidência do Sr.Carlos 
Frederico Pinto e Netto e secretariada pela Srª. Silma Cézar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr.Marcelo Rodrigues 
do Carmo, Sr. Rogério Silva Lisboa e Srª.Kênia Dutra de Campos. Foi enviada previamente a Ata aos membros do Conselho para leitura e aprovação. Abrindo a sessão 
foi assinada a Ata da última reunião ordinária, após ter sido aprovada. A seguir entrou em pauta o processo nº.29229/2018-02A–ELOO ANDAIMES LTDA,  com relatório 
do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo,  que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, reformando assim  a decisão proferida em primeira instância, para determinar 
a desconstituição total do lançamento consignado pelo AINF DE Nº: 04.9.0004371.00001.00023065201800  de 30/11/2018.Colocado em votação o voto do relator 
foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara em decisão unânime. A seguir entrou em  pauta o processo nº.13287/2018-02A– MARIA DA PENHA NEIVA, 
recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de primeira instância no 
sentido de deferir o pedido de isenção do IPTU e TCRS de 2018 para o imóvel constituído pelo índice cadastral nº 10.281.0226.0001, haja vista que restou demonstrado 
nos autos que a Requerente preenche os requisitos previstos nos  artigos 50.B e 50.C da Lei nº. 1.611/1983, de acordo com as exigências do art. 4º do Decreto 422, 
de 09 de março de 2018.Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em  
pauta o processo nº.24724/2017-02A– VÂNIA PALMIRA PEREIRA MARQUES, recurso voluntário, com relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso 
e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instância de indeferimento do pedido de desmembramento do imóvel constituído pelo índice cadastral 
nº 11.011.0140.001, uma vez que consta na matrícula 29.483 que os únicos proprietários de 100% do imóvel são Vânia Palmira Pereira Marques e seu esposo Mário 
Marques Sobrinho.Colocado em votação o Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto pediu vista ao processo para uma melhor análise. A seguir entrou em pauta o processo nº. 
02955/2017-02A– ALFREDO DA CUNHA BUARQUE, recurso voluntário, com relatório da Srª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, 
para manter a decisão de primeira instância de indeferimento do pedido de revisão de lançamento de tributos imobiliários (IPTU/2017) para imóvel constituído pelo ín-
dice cadastral nº 05.173.0120.000 (05.173.0120.001), em razão da ilegitimidade do polo ativo do presente feito. Colocado em votação o voto da relatora foi acompa-
nhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº. 07672/2019-02A– JOAQUIM BISNETO, recurso voluntário, 
com relatório do Sr. Rogério Silva Lisboa, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para julgar improcedente o pedido de isenção do IPTU e da TCRS ao imóvel 
de índice cadastral 22800117001, para o exercício fi nanceiro de 2019, tendo em vista que o valor venal do imóvel ultrapassa o limite legal. Colocado em votação o voto 
do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir retornou a pauta o processo nº. 20750/2018-02A– LUIZ CARLOS 
COSTA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Rogério Silva Lisboa, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para julgar procedente o pedido de isenção IPTU 
e da TCRS ao imóvel de índice cadastral 110130217001, para o exercício fi nanceiro de 2018, tendo em vista que fi cou comprovada a condição de aposentado e que a 
renda auferida está dentro do limite legal.Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A se-
guir retornou a pauta o processo nº. 2012031419373210– PREDIAL LINDA VISTA-SPE-INSC. RES. LTDA, pedido de reconsideração,  com relatório do Sr. Carlos Frederico 
Pinto e Netto, que não conheceu o pedido de revisão, com base no disposto nos arts. 246 e 246.A do CTMC, em virtude de não ser este remédio processual cabível ao 
contribuinte para a busca de sua pretensão. Votou pela manutenção in totum do teor da decisão proferida nos autos. Colocado em votação o voto do relator foi acom-
panhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir retornou a pauta o processo nº. 2012031419344410– PREDIAL LINDA VISTA-SPE-INSC. 
RES. LTDA, pedido de reconsideração,  com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que não conheceu o pedido de revisão, com base no disposto nos arts. 246 
e 246.A do CTMC, em virtude de não ser este remédio processual cabível ao contribuinte para a busca de sua pretensão. Votou pela manutenção in totum do teor da 
decisão proferida nos autos. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir retornou 
a pauta o processo nº. 08943/2018-02A– INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, pedido de reconsideração,  com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, 
com base no art. 10 do Decreto 1.393/2020, voto pela concessão da isenção de IPTU e taxas com ele lançadas para os imóveis de índices cadastrais 10.420.0668.001, 
10.420.0668.002 e 10.420.0759.001, para o exercício de 2018, com fundamento no art. 20 da Lei Complementar 065/2009. Colocado em votação o voto do relator foi 
acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue 
assinada por seu Presidente, por sua Secretária e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem- 
CONTAC.Contagem, 03 de março de 2020.PARTICIPANTES DA SESSÃO-CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO- PRESIDENTE-SILMA CÉZAR LOBATO PEREIRA- SECRETÁRIA- 
KÊNIA DUTRA DE CAMPOS-MARCELO RODRIGUES DO CARMO- ROGÉRIO SILVA LISBOA



"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, 10 de março de 2020 Página 18 de 25 Diário Oficial de Contagem - Edição 4778

Edital de Notifi cação

A Diretoria de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 26 do Decreto nº 433/2018 e em atendimento ao disposto nos artigos 
22 e 23 da Lei Municipal nº 1.611/83, bem como em conformidade com os demais dispositivos regulamentares vigentes, notifi ca o(s) interessado(s) que procedeu ao 
lançamento de IPTU conforme abaixo especifi cado:

- Processo: 25240/2019-02A – Cancelamento de IPTU
Interessado: Flávia Cristina Gonçalves Costa, CPF 047.223.756-07
Lançamento de IPTU e taxas referentes a 2017, 2018 e 2019 para o índice cadastral 04.106.0291.002.

    Mateus Braga Guerra
Diretor de Tributos Imobiliários
        Matrícula 45.866-0

Edital de Notifi cação

A Diretoria de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 26 do Decreto nº 433/2018 e em atendimento ao disposto nos artigos 
22 e 23 da Lei Municipal nº 1.611/83, bem como em conformidade com os demais dispositivos regulamentares vigentes, notifi ca o(s) interessado(s) que procedeu ao 
lançamento de IPTU conforme abaixo especifi cado:

- Processo: 25240/2019-02A – Cancelamento de IPTU
Interessado: Lindomar Catelani Inácio, CPF 932.994.786-72
Lançamento de IPTU e taxas referentes a 2017, 2018 e 2019 para o índice cadastral 04.106.0291.003.

    Mateus Braga Guerra
Diretor de Tributos Imobiliários
        Matrícula 45.866-0

Edital de Notifi cação

A Diretoria de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 26 do Decreto nº 433/2018 e em atendimento ao disposto nos artigos 
22 e 23 da Lei Municipal nº 1.611/83, bem como em conformidade com os demais dispositivos regulamentares vigentes, notifi ca o(s) interessado(s) que procedeu ao 
lançamento de IPTU conforme abaixo especifi cado:

- Processo: 25240/2019-02A – Cancelamento de IPTU
Interessado: Roni Barboza da Silva, CPF 971.880.936-87
Lançamento de IPTU e taxas referentes a 2017, 2018 e 2019 para o índice cadastral 04.106.0291.004.

    Mateus Braga Guerra
Diretor de Tributos Imobiliários
        Matrícula 45.866-0

Edital de Notifi cação

A Diretoria de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 26 do Decreto nº 433/2018 e em atendimento ao disposto nos artigos 
22 e 23 da Lei Municipal nº 1.611/83, bem como em conformidade com os demais dispositivos regulamentares vigentes, notifi ca o(s) interessado(s) que procedeu ao 
lançamento de IPTU conforme abaixo especifi cado:

- Processo: 25240/2019-02A – Cancelamento de IPTU
Interessado: José Eustáquio da Silva, CPF 980.090.286-49
Lançamento de IPTU e taxas referentes a 2017, 2018 e 2019 para o índice cadastral 04.106.0291.005.

    Mateus Braga Guerra
Diretor de Tributos Imobiliários
        Matrícula 45.866-0
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Edital de Notifi cação

A Diretoria de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 26 do Decreto nº 433/2018 e em atendimento ao disposto nos artigos 
22 e 23 da Lei Municipal nº 1.611/83, bem como em conformidade com os demais dispositivos regulamentares vigentes, notifi ca o(s) interessado(s) que procedeu ao 
lançamento de IPTU conforme abaixo especifi cado:

- Processo: 25240/2019-02A – Cancelamento de IPTU
Interessado: Maria das Graças Costa, CPF 465.030.726-00
Lançamento de IPTU e taxas referentes a 2017, 2018 e 2019 para o índice cadastral 04.106.0291.006.

    Mateus Braga Guerra
Diretor de Tributos Imobiliários
        Matrícula 45.866-0

Edital de Notifi cação

A Diretoria de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 26 do Decreto nº 433/2018 e em atendimento ao disposto nos artigos 
22 e 23 da Lei Municipal nº 1.611/83, bem como em conformidade com os demais dispositivos regulamentares vigentes, notifi ca o(s) interessado(s) que procedeu ao 
lançamento de IPTU conforme abaixo especifi cado:

- Processo: 25240/2019-02A – Cancelamento de IPTU
Interessado: Jederson Lucas Rocha Rosa, CPF 127.299.106-70
Lançamento de IPTU e taxas referentes a 2017, 2018 e 2019 para o índice cadastral 04.106.0291.007.

    Mateus Braga Guerra
Diretor de Tributos Imobiliários
        Matrícula 45.866-0

Edital de Notifi cação

A Diretoria de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 26 do Decreto nº 433/2018 e em atendimento ao disposto nos artigos 
22 e 23 da Lei Municipal nº 1.611/83, bem como em conformidade com os demais dispositivos regulamentares vigentes, notifi ca o(s) interessado(s) que procedeu ao 
lançamento de IPTU conforme abaixo especifi cado:

- Processo: 25240/2019-02A – Cancelamento de IPTU
Interessado: Elson Pereira Colares, CPF 579.262.476-34
Lançamento de IPTU e taxas referentes a 2017, 2018 e 2019 para o índice cadastral 04.106.0291.008.

    Mateus Braga Guerra
Diretor de Tributos Imobiliários
        Matrícula 45.866-0

Edital de Notifi cação

A Diretoria de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 26 do Decreto nº 433/2018 e em atendimento ao disposto nos artigos 
22 e 23 da Lei Municipal nº 1.611/83, bem como em conformidade com os demais dispositivos regulamentares vigentes, notifi ca o(s) interessado(s) que procedeu ao 
lançamento de IPTU conforme abaixo especifi cado:

- Processo: 25240/2019-02A – Cancelamento de IPTU
Interessado: José Renílson Santos, CPF 770.289.026-68
Lançamento de IPTU e taxas referentes a 2017, 2018 e 2019 para o índice cadastral 04.106.0291.009.

    Mateus Braga Guerra
Diretor de Tributos Imobiliários
        Matrícula 45.866-0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
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SUBSECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ARRECADAÇÃO
DIRETORIA DE CADASTROS TRIBUTÁRIOS

NOTIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS

A Diretoria de Cadastros Tributários vem, por meio de seu Diretor, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 20 do Decreto nº 433/2018, e como forma 
de dar publicidade aos atos administrativos emanados, e nos termos nos artigos 18, 20 e 22 da Lei n° 1611/83 - Código Tributário do Município de Contagem – CTMC, 
bem como em conformidade com o disposto nas Leis Complementares 177/2014 e 217 de 07/03/2017, NOTIFICAR os contribuintes abaixo mencionados, para que 
compareçam junto a Subsecretaria de Receita Municipal, para apresentação dos documentos necessários para a análise e prosseguimento dos processos protocolizados. 
Ficam estes contribuintes cientifi cados do prazo de 30 (trinta) dias para o atendimento a esta notifi cação, sob pena de indeferimento do pleito e o consequente arqui-
vamento do processo. Devendo tratar pessoalmente nos guichês de atendimento sobre as pendências, na Avenida João César de Oliveira, nº 6620, Bairro Sede – CEP: 
32.040-000, nos dias úteis, das 08:30hs às 16:30hs. 

Nº PROCESSO NOME DO CONTRIBUINTE

02515/2020-02A ESPÓLIO DE ADOLFO GOMES DE MELO

02753/2020-02A WANDERSON APARECIDO GONZAGA

02755/2020-02A WANDERSON APARECIDO GONZAGA

02754/2020-02A WANDERSON APARECIDO GONZAGA

02707/2020-02A JOANA ALVES DE ABREU

08163/2019-02A DEIVISON ALEIXO DA SILVA

02180/2020-02A ALEXANDRE DALDEGAN CUSTÓDIO

02515/2020-02A ESPÓLIO DE ADOLFO GOMES DE MELO

02575/2020-02A JOÃO LOURENÇO LAGE

02478/2020-02A ARLETE SILVANIA DE ARRUDA LIMA

02472/2020-02A ILTA ROSA DA SILVA

02419/2020-02A CONSTRUTORA CASA BRANCA EIRELLI

02921/2020-02A DAMARES ROSEANE SILVA ALVES FURTADO

JAMERSON T. SILVA
Matrícula: 43.449-3
Diretor de Cadastros Tributários

Secretaria Municipal 
de Saúde

PORTARIA Nº 248, de 06 de março de 2020.
Designa Pregoeiros e membros da Equipe de Apoio da Secretaria Municipal de Saúde, para atuarem nas licitações na modalidade Pregão e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais e CONSIDERANDO:
O disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; 
O disposto no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; 
O que consta dos Decretos Municipais nº 10.254, de 1º de setembro de 1999 e nº 11.172, de 08 de maio de 2003, alterado pelo Decreto Municipal nº 175, de 29 de 
agosto de 2005,
RESOLVE: 
Art.1º - Designar como Pregoeiros e membros da Equipe de Apoio nos Pregões da Secretaria Municipal de Saúde os servidores abaixo relacionados:
I- Dos Pregoeiros:
Tássia Rafaela de Carvalho Coutinho - Matricula: 202.835;
Fabiana Cristina da Silva — Matrícula: 182.064;
Aline Gomes dos Santos - Matrícula: 203.667.
II - Da Equipe de Apoio:
Juraci Pereira dos Santos — Matrícula: 203.061; 
Fabiana Cristina da Silva — Matrícula: 182.064;
Aline Gomes dos Santos - Matrícula: 203.667;
Tássia Rafaela de Carvalho Coutinho - Matricula: 202.835.
§1º - O edital indicará o Pregoeiro Titular para o certame e, em seus impedimentos legais e eventuais, será substituído por um servidor dentre os citados no inciso I 
deste artigo, que atuará como Pregoeiro Substituto, especifi camente designado para este fi m.
§2º - Para cada Pregão será indicado no Edital o Pregoeiro que conduzirá o certame e na Ata da sessão a respectiva Equipe de Apoio.
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Art. 2º - O Pregoeiro e sua respectiva equipe de apoio terão por atribuição, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua 
classifi cação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.
Art. 3º - Os Pregoeiros e a Equipe de Apoio, de que trata esta Portaria, atuarão nos processos de licitação na modalidade Pregão, de competência da Secretaria Munici-
pal de Saúde.
Art. 4º - Revogam-se neste ato as disposições em contrário. 
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de março de 2020.

Contagem, 06 de março de 2020.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretário Municipal de Saúde de Contagem

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar Municipal 031/2006 e Lei Federal 8.666/1993, resolve 
Revogar o Chamamento Publico 001/2019 - Processo nº 003/2019, cujo objeto é Chamamento Público para celebração de termo de colaboração com organização da 
sociedade civil e/ou Sociedades Cooperativas onde estas deverão desenvolver a manutenção das ações necessárias aos serviços de RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS (SRTs). A 
contratação destina-se ao gerenciamento, operacionalização e execução de atividades referentes aos Serviços Residenciais Terapêuticos tipo II (SRTs) de duas residências 
terapêuticas já em funcionamento no município de Contagem, de acordo com solicitação de revogação apresentada pela área técnica, na pessoa do Sr. Rafael Coelho 
Kalil, através do Memo 277/2020 – Saúde Mental. Em 05 de março de 2020. Cleber de Faria Silva - Secretario Municipal de Saúde. 

Aviso de nova data de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa a nova data para a realização do Pregão Eletrônico 
Nº 133/2019 - cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ALGODÃO, ATADURA E COMPRESSAS, FRACASSADOS ATRAVÉS DO PE 
105/2018. PELO PERÍODO DE 12 MESES – Data: 23 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 10 de março de 2020.

Aviso de Suspensão de Sessão - O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa a suspensão de sessão do Pregão Eletrônico nº 141/2019 
– PAC: 217/2019 cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ABASTECER SERVIÇO DE 
ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, CAIXA DE EMERGÊNCIA, CENTRO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO SUS CONTAGEM. Informamos ainda que a nova data da sessão será 
publicada posteriormente. - Equipe de Pregão - Cleber de Faria Silva, Secretário Municipal de Saúde. Em 09 de março de 2020.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 047

O Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplifi cado – PSS 01/2019 – 47º resultado, da função e classifi cação abaixo relacionada, 
a comparecer ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General 
David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de  10/03/2020 a 17/03/2020.

Médico Clínico Geral - 1º ao 2º Classifi cado.

Médico da Família - 1º Classifi cado.

Contagem, 09 de março de 2020.
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CLEBER DE FARIA SILVA
Secretario Municipal de Saúde de Contagem  

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 048

O Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplifi cado – PSS 01/2019 – 48º resultado, da função e classifi cação abaixo relacionada, 
a comparecer ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General 
David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de  11/03/2020 a 20/03/2020.

Médico Clínico Geral - 1º ao 2º Classifi cados.

Médico da Família - 1º ao 8º Classifi cados.

Médico Hematologista – 1º Classifi cado.

Contagem, 10 de março de 2020.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretario Municipal de Saúde de Contagem  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM

A Comissão de Avaliação dos Títulos, constituída através da Portaria 198, de 23 de janeiro de 2019 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do Processo Seleti-
vo Simplifi cado - PSS nº 001/2019, segue abaixo a classifi cação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplifi cado nº 001/2019 após julgamento realizado pela 
Comissão, conforme os critérios defi nidos no referido edital.        

047º resultado de Classifi cação do Processo Seletivo Simplifi cado SMS/PSS Nº 01/2019

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MEDICO CLINICO GERAL 1º FABIO JUNIOR MODESTO E SILVA 05,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 2º ALEXANDRE CARLOS DE SOUZA 05,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MEDICO FAMILIA 1º PRISCILA TOLEDO PEREIRA 05,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos:
Ana Maria Viegas 
Ana Paula Loures Linhares Goyata 
Rejane de Almeida Caborges
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Contagem, 09 de Março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM

A Comissão de Avaliação dos Títulos, constituída através da Portaria 198, de 23 de janeiro de 2019 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do Processo Seleti-
vo Simplifi cado - PSS nº 001/2019, segue abaixo a classifi cação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplifi cado nº 001/2019 após julgamento realizado pela 
Comissão, conforme os critérios defi nidos no referido edital.        

048º resultado de Classifi cação do Processo Seletivo Simplifi cado SMS/PSS Nº 01/2019

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MEDICO HEMATOLOGISTA 1º JULIANA FONTES SILVA 15,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MEDICO CLINICO GERAL 1º DENISE SUEMY ROCHA HASHIMOTO 05,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 2º LUCIANO JOSE DA SILVA NETO 05,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MEDICO FAMILIA 1º RONARA ANGELICA DE SOUZA 05,00 CLASSIFICADO

MEDICO FAMILIA 2º ISADORA MELO CUNHA 05,00 CLASSIFICADO

MEDICO FAMILIA 3º LUCAS ANDRE SILVA SANTOS 05,00 CLASSIFICADO

MEDICO FAMILIA 4º LETICIA TORRES DELUNARIO 05,00 CLASSIFICADO

MEDICO FAMILIA 5º LETICIA CAMPOS CUNHA MARINHO DE SOUZA 05,00 CLASSIFICADO

MEDICO FAMILIA 6º THIAGO GUIMARAES E SILVA 05,00 CLASSIFICADO

MEDICO FAMILIA 7º LORENA COSTA DUVAL BORGES 05,00 CLASSIFICADO

MEDICO FAMILIA 8º HORTENCIA GOMES DA SILVEIRA 05,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos:
Ana Maria Viegas 
Ana Paula Loures Linhares Goyata 
Rejane de Almeida Caborges

Contagem, 10 de Março de 2020.

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

ATA DA TOMADA DE PREÇOS NÚMERO 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 003/2020 - EDITAL N. 003/2020
JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Aos 10 (dez) dias do mês de março do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 11h00min, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, fi zeram-se presentes os 
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membros da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Contagem, que abaixo assinam, no-
meados pela Portaria SEMOBS N. 007, de 20/02/2020 para julgamento dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO dos participantes da Tomada de Preços número 001/2020, 
destinada à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL 
E URBANIZAÇÃO DA VILA BOA VISTA - BAIRRO PARQUE SÃO JOÃO EM CONTAGEM – MG, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
-SEMOBS. Apresentaram envelopes de Documentos de Habilitação as seguintes licitantes:

LICITANTES:

CONATA ENGENHARIA LTDA.

CONSTRUTORA SINARCO LTDA.

CANAL ENGENHARIA LTDA.

Quanto ao Item 4.2.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, instada a se manifestar, a Subsecretaria Municipal de Obras da SEMOBS assim se pronuncia em Relatório de Análise 
circunstanciado apenso ao Processo e disponível para todas as licitantes: “Pelo exposto, no que concerne ao Item 4.2.2 – Qualifi cação Técnica do Edital, a SEMOBS 
considera todas as licitantes habilitadas a prosseguir no certame ” A Comissão Permanente de Licitação procedeu a análise dos demais itens dos Documentos de Ha-
bilitação das licitantes e decide por HABILITAR as licitantes CONATA ENGENHARIA LTDA., CONSTRUTORA SINARCO LTDA. e CANAL ENGENHARIA LTDA. 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 Felix Capucho
Comissão Permanente de Licitação

Lúcia Franco de Carvalho
Comissão Permanente de Licitação

Transcon

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº 005/2020
              PA Nº 013/2020

OBJETO: Aquisição de Geladeiras e Micro-ondas, conforme especifi cação descrita em Termo de Referência.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 11162.15.122.0001.2148 – 449052.06 – Fonte: 0157

DESPACHO:

Senhor Presidente,

A presente dispensa foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no art. 24, II da lei 8.666/93.

Desta forma, submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª, para RATIFICAÇÃO podendo a presente despesa ser realizada com a empresa MAGAZINE 
LUIZA S/A, inscrita no CNPJ nº 47.960.950/1002-66, no valor total de R$ 6.785,00 (Seis Mil e Setecentos e Oitenta e Cinco Reais).

Flávio de Lima Resende
Assessor da Gerente de Aquisições e Patrimônio

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do art. 26, da Lei 8.666/93 e autorizo a contratação da MAGAZINE LUIZA S/A. Publique-se no prazo legal para produzir seus 
efeitos a partir desta data.

Contagem, 06 de março de 2020
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Leonardo Gonçalves Reis 
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem-
TransCon
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