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1 

INTRODUÇÃO 

 

Em 29 de dezembro de 2019, um hospital em Wuhan admitiu quatro pessoas com pneumonia 

e reconheceu que as quatro haviam trabalhado no Mercado Atacadista de Frutos do Mar de 

Huanan, que vende aves vivas, produtos aquáticos e vários tipos de animais selvagens ao público. 

O hospital relatou essa ocorrência ao Centro de Controle de Doenças (CDC-China) e os 

epidemiologistas de campo da China (FETP-China) encontraram pacientes adicionais vinculados ao 

mercado e, em 30 de dezembro, as autoridades de saúde da província de Hubei notificaram esse 

cluster ao CDC da China. 

A partir desse momento uma série de ações foram adotadas, culminando com a ativação, no 

dia 22 de janeiro de 2020 do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE-

COVID-19), do Ministério da Saúde (MS) coordenado pela Secretaria de Vigilância em Saúde 

(SVS), com o objetivo de nortear a atuação do MS na resposta à possível emergência de saúde 

pública, buscando uma atuação coordenada no âmbito do SUS 

Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII) e o Brasil, em 03 de fevereiro de 2020, declara Emergência em Saúde Pública 

de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus 

(COVID-19), considerando a necessidade de respostas rápidas através da Portaria MS/GM Nº 188. 

As medidas adotadas pela Vigilância à Saúde do Brasil e outros órgãos como Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) tomam como base as orientações da OMS e podem ser modificadas 

de acordo com a evolução dos estudos científicos publicados referente à pandemia por esse novo 

Coronavírus.  

A situação de casos no mundo é atualizada diariamente e se encontra disponível no endereço 

eletrônico:https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/situation-reports/.  No 

Brasil, as informações são atualizadas, também, diariamente e disponibilizadas através do 

endereço eletrônico: https://www.saude.gov.br/saude-de-az/coronavirus. 

Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderada, 

semelhantes a um resfriado comum. O período de incubação é, em média, de cinco dias, podendo 

chegar até 16 dias. O período de transmissibilidade dos pacientes infectados por Novo Coronavírus 

(SARS CoV-2) é em média de sete dias após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares 

do SARS CoV-2 sugerem que a transmissão possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais e 

sintomas. Até o momento, o período de transmissão não está bem estabelecido. De uma forma 

geral, a principal forma de transmissão dos coronavírus é por meio do contato próximo pessoa a 

pessoa, a partir de secreções respiratórias de uma pessoa infectada, como também pela tosse. 
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1 OBJETIVOS 

1.1 Objetivo Geral 

Definir e descrever as ações e estratégias, de cada área da Secretaria Municipal de Saúde, 
na preparação, precaução, prevenção, proteção e prontidão, a fim de conter e mitigar os impactos 
da introdução da infecção humana pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) no Município de 
Contagem. 

1.2 Objetivos específicos 

 Detectar, de forma oportuna (imediata), qualquer caso suspeito no município; 

 Notificar imediatamente à Secretaria Municipal de Saúde, Estadual e ao Ministério da 

Saúde; 

 Adotar procedimentos de biossegurança; 

 Propor medidas de isolamento do paciente de acordo com cada nível de enfrentamento; 

 Propor medidas de quarentena; 

 Confirmar ou descartar o caso suspeito; 

 Monitorar contatos de caso suspeito; 

 Monitorar pessoas que chegarem em Contagem procedentes de áreas de transmissão;  

 Implementar fluxos assistenciais e protocolos. 
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2 CRITÉRIOS DE CASO 

Cabe destacar alguns pontos. A febre pode não estar presente em alguns casos 

como, por exemplo: 

 Os extremos de idade; 

 Imunossuprimidos; 

 Pessoas que tenham utilizado medicamento antitérmico.  

Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão 

deve ser registrada na ficha de notificação. 

“Transmissão local” 

É definida como a confirmação laboratorial de transmissão do SARS-CoV-2 entre 

pessoas com vínculo epidemiológico comprovado. Os casos que ocorrerem entre familiares 

próximos ou profissionais de saúde de forma limitada não serão considerados transmissão 

local. As áreas com transmissão local serão atualizadas e disponibilizadas no site do 

Ministério da Saúde, no link: saude.gov.br/listacorona. 

“Contato Próximo”  

É definido como: estar a aproximadamente dois metros de um paciente com 

suspeita de caso por novo coronavírus, dentro da mesma sala ou área de atendimento, por 

um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual (EPI).  

O contato próximo pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou 

sala de espera de assistência médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos 

corporais, enquanto não estiver usando o EPI recomendado. 
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3 DEFINIÇÕES DE CASOS 

A definição de casos acompanhará as determinações do Ministério da Saúde.No momento 

são adotadas as aqui descritas: 

3.1 Caso Suspeito 

3.1.1 Situação 1  

Febre E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para 

respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de viagem para área com 

transmissão local, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento 

dos sinais ou sintomas; 

OU 

3.1.2 Situação 2 

Febre E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse,dificuldade para respirar, 

batimento das asas nasais entre outros) E histórico de contato próximo de caso suspeito 

para o coronavírus (SARS-CoV-2), nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos 

sinais ou sintomas; 

OU 

3.1.3 Situação 3 

Febre OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para 

respirar, batimento das asas nasais entre outros) E contato próximo de caso confirmado de 

coronavírus (SARS-CoV-2) em laboratório, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento 

dos sinais ou sintomas. 

3.2 Caso Confirmado 

Indivíduo com confirmação laboratorial conclusiva para o novo Coronavírus (SARS-

CoV-2), independente de sinais e sintomas.  
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3.3Caso Descartado 

Caso que não se enquadre na definição de suspeito e apresente resultado laboratorial 

negativo para SARS-CoV-2 ou confirmação laboratorial para outro agente etiológico. 

3.4 Caso Excluído 

Caso notificado que não se enquadre na definição de caso suspeito. Nessa situação, o 

registro será excluído da base de dados.  

3.5 Contatos de Caso Suspeito 

Os contatos de casos suspeitos identificados deverão ser isolados e monitorados por 14 

dias após a última exposição conhecida. 

O acompanhamento dos contatos será de responsabilidade da rede municipal de saúde 

onde o paciente estiver domiciliado. As orientações para estes casos encontram-se descritas na 

NOTA TÉCNICA N°01 COES SARS-CoV-2: MONITORAMENTO E MANEJO DE CONTATOS DE 
CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO SARS-CoV-2. Disponível em: 
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/Coronav%C3%ADrus/Not
a_Tecnica_Monitoramento_e_Manejo_Contatos_COVID19_06-3-2020_1.pdf 

A sala de situação do Centro de Operações de Emergência (COE) fará o monitoramento dos 

contatos durante o período de quarentena. 

3.6 Pessoas procedentes das áreas de transmissão sustentada 

As pessoas que estiveram na região de transmissão sustentada devem permanecer 

em quarentena no domicílio pelo período de 14 dias. Para acompanhamento e 

monitoramento destas pessoas, seguir as mesmas medidas descritas naNOTA TÉCNICA 
N°01 COES SARS-CoV-2: MONITORAMENTO E MANEJO DE CONTATOS DE CASOS 
SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO SARS-CoV-2.Disponível em: 

https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/Coronav%C3%ADrus/Not
a_Tecnica_Monitoramento_e_Manejo_Contatos_COVID19_06-3-2020_1.pdf 
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4 DETECÇÃO E NOTIFICAÇÃO 
 
 O SARS-CoV-2 é um evento de Notificação Compulsória IMEDIATA que deve ser feita em 

até 24 horas a partir da suspeita clínica.A notificação deve ser realizada pelo profissional de saúde 

ou pelo serviço que prestar o primeiro atendimento ao paciente, às autoridades de saúde das 

Secretaria Municipal, Estadual e à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde como 

determina a Portaria de Consolidação Nº 04, anexo V, capítulo I, seção I 

(http://j.mp/portariadeconsolidacao4ms) e Resolução SES/MG Nº 6.532, de 05 de dezembro de 

2018. 
  Notificar IMEDIATAMENTE ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em 
Saúde – CIEVS MINAS no telefone de plantão (31) 99744-6983 e no e-mail 

notifica.se@saude.mg.gov.br, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Concomitante, a 

notificação deverá ser feita também para a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde por um dos seguintes meios: telefone 0800.644.6645, preferencialmente; e-mail 

notifica@saude.gov.br ou no formulário FormSUScap (https://redcap.saude.gov.br). 

Para registro usar CID 10: B34.2 - Infecção por coronavírus de localização não 
especificada. 
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5ASSISTÊNCIA 

● Capacitar os profissionais da rede própria e rede privada quanto ao manejo do paciente 

suspeito de CODIV 19 e uso de EPI; 

● Orientar redução de circulação de pessoas nas unidades de saúde; 

● Suspender atendimentos em grupos; 

● Realizar reuniões presenciais de trabalho somente em casos imprescindíveis; 

● Suspender os atendimentos eletivos a fim de reduzir a circulação de pessoas nas 

Unidades Básicas de Saúde, exceto os acompanhamentos das gestantes e consultas de 

puericultura para crianças com queixas clínicas e agudos de qualquer natureza; 

● Organizar vacinação de pessoas idosas em sala separada da vacinação de rotina, 

mantendo a organização da espera com distância de 1,5 metro entre os pacientes; 

● Organizar as equipes de saúde para vacinar primeiramente as pessoas idosas inclusive 

aquelas com mobilidade reduzida devendo receber a vacina em domicilio ou Instituições 

de longa permanência;  

● Orientar a população idosa quanto aos riscos do novo coronavirus devendo os mesmos 

permanecer em domicilio para evitar contaminação pelo SARS-CoV-2;  

● Informar à epidemiologia dos Distritos Sanitários sobre os domicílios com casos suspeitos 

para medidas de precaução; 

● Identificar precocemente casos suspeitos utilizando EPI; 

● Suspeitar de casos com sintomas respiratórios e em caso positivo colocar o paciente em 

isolamento imediato; 

● Suspender ações estratégicas de educação coletiva e screening que possam ser 

adiados; 

● Disponibilizar equipamento de proteção individual aos profissionais; 

● Garantir fornecimento de máscara cirúrgica às pessoas com casos suspeitos; 

● Orientar quanto o teleatendimento (31) 3198-1535 à população; 

● Orientar as escolas públicas e privadas, CRAS/CREAS, unidades de atendimento da 

PMC para atendimentos individuais e casos de grandes necessidades; 

● Orientar as empresas quanto medidas de precaução padrão. 
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6 NÍVEIS DE ENFRENTAMENTO 
 

NÍVEL DE ENFRENTAMENTO SITUAÇÃO 

NÍVEL 1 
Ameaça de introdução do vírus 

SARS- CoV-2 

Ameaça   real   de   introdução   do   vírus   no município 
através da ocorrência de casos suspeitos e/ou confirmados 
de SARS- CoV-2, importados de áreas afetadas. 

NÍVEL 2 
Confirmação de caso 

importado e de contatos dos 
casos importados, sem 
transmissão sustentada 

Ocorrência   de   transmissão   autóctone, ou seja, de casos 
confirmados sem histórico de viagens a áreas afetadas ou 
com contatos de casos confirmados importados 

NÍVEL 3 

Transmissão sustentada 

 

Transmissão da    doença com risco de ocorrência de 
grande magnitude e dispersa no território. Para este nível 
são construídos 4 cenários: 
 
Cenário 1:   Transmissão   localizada, com ocorrência de 10 
casos; 
Cenário 2:  Transmissão localizada, com ocorrência de 
número médio de casos, sem comprometimento da 
assistência; 
Cenário 3: Transmissão em grande extensão territorial com 
grande número de casos   com comprometimento parcial da 
assistência; 
Cenário 4: Ocorrência de grande número de casos que 
levam a situação de desassistência. 

6.1 Indicadores de Monitoramento 

RESPONSÁVEL CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 CENÁRIO 4 

Atenção Básica  Transmissão 
localizada, 
com 
ocorrência de 
10 casos de 
síndrome 
gripal por dia 
por equipe.  

Transmissão 
localizada, 
com 
ocorrência 20 
casos, 
síndrome 
gripal por dia 
por equipe.  
 

Transmissão 
em ocorrência 
30 casos, 
síndrome gripal 
por dia por 
equipe.  

Ocorrência de grande 
número maior de 30 
casos que levam a 
situação de 
desassistência. 

Epidemiologia Notificação de 
1a 09 casos 
confirmados 
de transmissão 
sustentada de 
COVID-19 

Notificação de 
10 a 29 casos 
confirmados 
de 
transmissão 
sustentada de 
COVID-19 

Notificação de 
30 a 100 casos 
confirmados de 
transmissão 
sustentada de 
COVID-19 

Notificação demais de 
100 casos confirmados 
de transmissão 
sustentada de COVID-
19 
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Urgência Internação de 
02 pacientes 
com COVID-19 

Internação de 
06 pacientes 
com COVID-
19 

Internação de 
20 pacientes 
com COVID-19 

Internação de mais de 
20 pacientes com 
COVID-19 

6.2 Fases Contenção:  

Refere-se ao Nível 1 e 2 de Enfrentamento  

6.2.1 Vigilância 

● Instalar o Centro de Operações em Emergência (COE); 

● Intensificar as atividades do CIEVS Minas – Unidade de Resposta Rápida (URR); 

● Implantar forte vigilância em aeroportos: identificação e orientação de pessoas procedentes 

das áreas de transmissão; notificar ao CIEVS Minas quando da identificação destas pessoas 

e preencher formulário específico; 

● Receber notificação imediata de casos suspeitos; 

● Definir condições de isolamento e quarentena. 

6.2.2 Farmácia 

● Atendimento prioritário aos idosos; 

● Entrada controlada nas farmácias de acordo com a disponibilidade de guichês; 

● Disponibilidade de kits com dipirona ou paracetamol para entrega aos usuários com 

suspeitas de COVID-19 nas UBS’s; 

● Dispensação para 2 meses para medicação de uso crônico, conforme disponibilidade de 

estoque. 

6.2.3 Serviço de Atenção Domiciliar - SAD 

● Coletar swab em domicílio mediante solicitação da vigilância epidemiológica; 

● Acompanhar casos suspeitos em domicílio por telemonitoramento; 

● Garantir visita médica e de enfermeiro em domicílio, se necessário; 

● Criação de mais uma EMAD específica para combate ao COVID-19. 

6.2.4 Transporte 

● Transferir pacientes suspeitos das UBS para internação pelo transporte sanitário/SAMU; 

6.2.5 Urgência / UPA / Complexo Hospitalar 

● Garantir isolamento de coorte de casos suspeitos no hospital e em UPA; 
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● Orientar, CRAS/CREAS, unidades de atendimento da PMC para atendimentos individuais e 

casos de grande necessidade; 

● Orientar as empresas prestadoras de serviços para medidas de precaução padrão; 

● Alinhar com os municípios da grande Belo Horizonte para ações coordenadas; 

5.2.6 Comunicação 

● Elaboração dos cartazes para fixação em locais públicos com orientação de sinais e 

sintomas e medidas de prevenção; 

● Flyers para informação da população; 

● Realizar live no Facebook e Instagram com orientações para a população; 

● Divulgação do Call Center; 

● Produção de reportagem e material informativo para o site e rede social da PMC; 

● Atendimento à imprensa; 

● Divulgação de normativas e notas técnicas. 

5.2.7 Central 24hrs de orientação ao cidadão para o enfrentamento ao covid - 19  

● Teleatendimento (31) 3198-1535 para orientações da população; 

● Profissionais de Saúde: 02 enfermeiros e 01 médico a cada turno de 12hrs. 

Objetivo: Orientar a população, via central telefônica, com base nas queixas relatadas pelos 
usuários, utilizando como instrumento um questionário aplicado, instruindo-o sobre quais ações 
devem ser adotadas. O intuito é otimizar o trabalho dos serviços em saúde e evitar aglomerações 
de pessoas e possíveis fontes de contágio dos contatos, através de medidas de precaução.  

Casos Suspeitos: serão referenciados para as unidades adequadas ao atendimento dos casos, de 
acordo com os sinais e sintomas descritos pelo usuário, levando em consideração a disponibilidade 
dos serviços, assim como orientações de precauções para se evitar disseminação do COVID-19. 

 

7. FASES DE MITIGAÇÃO: 

● Suspensão de eventos públicos municipais; 

● Suspensão de procedimentos eletivos; 
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8. FASE DE RESPOSTA 
 

RESPONSÁVEL CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 CENÁRIO 4 

Epidemiologia 

Monitorar os 
casos suspeitos, 
confirmados e 
seus contatos; 
Indicar e prever 
condições para 
isolamento 
domiciliar; 
Orientar e 
acompanhar 
isolamento em 
hospitais de 
referência 
quando 
preencher 
critérios de 
intensificação 
por 
descompensaçã
o clínica; 
Receber 
notificação 
imediata de 
casos suspeitos; 
Manter 
indicações 
isolamento e 
quarentena. 

Monitorar os casos 
suspeitos, 
confirmados e os 
seus contatos; 
Orientar medidas 
para isolamento 
domiciliar; 
Indicar isolamento 
em hospitais de 
referência apenas 
quando preencher 
critérios clínicos 
para internação; 
Notificação 
imediata por 
telefone de casos 
suspeitos; 
Definição de 
isolamento. 

Regionalizar o 
monitoramento 
dos casos 
suspeitos, 
confirmados e 
de seus 
contatos. 
Manter 
indicação de 
isolamento 
domiciliar.Indicar 
isolamento de 
coorte em 
hospitais gerais 
para casos com 
indicação clínica 
de internação. 
Receber 
notificação por 
email de casos 
sem sinais de 
gravidade 
Receber 
notificação por 
telefone de 
casos que 
preencherem 
critérios de 
SRAG. 
Prever recursos 
humanos e 
materiais para 
enfrentamento 
do cenário. 

Manter 
regionalização e 
monitoramento 
dos casos 
suspeitos 
Indicar isolamento 
do coorte em 
hospitais gerais 
ou “ Hospitais de 
campanha” 
Receber 
notificação por 
email de casos 
com sinais de 
gravidade SRAG 
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RESPONSÁVEL CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 CENÁRIO 4 

Atenção básica 

Orientar tratamento de casos suspeitos ou confirmados estáveis em domicílio; 
Suspender atividades em grupo; 
Realizar telemonitoramento; 
Priorizar atendimento de idosos (mais de 60 anos), portadores de 
comorbidades e casos graves ou atendimento em horário diferenciado; 
Fornecer atestado para casos com síndrome gripal e orientar isolamento 
domiciliar; 
Identificação 
precoce de 
casos suspeitos 
na sala de 
espera 
Recomposição 
de equipe com 
médicos e 
enfermeiros 
ACS: Orientar a 
população sobre 
sintomas das 
doenças, 
medidas 
preventivas e 
sinais de 
gravidade. 

Identificação 
precoce de casos 
suspeitos na sala 
de espera 
 
 
 
ACS: Orientar a 
população sobre 
sintomas das 
doenças, medidas 
preventivas e sinais 
de gravidade. 

Manter a suspensão de atendimento 
eletivo nas UBS. 
 
 
 
 
ACS: Orientar a população sobre 
sintomas das doenças, medidas 
preventivas e sinais de gravidade. 
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RESPONSÁVEL CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 CENÁRIO 4 

Urgência 

Comprar leito em Hospitais  Privados 
Garantir leito de retaguarda no HMC; 
Priorizar atendimento de idosos (mais de 60 anos),  portadores de 
comorbidades e casos graves; 
Locar equipamentos para os leitos de retaguarda; 
Reduzir tempo de permanência dos pacientes com sintomas gripais na 
recepção; 
Identificar 
precocemente  
casos suspeitos 
na sala de 
espera 
Fornecer insumo 
de proteção 
(máscara 
cirúrgica) para 
paciente e 
acompanhante 
Abertura de 14 
leitos na Ala 
Nova do HMC  
Solicitação / 
Aquisição extra 
quantitativo dos 
insumos 
mensais 
Estabelecer e 
treinar a RUE 
quanto ao 
manejo COVID-
19 e fluxos 
Estabelecer 
entrada 
exclusiva para 
os casos 
suspeitos 
através da nova 
ala da CM 
Ampliar equipe 
assistencial  
 

Identificar 
precocemente  
casos suspeitos na 
sala de espera 
Fornecer insumo de 
proteção (máscara 
cirúrgica) para 
paciente e 
acompanhante 
Aberturaleitos 
adicionais na Ala 
Nova da Clínica 
Médica. 
Ampliar equipe 
conforme a 
necessidade 
assistencial  
Mensurar 
quantitativo de 
insumos e, se 
necessário, realizar 
nova aquisição para 
a rede. 
Atender de acordo 
com a necessidade 
de suporte de leitos 
adicionais de 
enfermaria e UTI 
Implantar local 
específico dentro 
das UPAS para 
atendimento dos 
pacientes 

Abertura de unidades de apoio para 
atendimento e observação; 
Adequação da UPA SEDE para leitos 
de internação de casos exclusivos 
para COVID 19; 
Atender de acordo com a 
necessidade de suporte de leitos 
adicionais de enfermaria e UTI 
Implantar local específico dentro das 
UPA para atendimento dos pacientes, 
contendo os equipamentos e insumos 
necessários (máscara, luvas, 
produtos antissépticos, medicações, 
oxigenioterapia, leitos etc) prevendo 
incremento de 10 a 30% destes 
ítens); 
Mensurar quantitativo de insumos e 
se necessário realizar nova 
aquisição. 
Abertura de 07 leitos adicionais no 
CTI, destinar os 06 leitos da transição 
e  as  06 salas do bloco cirúrgico; 
Transformar o centro cirúrgico em 
CTI; 
Avaliar a possibilidade de 
atendimento em UBS e outros 
espaços na área externa com acesso 
especial e único aos leitos de 
isolamento 
Ampliar equipe assistencial conforme 
RDCs 

 
Estimativa de leitos em Hospital por período de 30 dias 

IDADE  0-9 anos 9-19 anos 19-49 anos 
50-59 
anos 

60-69 
anos > 70 anos TOTAL  
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Observação/Internação  131 146 2.357 899 1109 596 5.238 
Necessidade de Leitos 
de CTI  * * 117 45 56 30 248 
Tempo médio estimado 
de utilização de CTI * * 7 dias  7 dias  10 dias  18 dias  

Média 10 
dias 

 

RESPONSÁVEL CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 CENÁRIO 4 

SAD 

Monitoramento 
de 10 casos 
confirmados em 
isolamento 
domiciliar 
através das 
próprias EMAD. 
Aumentar CH 
servidores na 
ativa através de 
flexibilização de 
jornada. 

Monitoramento de 
20 casos 
confirmados em 
isolamento 
domiciliar através 
das próprias EMAD. 
Aumentar o número 
de EMAD de 07 
para 08 equipes. 
Aumentar nº de 
plantões dos 
motoristas 
cooperados. 
 

Cancelar 
admissões de 
pacientes de 
menor 
complexidade. 
Monitorar 40 
casos 
confirmados em 
isolamento 
domiciliar 
através das 
próprias EMAD. 
Aumentar de 08 
para 09 equipes 
de EMAD.  
Aumentar mais 
um veículo com 
motorista 
cooperado, de 
13 para 14. 
Classificar casos 
P0, P1, P2. 
Repassar casos 
leves (P2) para 
monitoramento 
da Atenção 
Primária. 

 Cancelar 
admissões de 
pacientes de 
menor 
complexidade. 
Monitorar 100 
casos 
confirmados em 
isolamento 
domiciliar através 
das próprias 
EMAD. Aumentar 
de 09 para 10 
equipes de 
EMAD. Aumentar 
mais um veículo 
com motorista 
cooperado, de 14 
para 15.  
Priorizar 
monitoramento 
casos P0. 
Repassar casos 
leves (P1) para 
monitoramento da 
Atenção Primária. 
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RESPONSÁVEL CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 CENÁRIO 4 

Almoxarifado 

Ampliar 
fornecimento de 
insumos em 
10% 
Máscara 
cirúrgica, 
máscara 
N95,capote 
descartável, 
capote com 
barreira 
biológica e saco 
de lixo infectante 

Ampliar 
fornecimento de 
insumos em 15% 
Máscara cirúrgica, 
máscara 
N95,capote 
descartável, capote 
com barreira 
biológica e saco de 
lixo infectante 

Ampliar 
fornecimento de 
insumos em 
20% 
Máscara 
cirúrgica, 
máscara 
N95,capote 
descartável, 
capote com 
barreira 
biológica e saco 
de lixo infectante 

Ampliar 
fornecimento de 
insumos em 50% 
Máscara cirúrgica, 
máscara 
N95,capote 
descartável, 
capote com 
barreira biológica 
e saco de lixo 
infectante 

Laboratório 

Garantir realização do teste para COVID nos caos graves, dos profissionais de 
saúde e na unidade sentinela; 
Na disponibilidade de teste realizar em todos os casos suspeitos ou por 
amostragem; 
Garantir transporte swab para FUNED 
Compra de kits de teste rápido para influenza A e B, vírus sincicial e PCR. 

Transporte 
Garantir transporte de pacientes da UBS para internação; 
Garantir transporte de pacientes da UPA para internação; 

Farmácia 
Atendimento prioritário aos idosos; 
Entrada controlada nas farmácias de acordo com a disponibilidade de guichês; 
Disponibilidade de kits com dipirona ou paracetamol para entrega aos usuários 
com suspeitas de COVID-19 nas UBS e UPA; 
Dispensação para 02 meses da medicação de uso crônico, conforme 
disponibilidade de estoque. 

Saúde do 
Trabalhador Ação junto às empresas para orientação de ações de precaução 

Comunicação 
Elaboração dos cartazes para fixação em locais públicos com orientação de 
sinais e sintomas e medidas de prevenção; 
Flyers para informação da população; 
Realizar live no Facebook e Instagram com orientações para a população; 
Divulgação do Call Center para atender a população 31981535; 
Produção de reportagem e material informativo para o site e rede social da 
PMC; 
Atendimento a imprensa; 
Divulgação de normativas e notas técnicas. 
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ANEXO I- ESTIMATIVA DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO COVID - 19 

 

QUADRO 1- ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO DE INSUMOS COVID-19  

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE 30 DIAS 
PARA O 

PERÍODO (12 
SEMANAS) 

060.017.1 Avental impermeável Unidade 76.186 228.558 
060.017.39 Gorro Unidade 74.468 223.404 
060.017.33 Mascara cirurgica Unidade 1.701.244 5.103.732 
060.017.35 Mascara N 95 Unidade 365.215 1.095.645 
060.017.21 Luva de procedimento P Cx com 100 

unidades 

76.186 228.559 060.017.22 Luva de procedimento M Cx com 100 
unidades 

060.017.22 Luva de procedimento G Cx com 100 
unidades 

6.2.1201 Álcool 70% Frasco com 250mL 157.216 471.649 
6.2.1203 Álcool 70% + glicerina Frasco com 250mL 366.838 1.100.515 
6.2.107 Hipoclorito 1% Galão com 5L 388.417 1.165.215 
6.2.1209 Sabonete Frasco com 250mL 132.061 396.185 

060.017.37 Óculos Unidade - 1.900 
9.2.11 Saco de lixo infectante 

100L 
Unidade 50.000 150.000 

9.2.15 Papel Toalha Pct com 1250 
folhas 

227.692 683.078 

6.2.1991 Detergente Hospitalar 
(Limpeza piso e 

Superficies 

Litro - - 

OBS: expectativa de 50.793 infectados (7,8 população) por período de 30 dias  

Fonte para base de cálculo: QIFANG BI, YONGSHENS WU et al, Epidemiology and Transmission 
of COVID 19 in Shenzhen China: analysis of 391 cases and 1.286 their close contacts, MedRiv 
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ANEXO II - COLETA DE AMOSTRA DE SWAB 

Deve-se colher 01amostra de cada paciente (01 tubo com meio de transporte viral, contendo 03 
swabs cada). 

 O material poderá permanecer refrigerado entre 2 e 8ºC, caso entregue à FUNED em até 

24h após a coleta. 

 Caso a amostra não possa ser entregue dentro deste prazo, deverá ser congelada a -80ºC 

ou em nitrogênio líquido, condições nas quais poderá permanecer por período 

indeterminado até seu envio à FUNED.  

IMPORTANTE: As amostras devem ser armazenadas individualmente. (usar 01 caixa térmica 

para cada amostra). Cada caixa térmica deverá conter gelox, para manter a temperatura entre 2 e 

8ºC. A amostra deverá ser armazenada de tal forma que não entre em contato com o gelox.  

Devem ser seguidas as orientações para coleta de amostras para diagnóstico de Vírus 

Respiratórios, conforme Manual de Coleta, acondicionamento e transporte de material biológico 

para exames laboratoriais, disponível no site da FUNED.  

Deverá ser feita no local de primeiro atendimento do caso suspeito, com objetivo de evitar a 

movimentação deste paciente:  

 Caso as amostras sejam coletadas até as 16:00h, encaminhá-las para o Laboratório da 

SMS - David Sarnoff 3113 – Cidade Industrial 

 Caso as amostras sejam coletadas após as 16:00h e nos finais de semana -  encaminhá-las 

para o Hospital Municipal de Contagem. 
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ANEXO III- FLUXO PARA ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 NAS 
UNIDADES DE SAÚDE 001/2020 

 

OBSERVAÇÃO: Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após a realização do transporte. A 
desinfecção pode ser feita com álcool a 70%, hipoclorito de sódio 1%. 
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Notificação imediata no sitehttps://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=TPMRRNMJ3D e preenchimento da ficha 
de SRAG. O encaminhamento do swab deverá ter uma cópia da ficha do Redcap ou ficha de SRAG. Telefone 
do plantão da Epidemiologia: 31-988028143 

 

ANEXO IV - FLUXO DE ATENDIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA 
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ANEXO V – FLUXODE ATENDIMENTO HMC 
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ANEXO VI– FLUXODE ATENDIMENTO CMI- PEDIATRIA 
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ANEXO VII– FLUXO DE ATENDIMENTO CMI- OBSTETRÍCIA 
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ANEXO VIII– FLUXO DE ATENDIMENTO UPAS 
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Extrato do 3º TA ao CT 028/2017, dispensa n° 084/2017, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e LUIZ BERNARDINO PEREIRA. Objeto: Será 
incluído como herdeiros do Sr Luiz Bernardino Pereira que faleceu no dia 13/04/2020 sendo eles: Maria Lucia de Moura Viana Pereira CPF: 003.127.346-70 (Viúva); 
Weverson de Moura Pereira – CPF: 059.644.696-98 (filho); / Emilton de Moura Pereira – CPF: 027.876.276-09 (filho); / Edilton de Moura Pereira – CPF: 047.464-796-07 
(filho). Em Contagem, 18 de maio de 2020

Aviso de Adiamento de Sessão - A Comissão Especial de Licitação, informa a suspensão e adiamento da sessão do Credenciamento nº 001/2019 – PAC: 140/2019 
cujo objeto é Credenciamento de empresas para fornecimento de cadeira de rodas para obesos, acima de 90kgs e cadeira de rodas motorizada adulto ou infantil 
referente aos novos códigos de procedimentos incluídos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde 
através da Portaria GM/MS Nº 1.272, de 25 de junho de 2013 e GM/MS Nº 2.723, de 9 de dezembro de 2014, devido à grande proliferação e também transmissão do 
COVID-19, por medidas de segurança.  Informamos que a sessão que seria realizada em 03 de junho de 2020, às 14h00min,  será  transferida para o dia  05 de agosto 
2020 no mesmo local e horário publicado anteriormente. - Comissão Especial de Licitação - Cleber de Faria Silva, Secretário Municipal de Saúde. Em 18 de maio de 
2020.

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tornar Público a 
HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 011/2000, Processo nº 023/2000, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CATETERES 
VENOSOS PERIFÉRICOS, EQUIPOS GRAVITACIONAIS E ACESSÓRIOS PARA A TERAPIA DE INFUSÃO. – NATUREZA DA DESPESA: 339030 22. Conforme quadra abaixo:

Vencedores Valor

DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA R$ 7.300,00

MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA R$ 23.600,00

PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI R$ 19.705,00

TOTAL R$ 50.605,00
Cleber de Faria Silva - Secretário Municipal de Saúde.  Em 19 de Maio de 2020.

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tornar Público a 
HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 120/2019, Processo nº 176/2019, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERINGAS 
BD ULTRA-FINE E AGULHAS PARA CANETA DE INSULINA BD PARA DAR CONTINUIDADE AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS E ATENDIMENTO A POSSÍVEIS 
NOVOS MANDADOS QUE PODERÃO DEMANDAR OS MESMOS INSUMOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES). NATUREZA DE DESPESA: 339030 22 (material hospitalar). 
Conforme quadra abaixo:

Vencedores Valor

DML DISTRIBUICAO LTDA R$ 7.584,00

TOTAL R$ 7.584,00

Cleber de Faria Silva – Secretário Municipal de Saúde.  Em 14 de Maio de 2020.



"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, 19 de maio de 2020 Página 33 de 40 Diário Oficial de Contagem - Edição 4822

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tornar Público a 
HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 144/2019, Processo nº 220/2019, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE SISTEMA SUBSTRATO CROMOGÊNICO DEFINIDO (ONPG E 
MUG), PARA REALIZAÇÃO DA ANÁLISE DE ÁGUA EM ATENDIMENTO AO QUANTITATIVO DE ANÁLISES PROGRAMADAS PELA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (VIGIAGUA). 
Conforme quadra abaixo:

Vencedores Valor

INOVA CIENTIFICA LTDA R$ 8.800,00

TOTAL R$ 8.800,00
Dotação Orçamentária: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DA DESPESA FONTE

1113.1 10.305.0044.2197 339030 11 CR816 2155
Cleber de Faria Silva - Secretário Municipal de Saúde.  Em 15 de Maio de 2020.

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tornar Público a 
HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 147/2019, Processo nº 227/2019, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES 
INDUSTRIALIZADAS (INFANTIL E ADULTO) DESTINADA AO ATENDIMENTO À REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE, INCLUINDO FORNECIMENTOS VIA ORDENS JUDICIAIS. – 
NATUREZA DA DESPESA: 339091 06. Conforme quadra abaixo:

Vencedores Valor

BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 40.484,25

ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME R$ 17.550,00

DML DISTRIBUICAO LTDA R$ 150.960,00

EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI R$ 62.632,00

HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME R$ 38.946,00

NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI - EPP R$ 22.397,50

PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA R$ 1.074.630,50

SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA R$ 673.344,80

TOTAL R$ 2.080.945,05

Cleber de Faria Silva - Secretário Municipal de Saúde.  Em 15 de Maio de 2020.

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tornar Público a 
HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 123/2019, Processo nº 184/2019, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
PRESERVATIVOS.  NATUREZA DE DESPESA: 339030 99 (Outros materiais de consumo) Conforme quadra abaixo:

Vencedores Valor
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MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 38.962,08

MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA R$ 345.424,32

TOTAL  R$ 384.386,40

Vencedores Valor

Cleber de Faria Silva – Secretário Municipal de Saúde.  Em 14 de Maio de 2020.

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tornar Público a 
HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 154/2019, Processo nº 248/2019, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A ORDENS JUDICIAIS. NATUREZA DE DESPESA: 339091 05 (Sentença judicial para aquisição de medicamentos). Conforme quadra 
abaixo:

Vencedores Valor

FARMACIAS BS LTDA R$ 3.189,60

TOTAL R$ 3.189,60

Cleber de Faria Silva – Secretário Municipal de Saúde.  Em 14 de Maio de 2020.

Aviso de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde,informa data para a realização do Pregão Eletrônico Nº 071/2019 - cujo objeto 
é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO, TESTES 
DE SEGURANÇA ELÉTRICA, QUALIFICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, 
COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR DEMANDA PARA ATENDER A REDE DE SAÚDE DE CONTAGEM –  Data: 01 de junho 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 19 de maio de 2020.

Atos do Executivo

DECRETO Nº 1.630, DE 19 DE MAIO DE 2020

Altera o Decreto nº 196, de 18 de outubro de 2013, que institui a obrigatoriedade de realizar os procedimentos de reavaliação, redução ao valor recuperável de ativos, 
depreciação, amortização e exaustão dos bens da Administração Pública do Município de Contagem.

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

DECRETA: 

Art. 1º  O Decreto nº 196, de 18 de outubro de 2013 passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 35.  O valor residual e vida útil dos bens móveis e imóveis serão registrados com base em laudo técnico expedido por profissionais habilitados.
............................................”. (NR)
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio do Registro, em Contagem, 19 de maio de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Administração

REFERÊNCIA: PREGÃO eletrônico Nº 060/2019 – EDITAL Nº 128/2019 – PROCESSO Nº 202/2019. Cujo o objeto é: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO – CFVT DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE CONTAGEM, CONFORME QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Às licitantes,

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

QUESTIONAMENTO Nº 01

“Sobre o SERVIDOR, o item 15.10.36.3, pág 23 do Edital, exige:
“15.10.36.3, Mínimo de 24 (vinte e quatro) slots para memória do tipo DDR4 – DIMM ou superior, que permita expansão para pelo menos 768 GB DDR4;”
                                                    i.     A quantidade de slots exigida é para suportar a expansão de no mínimo 768 Gbytes de memória RAM. Atualmente é possível 
entregar uma capacidade maior com um número menor de slots, basicamente devido a evolução da quantidade de memória RAM (um pente de memória RAM pode 
suportar até 64G Bytes) suportada em cada slot, portanto, pergunta-se:
Esta proponente poderá apresentar um servidor que suporte até 16 (dezesseis) slots para memória RAM, mas que possa suportar expansão de até 1024GB bytes?, ou 
seja, 16 slots x 64Gbytes de Mem RAM = 1024 GBytes (1,024 TBytes de memória RAM), bem superior ao exigido? Tecnicamente não há nenhum prejuízo ao processos, 
muito pelo contrário, estamos propondo fornecer produto de grau superior;
 
Sobre o SERVIDOR, o item 15.10.36.12, pág 24 do Edital, exige:
“15.10.36.12-Equipado com no mínimo 50 TB de armazenamento interno, com discos padrão SAS com velocidade mínima de 7200RPM e suporte a troca automática 
(Hot Swap);”
                                                    i.     A interface SAS exigida para a conexão de discos rígidos internos foi criada tecnicamente e originalmente, para discos pequenos 
de baixa capacidade e alta rotação (15000 rpm) e atualmente esta já evoluiu para as interface de conexão SSD e, já bem usada e conhecida no mercado, ou seja, a 
interface SAS já está em fase de descontinuação; o que neste momento não seria recomendável sua aquisição para HDs de armazenamento de imagens;
                                                   ii.     Dada a interface SAS está em fase de descontinuação, a interface mais indicada atualmente que podemos apresentar seria a SATA 
ENTERPRISE, pois foi criada para HDs de alta capacidade, rotação média de 7.200 rpm (conforme exige o edital), ou seja, seria a tecnologia mais indicada para suportar 
discos de alta capacidade e, para suportar o mínimo de 50 Tera bytes de armazenamento exigido no edital. Assim colocado, pergunta-se:
Esta proponente pode apresentar interface SATA ENTERPRISE para armazenamento de discos interno?, considerando esta ser padrão tecnológico mais avançado 
atualmente?”

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO Nº 01

R: Em relação ao questionamento da empresa, nos itens 15.10.36.3 e 15.10.36.12, o equipamento oferecido pela empresa sendo superior ao solicitado no edital será 
aceito. Conforme especificação do equipamento ofertado pela empresa, o mesmo é superior ao solicitado no termo de referência. 

QUESTIONAMENTO Nº 02
 
“Sobre o RACK DE 12U: item 15.10.30-RACK 19 POLEGADAS – PAREDE 12U:
  Item “15.10.30.4-As laterais devem ser removíveis com aletas de ventilação e fecho rápido. A pintura deve ser em epóxi pó texturizada na cor bege;“
O item acima exige que o rack seja na cor bege, considerando que a cor mais comum e com preço mais barato  é a COR PRETA, gentileza nos informar se podemos 
apresentar um RACK de 12U, conforme exigido tecnicamente no edital, mas na COR PRETA.?”

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO Nº 02

R: Em relação ao questionamento da empresa sobre o item 15.10.30-RACK 19 POLEGADAS,A COR PRETA será aceita no caso de não ser encontrada A COR BEGE e o 
valor da COR PRETA sendo menor deverá ser repassado a CONTRATANTE.

Contagem, 18 de maio de 2020
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Márcia Mendes Siqueira
Pregoeira

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E PARCERIAS
DIRETORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 19/05/2020

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 038/2017 PA. 010/2017 PE. 002/2017.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA / SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA.
CONTRATADA: COLABORE ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: REPACTUAÇÃO CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2020, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE MG 000258/2020; E PRORROGAÇÃO DA 
VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 1.266.156,41
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1081.04.123.0001.2161 – 33903962 - 0100
VIGÊNCIA: DE 18/04/2020 ATÉ 18/04/2021.
ASSINADO: 17/04/2020. 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 038/2020 PA. 192/2019 DL. 038/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAN.
CONTRATADA: ACCENSIONE CONSULTORIA E MENTORIA EIRELI.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO FORMAÇÃO DE GIGANTES.
VALOR TOTAL: R$ 2.700,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: SEAD – 1071.04.122.0053.2223 – 33903919 – 0100 / SEPLAN - 1091.04.126.0061.2075 – 33903919 - 0100 
VIGÊNCIA: DE 11/03/2020 ATÉ 11/09/2020.
ASSINADO: 11/03/2020. 

REFERÊNCIA: PREGÃO eletrônico Nº 060/2019 – EDITAL Nº 128/2019 – PROCESSO Nº 202/2019. Cujo o objeto é: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO – CFVT DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE CONTAGEM, CONFORME QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Às licitantes,

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

QUESTIONAMENTO Nº 01

“Solicitamos alteração no quesito relativo ao percentual exigido atestado, uma vez que, como estabelecido, não atende todos os itens e operacionalmente não 
comprova e garante a capacidade da empresa no fornecimento futuro dos bens, promovendo a sua alteração para o que usualmente é solicitado em licitações relativo 
a aquisição exclusiva de bens, ou seja: solicitação de comprovação de que a empresa forneceu a contendo o bem, com as características compatíveis.?”

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO Nº 01

R: Regra geral, não existe comprovação em termo percentuais porque não envolve serviços. A capacidade deveria ser solicitada em relação a capacidade econômico-
financeira em atender. 

Assim sendo, sugerimos o acatamento, justificando erro de digitação ou outro e alterando do modo que fique nos seguintes termos:

8.2.1 Apresentar 1 (um), ou mais, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove (m) que a empresa forneceu a contento, o objeto em características compatíveis ao deste Pregão”;
8.2.2 O atestado para comprovação deve ser apresentado para cada item licitado. 

Contagem, 19 de maio de 2020
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Márcia Mendes Siqueira
Pregoeira

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.155
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a 
delegação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RESOLVE:
Art.1º RETIFICAR o Artigo 1º do Ato Administrativo nº 25.135, datado de 11 de maio de 2020, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] EXONERAR, do cargo em comissão DAM-1, código SEMAD.DAM1.03, a servidora ROSANA CLAUDIA ZEFERINO DE SOUZA, lotada na Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; [...]”;
Leia-se: “[...] EXONERAR, do cargo em comissão DAM-1, código SEMAD.DAM1.03, a servidora ROSANA CLAUDIA ZEFERINO DE SOUZA, lotada na Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a partir de 13 de maio de 2020. [...]”.
Art.2º RETIFICAR o Artigo 2º do Ato Administrativo nº 25.135, datado de 11 de maio de 2020, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] EXONERAR, do cargo em comissão DAM-3, o servidor LEANDRO LOPES CAMPOS, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável [...]”;
Leia-se: “[...] EXONERAR, do cargo em comissão DAM-3, o servidor LEANDRO LOPES CAMPOS, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, a partir de 13 de maio de 2020 [...]”;
Art.3º RETIFICAR o Artigo 1º do Ato Administrativo nº 25.109, datado de 29 de abril de 2020, no tocante ao nome da servidora nomeada para cargo em comissão 
DAM-3, código SEMAD.DAM3.04, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conforme descrito:
Onde se Lê: “[...] DAYANE KAREN DA SILVA, [...]”;
Leia-se: “[...] DAYANE KAREM DA SILVA [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de maio de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.156
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; 
considerando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no 
Processo Administrativo nº.14662/2019-01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 
48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município,à servidora LUCIANA RIBEIRO VICTORINO, titular do cargo de provimento efetivo de Fiscal de Atividades Urbanas, Nível V, 
Padrão “P-03”, matrícula nº. 1448893, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, pelo período de1º (primeiro) de agosto de 2020 a 30 de 
agosto de 2020.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de maio de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.157
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a 
delegação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Artigo 1º do Ato Administrativo nº 25.097, datado de 24 de abril de 
2020, no tocante à lotação dos servidores JUNIA FERNANDES DE OLIVEIRA CARRIERI, e JORGE ROMERO ORTIZ, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Saúde [...]”;
Leia-se: “[...] lotados na Secretaria Municipal de Saúde [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de maio de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.162
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a 
delegação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Artigo 2º do Ato Administrativo nº 25.130, datado de 06 de maio de 
2020, no tocante ao nome da servidora nomeada para cargo em comissão DAM-7, código CGM.DAM7.06, lotada na Controladoria Geral do Município, conforme 
abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...]ELAINE PATRICIA ATAIDE CERDEIRA [...]”;
Leia-se: “[...] ELANE PATRICIA ATAIDE CERDEIRA [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de maio de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração
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“EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº. 05/2020 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM E ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA.
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO, A PERMISSÃO DE USO, A TÍTULO GRATUITO, DE IMÓVEL PÚBLICO MUNICIPAL, CONSISTENTE NO CAMPO TROPICAL, 
LOCALIZADO NA AVENIDA DURVAL ALVES DE FARIA, S/N, BAIRRO TROPICAL, CONTAGEM/MG, CEP: 32.070-040.
FUNDAMENTAÇÃO: LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM C/C DECRETO MUNICIPAL E DECRETO MUNICIPAL Nº. 1438, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.
VIGÊNCIA: 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA.
ASSINADO:  22 DE ABRIL DE 2020.”

“EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº. 07/2020 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR 
CARENTE CASA DE ORAÇÃO ROSA DE SAROM – ACROS.
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO, A PERMISSÃO DE USO, A TÍTULO GRATUITO, DE IMÓVEL PÚBLICO INSTITUCIONAL, MEDINDO 435,00 M² 
(QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO METROS QUADRADOS), REFERE-SE AO LOTE 03 DA QUADRA 09, TENDO, DE FRENTE, O EQUIVALENTE A  19,70 M (DEZENOVE 
METROS E SETENTA CENTÍMETROS) PARA A RUA BRAGANÇA; DE LADO DIREITO, 20,50 M (VINTE METROS E CINQUENTA CENTÍMETROS), CONFRONTANDO COM A RUA 
JOSÉ DA SILVA COUTO; DE LADO ESQUERDO  21,00 M (VINTE E HUM METROS), CONFRONTANDO COM O LOTE 02 DA QUADRA 90; E DE FUNDOS O CORRESPONDENTE 
A 23,00 (VINTE E TRÊS METROS), CONFRONTANDO COM O LOTE 4 DA QUADRA 90, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DA SILVA COUTO, Nº14, LOTE 03, DA QUADRA 90, 
BAIRRO PARQUE NOVO PROGRESSO,2A SEÇÃO, MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG
FUNDAMENTAÇÃO: LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM C/C DECRETO MUNICIPAL E DECRETO MUNICIPAL Nº. 1438, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.
VIGÊNCIA: 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA.
ASSINADO:   18 DE MAIO DE 2020.”

Aviso de Suspensão da Sessão – A Equipe de Pregão, através de seu Pregoeiro resolve SUSPENDER A SESSÃO - SINE DIE - processo nº 202/2019, modalidade 
Pregão Eletrônico nº 060/2019 cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO 
E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO – CFTV DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, a pedido da Secretaria Municipal de 
Educação, para reavaliação da forma de contratação – Márcia Mendes Siqueira – Pregoeira – Contagem 19/05/2020.

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL – COMSAN

CONVOCATÓRIA

Convocamos os (as) Conselheiros (as)  de Direitos para participar da 1ª Plenária Extraordinária  do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 
COMSAN Contagem, que será realizada na próxima quarta- feira dia 20 de maio de 2020, às 09:00 horas, através de meio eletrônico, especificamente e-mail e 
esclarecimento de dúvidas pelo whatsapp . .

Pauta:

1) Aprovação da 2º ATA Ordinária, março de 2020 

 2) Comissão Normativa e Fiscalizadora:

Entrega dos planos de trabalho 2020 e relatório de atividades 2019 
Análise dos Planos de Trabalho 2020 e relatórios de atividades 2019: Amonp e Associação Cultural e Religiosa de Minas Gerais 
Solicitação de Inscrição : Cruz Vermelha
Emissão de Resolução
Entidade Fraternidade Espirita Gotas de Luz 

3) Comissão Eleitoral

Eleição Sociedade Civil  biênio 2020/2022 
Retificação do edital de eleição sociedade civil publicado 
Prorrogação do mandato dos conselheiros Sociedade Civil  Biênio  2018/2020 
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Informes;

José William da Silva
Presidente do CONSAN

Dinâmica da Plenária por E-mail e grupo Whatsapp:

No dia 18/05/2020

Será encaminhada a convocação para o Diário Oficial;
Realizaremos contato telefônico com os conselheiros;
Será encaminhado via e-mail a convocação para os conselheiros contendo  arquivos referentes ao assunto da Plenária para apreciação prévia;

No dia da Plenária:
No dia 20/05/2020 de 09:00  às 09:30 horas os conselheiros poderão expressar sua opinião  esclarecendo dúvidas e dando  sugestões através do grupo de whatsapp  e 
e-mail na qual encaminhará  e-mail  respondendo a todos os demais  conselheiros que decidirão se as propostas serão   acatadas ou não pelos demais.
Neste período os membros das comissões mencionadas acima poderão esclarecer as dúvidas respondendo a todos por e-mail. A equipe  do COMSAN também poderá 
esclarecer dúvidas quando solicitada sobre o assunto.
Logo após, às 09:30 horas abre-se a votação para aprovação.

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001/2019  - CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Ente Público Celebrante Município de Contagem, por intermédio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

OSC Centro de Atendimento e Inclusão Social – CAIS

CNPJ 21.725.056/0001-83

Objeto Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Colaboração nº 003/2019 por 12 meses, com aporte de recursos financeiros.

Período de vigência O prazo de vigência deste termo de parceria é de 12 (doze) meses, a contar de 19/05/2020.

Fundamento legal
Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei nº.13.204, de 14 de dezembro de 2015; Lei Municipal n.º 4.910, de 06 
de dezembro de 2017; Decreto Municipal 30, de 23 de fevereiro de 2017.

Valor R$ 281.563,45 (Duzentos e oitenta e um mil, quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos)

Dotação Orçamentária 1181.08.242.0028.2023-33504300-0100

Assinatura 19/05/2020

Ordenador de despesa Marcelo Lino da Silva, Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

C.M.D.C.A.C.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM – CMDCAC

CONVOCATÓRIA

Convocamos os (as) Conselheiros de Direitos para participar da 5ª Plenária Extraordinária  do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem 
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– CMDCAC, que será realizada na próxima quinta-feira dia 21 de maio de 2020, às 13:30 horas, através de meio eletrônico, especificamente e-mail e Wattsapp.

 Pauta:
Mesa Diretora:
Estimativa do numero de crianças de 0 a 5 anos atendidas pelas instituições registradas no CMDCAC;
Meios para a execução de a proposta referente à complementação alimentar;
Edital Itaú Social.

Comissão de Registro:

Registro, Atestado de Funcionamento e atualização de Diretoria apos as medidas de prevenção ao COVID 19 em março 2020;

Registros e Renovação de Atestados de Funcionamento protocolados antes das medidas de prevenção ao COVID19:
a) Registros:
Instituto de Promoção Social Humana Darcy Ribeiro;
Cruz Vermelha Brasileira de Minas Gerais;
              b)Renovação de Atestado de Funcionamento:
Obra Social e Beneficente Monte Horebe;

Comissões de Ética:

Substituição do membro representante da Administração Pública na  9ª e 10ª Comissões de Ética;

José William da Silva
 Presidente do CMDCAC 

Dinâmica da Plenária por e-mail e Wattsap:
No dia 19/05/2020:
Será encaminhada a convocação para o Diário Oficial;
Realizaremos contato telefônico com os conselheiros;
Será encaminhado via e-mail a convocação para os conselheiros  contendo  arquivos referentes ao assunto da Plenária para apreciação prévia;
No dia da Plenária:
No dia 21/05/2020 A partir de 13:30hs. os conselheiros poderão expressar sua opinião  esclarecerendo duvidas e dando  sugestões através do e-mail e/ou watsapp, 
encaminhando resposta a todos os conselheiros que serão acatadas ou não pelos demais.Ao fim de cada ponto de pauta será aberto a votação para aprovação ou não 
do assunto.

Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS

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

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

LUCAS JEAN NEVES SILVA 077.742.366-94 01/05/2020 31/12/2020 1.050,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A BRASIL EDUCAÇÃO S/A.

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

BRUNA CAROLINA MANEDES PIO 139.278.046-22 01/05/2020 31/12/2020 1.050,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SÁ 
LTDA.

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

CAROLINA ROBERTA DE SOUZA SILVA 127.355.596-10 04/05/2020 31/12/2020 1.800,00
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