
"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, 6 de agosto de 2020 Página 1 de 33 Diário Oficial de Contagem - Edição 4877

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

Dispõe sobre o Organograma Operacional da Guarda Civil de Contagem.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL e o COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM no exercício de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o Decreto Nº 459, de 28 de março de 2018, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Defesa Social, as competências e 
atribuições de suas unidades, as defi nições e normas sobre seu quadro de pessoal e cargos e dá outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer o Organograma Operacional da Guarda Civil de Contagem;
RESOLVEM:

Art. 1º Designar os seguintes guardas civis, ocupantes de funções de confi ança e cargo em comissão, para a composição do quadro de gestores do Organograma 
Operacional da Guarda Civil de Contagem-GCC conforme Anexo Único desta Portaria:

O Guarda Civil RAFAEL CONCESSO DA SILVA, matrícula: 33.779-0, nomeado na Função de Confi ança de Supervisor, fi cará subordinado ao Subcomandante sendo re-
sponsável pelo Primeiro Comando Regional (Eldorado, Riacho e Industrial).

O Guarda Civil PEDRO ALVES DA SILVA FILHO, matrícula: 36.293-0, nomeado na Função de Confi ança de Supervisor, fi cará subordinado ao Subcomandante sendo 
responsável pelo Segundo Comando Regional (Sede, Petrolândia, Várzea das Flores).

O Guarda Civil RONAN FRANÇA DA COSTA, matrícula: 19.634-7, nomeado no Cargo em Comissão de Diretor, fi cará subordinado ao Subcomandante sendo responsável 
pelo Terceiro Comando Regional (Nacional e Ressaca).

 O Guarda Civil JEFFERSON ADRIANO DE BARROS FRANÇA, matrícula: 33.745-5, nomeado no Cargo em Comissão de Diretor, fi cará subordinado ao Subcomandante 
sendo responsável pela Escolta do Executivo, Patrulha do Comitê Fiscalizador de Contagem-COMFISC e Patrulha de Proteção à Mulher.

O Guarda Civil FABRÍCIO AUGUSTO MAGALHÃES LUIZ, matrícula: 42.401-3, nomeado na Função de Confi ança de Dirigente Educacional, utilizará a insígnia de Diretor e 
fi cará responsável pelas atividades do Grupamento de Ronda Ostensiva Municipal-ROMU, bem como pelo controle administrativo dos trâmites necessários à fi scalização 
e o policiamento de trânsito, sendo subordinado ao Subcomandante.

 O Guarda Civil EDIVALDO CÂNDIDO DE JESUS JUNIOR, matrícula: 42.309-2, nomeado na Função de Confi ança de Assessor Administrativo, utilizará a insígnia de Diretor 
fi cará subordinado diretamente ao Comandante sendo responsável pelas atividades de ensino e capacitação da Instituição.

  O Guarda Civil DANIEL PEREIRA DA SILVA, matrícula: 36.205-0, nomeado no Cargo em Comissão de Gerente, utilizará a insígnia de Gerente, fi cará subordinado ao 
Subcomandante sendo responsável pela Gerência de Inteligência.

O Guarda Civil ANTÔNIO MARCOS MOREIRA DIAS, matrícula: 33.411-1, nomeado no Cargo em Comissão de Gerente, utilizará a insígnia de Gerente, fi cará subordinado 
ao Diretor responsável pelas atividades do Grupamento de Ronda Ostensiva Municipal-ROMU.

A Guarda Civil DEISIELE ROSANE DE SOUZA SENA, matrícula: 36.207-7, nomeada no Cargo em Comissão de Gerente, utilizará a insígnia de Gerente e fi cará subordinada 
ao Diretor responsável pelo Segundo Comando Regional.

O Guarda Civil CEZAR SILVEIRA CRUZ, matrícula: 33.417-0, nomeado no Cargo em Comissão de Gerente, utilizará a insígnia de Gerente, subordinado diretamente ao 
Comandante sendo responsável pela Gerência de Controle de Materiais e Equipamentos-GECOME.

O Guarda Civil JOSAPHAT ALMEIDA ABREU, matrícula: 44.700-5, nomeado no Cargo em Comissão de Gerente, utilizará a insígnia de Gerente e fi cará subordinado ao 
Diretor responsável pelo Primeiro Comando Regional.

  A Guarda Civil FABIANA DE ALMEIDA VIEIRA FERNANDES, matrícula: 36.227-1, nomeada na Função de Confi ança de Chefe de Gerenciamento, utilizará a insígnia de 
Gerente e fi cará subordinada ao Diretor responsável pelo Terceiro Comando Regional.

Contagem, 6 de agosto de 2020 Página 1 de 33 Diário Ofi cial de Contagem-Ano 27 Edição 4877

Contagem, 6 de agosto de 2020 Página 1 de 33 Diário Oficial de Contagem - Edição 4877



"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, 6 de agosto de 2020 Página 2 de 33 Diário Oficial de Contagem - Edição 4877

O Guarda Civil EMERSON DA SILVA LOPES, matrícula: 33.791-9, nomeado na Função de Confi ança de Chefe de Gerenciamento, utilizará a insígnia de Gerente e fi cará 
subordinado ao Diretor responsável pelo Terceiro Comando Regional.

O Guarda Civil ALEXANDRE MAGNO VIEIRA DE BOTELHO E SOUZA, matrícula: 36.176-3, nomeado na Função de Confi ança de Chefe de Gerenciamento, utilizará a insíg-
nia de Gerente e fi cará subordinado ao Diretor responsável pelo Segundo Comando Regional.

 O Guarda Civil LUCIANO ALVES DE SOUZA, matrícula: 33.424-3, nomeado na Função de Confi ança de Chefe de Gerenciamento, utilizará a insígnia de Gerente, fi cará 
subordinado ao Subcomandante e será responsável pela Central de Coordenação e Operações-CCOP.

O Guarda Civil ANTÔNIO INÁCIO DE ARAUJO FILHO, matrícula: 33.787-0, nomeado na Função de Confi ança de Chefe de Gerenciamento, utilizará a insígnia de Gerente 
e fi cará subordinado ao Diretor responsável pelo Primeiro Comando Regional.

O Guarda Civil RONE CELESTINO MACHADO, matrícula: 33.819-2, nomeado no Cargo em Comissão de Gerente, utilizará a insígnia de Gerente e fi cará subordinado ao 
Diretor responsável pelo Segundo Comando Regional.

A Guarda Civil RINA ELISA MIQUELÃO, matrícula: 36.299-9, nomeada na Função de Confi ança de Chefe de Gerenciamento, utilizará a insígnia de Gerente e fi cará subor-
dinada ao Diretor responsável Patrulha de Proteção à Mulher.

DA SUPERVISÃO
Art. 2º - A atividade de supervisão é o emprego de servidor ocupante de Função de Confi ança e Cargo em Comissão em escala de fi scalização geral, sendo que o servi-
dor fi cará subordinado ao Subcomandante e será designado através de escala mensal, tendo como atribuição garantir o bom funcionamento do turno e o cumprimen-
to das determinações e normas regulamentares.
Parágrafo único. Os gestores escalados para a atividade de supervisão terão todas as prerrogativas para fi scalizar e notifi car, sempre que necessário, os Guardas Civis 
que estiverem escalados para o serviço.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Fica revogada a PORTARIA CONJUNTA SEDS Nº 012, DE 26 DE JULHO DE 2019.

Contagem, 05 de agosto de 2020.

DÉCIO CAMARGOS DE AGUIAR JÚNIOR
Secretário Municipal de Defesa Social

LEVI DE SOUSA SAMPAIO
Comandante da Guarda Civil de Contagem
PORTARIA CONJUNTA SEDS Nº 018, DE 05 DE AGOSTO DE 2020.
ANEXO ÚNICO

ORGANOGRAMA OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 1.752, DE 06 DE AGOSTO DE 2020

Abre crédito adicional especial e anula dotação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto na Lei nº 5.091, de 28 de julho de 2020 e na Lei nº 5.063, 
de 6 de janeiro de 2020,

DECRETA:

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

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

1.10.2.08.244.0069.2261.33504300.0100                 200.000,00 

TOTAL                 200.000,00 
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Art. 2º  Para fazer face à suplementação constante no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial da seguinte dotação orça-
mentária:

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

1.23.1.99.999.9999.9999.99999900.9100                 200.000,00 

TOTAL                 200.000,00 

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

Palácio do Registro, em Contagem, 06 de agosto de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 1.753, DE 06 DE AGOSTO DE 2020

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

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

DECRETA:

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

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

1.13.1.10.122.0038.2260.33903700.2154 700.000,00

TOTAL              700.000,00 

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

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

1.13.1.10.122.0038.2260.33903900.2154 200.000,00

1.13.1.10.122.0038.2260.33903000.2154 500.000,00

TOTAL                 700.000,00 

Art. 3º  O valor suplementado  no  art. 1º  deste  Decreto  não  onera  o limite estabelecido no art. 9º da Lei 5.063, de 6 de janeiro  de 2020, conforme parágrafos 1º a 
3º  e seus incisos.
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Art.  4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 06 de agosto de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 1.754, DE 06 DE AGOSTO DE 2020

Abre crédito adicional especial. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto na Lei nº 5.091, de 28 de julho de 2020 e na Lei nº 5.063, 
de 6 de janeiro de 2020,

DECRETA:

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

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

1.10.2.08.244.0069.2261.33504300.2161                 961.496,23 

TOTAL                 961.496,23 

Art. 2º  Para fazer face à suplementação constante no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de transferência de verbas federais de que trata o 
artigo 5° da Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020, no valor de R$961.496,23 (novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais 
e vinte e três centavos). 

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

Palácio do Registro, em Contagem, 06 de agosto de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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DECRETO Nº 1.755, DE 06 DE AGOSTO DE 2020

Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Habitação - COMHAB, para mandato de 2 (dois) anos e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII, do art. 92 da Lei Orgânica do Município e consid-
erando o disposto na Lei Complementar nº 38, de 17 de julho de 2007,

DECRETA:

Art. 1º  Ficam nomeados, os seguintes membros para compor o Conselho Municipal de Habitação - COMHAB, para mandato de 2 (dois) anos:
I - representantes da Câmara Municipal:
a) Luiz Otávio Iannini de Freitas, titular.
1. Francisco Carlos Cordeiro Júnior, suplente.
b) Ciro Carpentieri Neto, titular. 
1. Wellington da Silva Moraes, suplente.
II - representantes da Prefeitura Municipal:
a) órgão responsável pela Política Municipal de Habitação de Interesse Social:
1. Rafael Braga de Moura, titular;
2. Ana Luisa Diniz Silva, suplente;
3. Gláucia Lucas Coelho, titular; e
4. Marcello Araceli Magalhães, suplente.
b) órgãos responsáveis pelas políticas urbanas:
1. Denise Coelho de Carvalho, titular;
2. Raphael D’Assunção Coelho, suplente;
3. Danielle Rodrigues Soares Máximo, titular;
4. Edna Soares Ribeiro, suplente;
5. Márcia Regina Fernandes, titular; e
6. Milena Márcia Marques, suplente.
c) representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social:
1. Wagner Assis Rosa, titular; e
2. Juliana Milagres do Nascimento, suplente.
d) representantes da Secretaria Municipal de Fazenda:
1. Brígida Maria Fernandes Pearce, titular; e
2. Hemerson Fernandes Soares, suplente.
e) representantes da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento:
1. Roberta Moreira Guimarães, titular; e
2. Tulio Mariano Silva Afeitos, suplente.
III - representantes dos movimentos populares vinculados à luta pela moradia:
a) comunidades de assentamentos precários de interesse social de vilas e favelas:
1. Altamir Evaristo Vitorino, da Associação Comunitária e Social Pro Melhoramento do Parque São João Đ ACOSPROM, titular;
2. Geraldo Bonifácio Oliveira, da Associação Comunitária do Eldorado – ACEL, titular; e
3. Robert Paulo Hott, da Sociedade de Utilidade Pública do Bairro Nacional e Adjacências, titular.
b) comunidades de assentamentos precários de interesse social de loteamentos ou conjuntos habitacionais, públicos ou privados:
1. Lourival de Souza Neto, titular, do Movimento Pró-Moradia - MPM, titular.
c) núcleos do movimento dos sem casa:
1. Benedita Dias dos Santos Souza, do Núcleo de Sem Casa Santíssima Trindade, titular.
IV - representantes de entidades sindicais de categoria de trabalhadores:
1. Leonardo Vitor Siqueira Cardoso, do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
(SIND - ASSEIO RMBH), titular; e
2. André Gomes Clementino, do Sindicato da Indústria de Construção Civil no Estado de Minas Gerais (SINDUSCON- MG), suplente.
V - representantes de entidades da área empresarial ligada ao setor imobiliário ou da construção civil:
1. Luciana da Mata Vasconcelos, da Conata Engenharia Ltda, titular; e
2. José Eustáquio Machado de Paiva, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU/MG), suplente. 
VI - representantes de entidade de ensino superior: 
1. João Pedro Rabelo Lamas, do Centro Universitário UNA, titular.
VII - representantes de entidades representativas de categorias de profi ssionais liberais ou de organizações não governamentais: 
1. Antônio José de Oliveira, do Núcleo de Incentivo à Cidadania (NIC), titular; e 
2. Marcio Bernardo de Oliveira Ramos, da Ação Social Arquidiocesana (PROVIDENS), suplente.
Art. 2º  Ficam revogados:
- Decreto nº 500, de 26 de abril de 2018;
- Decreto nº 805, de 07 de dezembro de 2018;
- Decreto nº 823, de 19 de dezembro de 2018;
- Decreto nº 889, de 15 de fevereiro de 2019;
- Decreto nº 1.166, de 14 de agosto de 2019;
- Decreto nº 1.481, de 02 de março de 2020; e
- Decreto nº 1.551, de 27 de março de 2020.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 28 de julho de 2020.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 06 de agosto de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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DECRETO Nº 1.756, DE 06 DE AGOSTO DE 2020

Altera o Decreto nº 640, de 29 de agosto de 2018 que, dispõe sobre a gestão e disponibilização de informações ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-
MG), através do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM) e dá outras providências.

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

DECRETA:

Art. 1º  O Decreto nº 640, de 28 de agosto de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º........................
 ....................................
§2º  Os  responsáveis mencionados nos incisos II a V deste artigo serão designados, após a publicação deste Decreto, por meio de Portarias Conjuntas conforme modelo 
do Anexo I deste Decreto, editadas pela Controladoria-Geral do Município com cada Secretaria Municipal, de acordo com sua responsabilidade, a saber:
…...................................
V- Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
…....................................” (NR)
….....................................
ĐArt. 5º   .......................
….....................................
V - A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, pelo envio dos módulos : EDITAL, EDITAL_TERMO, Execução de Obra e Serviço de Engenharia - OBRA, bem como 
pelos arquivos relativos às LICITAÇÕES e CONTRATOS  referentes as obras públicas no módulo Acompanhamento Mensal Đ AM.
…...................................
§2º  A validação do módulo EDITAL e EDITAL_TERMO, deverá ocorrer antes da validação do módulo Execução de Obra e Serviço de Engenharia - OBRA, devendo estar 
consistentes com as informações do módulo Acompanhamento Mensal Đ AM. 
§3º  A Administração Indireta e órgão citados no inciso V deste artigo abrangem: Companhia Municipal de Habitação, Obras e Serviços de Contagem (CONTERRA); Au-
tarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TRANSCON); Fundação de Ensino de Contagem (FUNEC); Fundo de Previdência dos Servidores do Município 
de Contagem (PREVICON); inclusive os que vierem a ser criados  na forma da Lei.

§4º  A Controladoria Geral do Município acompanhará a prestação de contas, exercendo controle concomitante/posteriori, através da extração dos dados dos sistemas 
informatizados, trilha de auditoria mensal das atividades desenvolvidas pelos órgãos da Administração Direta e Indireta, assim como da responsabilidade pela elabo-
ração de relatório anual sobre informações encaminhadas ao TCEMG via SICOM.” (NR)
Art. 2º  Os anexos do Decreto nº 640, de 29 de agosto de 2018, passam a vigorar conforme os anexos deste Decreto.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do Registro, em Contagem, 06 de agosto de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

WEBER DIAS OLIVEIRA
Controlador-Geral do Município

ANEXO I DO DECRETO Nº 1.756, DE 06 DE AGOSTO DE 2020

MODELO DE PORTARIA CONJUNTA

 PORTARIA CONJUNTA CGM/XXX Nº XXX/20XX

Dispõe sobre a composição do Grupo SICOM objetivando a viabilização do cumprimento do disposto na Resolução nº 07/2011 do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais e suas alterações.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, no exercício de suas atribuições legais, em especial o art. 4º da Lei Complementar nº 210 de 10 de novembro de 2016, e o 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE XXXXX, no uso de suas atribuições Legais, em especial a Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017; e
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 07/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;
CONSIDERANDO ... ; 

RESOLVEM:

Art. 1º Designar como responsáveis conforme inciso ___ do artigo 2º, titulares e suplentes, nos termos do Decreto nº 640, de 29 de agosto de 2018, os servidores 
abaixo:
I - XXX, titular e XXX, suplente; e
II - XXX, titular e XXX, suplente.
Art. 2º Esses servidores fi carão disponíveis para a execução das tarefas no prazo de 10 (dez) dias imediatamente subsequentes ao fechamento contábil de cada mês ou 
até a validação efetiva dos arquivos de prestações de contas.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Contagem, aos XX  de XXXXXXXXXX  de 20XX.

WEBER DIAS OLIVEIRA
Controlador-Geral do Município
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XXX XXX
Secretário Municipal de XXX

ANEXO II DO DECRETO Nº 1.756, DE 06 DE AGOSTO DE 2020

RESPONSÁVEL DE CADA MÓDULO/ARQUIVO MÓDULO: INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 

ARQUIVO DESCRIÇÃO SECRETARIAS
MÓDULO DO
SISTEMA

4.1 IDE - Identifi cação da Remessa CGM SICOF

4.2 ORGAO - Órgãos CGM SICOF

4.3 LPP - Leis do PPA SEPLAN SICOF

4.4 LOA - Lei Orçamentária Anual SEPLAN SICOF

4.5 LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias SEPLAN SICOF

4.6 UOC - Unidades e Subunidades Orçamentárias SEPLAN SICOF

4.7 PRO - Programas SEPLAN SICOF

4.8 AMP - Ações e Metas SEPLAN SICOF

4.9 DSP - Despesas do Orçamento SEPLAN SICOF

4.10 REC - Receita Orçamentária dos Órgãos SEPLAN SICOF

4.11 MTFIS - Detalhamento das Metas Fiscais SEPLAN SICOF

4.12 RFIS - Detalhamento dos Riscos Fiscais SEPLAN SICOF

4.13 MTBIARREC - Metas de Arrecadação de Receita SEFAZ SICOF

4.14 CONSID - Considerações SEPLAN INDISPONÍVEL

MÓDULO: INCLUSÃO DE PROGRAMAS

ARQUIVO DESCRIÇÃO SECRETARIAS
MÓDULO DO
SISTEMA

4.1 IDE - Identifi cação da Remessa CGM SICOF

4.2 INCPRO - Inclusão de Programas SEPLAN SICOF

4.3 INCAMP - Inclusão de Ações e Metas SEPLAN SICOF

4.4 IUOC - Inclusão de Unidades Orçamentárias SEPLAN SICOF

4.5 INCUTE Đ Inclusão de Conta Única do Tesouro Municipal SEPLAN SICOF

4.6 CONSID - Considerações SEPLAN INDISPONÍVEL

MÓDULO: ACOMPANHAMENTO MENSAL

ARQUIVO DESCRIÇÃO SECRETARIAS
MÓDULO DO
SISTEMA

4.1 IDE - Identifi cação da Remessa CGM SICOF

4.2 PESSOA - Pessoas Físicas e Jurídicas SEAD/SEFAZ/SEMOBS SIGMA/SICOF

4.3 ORGAO - Órgão CGM SICOF

4.4 CONSOR - Consórcios SAÚDE/SEFAZ SICOF



"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, 6 de agosto de 2020 Página 9 de 33 Diário Oficial de Contagem - Edição 4877

4.5 PAREC - Previsão Atualizada da Receita SEPLAN INDISPONÍVEL

4.6 REC - Detalhamento das Receitas do Mês SEFAZ SICOF

4.7 ARC - Detalhamento das Correções de Receitas SEFAZ INDISPONÍVEL

4.8 LAO - Lei de Alteração Orçamentária SEPLAN SICOF

4.9 AOC -Alterações Orçamentárias SEPLAN SICOF

4.10
ITEM - Itens das Licitações, Adesões, Dispensas, Inexigibilidades,
Contratos e Notas Fiscais SEAD/SEMOBS SIGMA

4.11 REGLIC - Legislação Municipal p/ Licitação SEAD/SEMOBS SIGMA

4.12 ABERLIC - Abertura da Licitação SEAD/SEMOBS SIGMA

4.13 RESPLIC - Responsáveis pela Licitação SEAD/SEMOBS SIGMA

4.14 HABLIC - Habilitação da Licitação SEAD/SEMOBS SIGMA

4.15 JULGLIC - Julgamento da Licitação SEAD/SEMOBS SIGMA

4.16 HOMOLIC - Homologação da Licitação SEAD/SEMOBS SIGMA

4.17 PARELIC - Parecer da Licitação SEAD/SEMOBS SIGMA

4.18 REGADESAO - Adesão a Registro de Preços SEAD/SEMOBS SIGMA

4.19 DISPENSA -Dispensa ou Inexigibilidade SEAD/SEMOBS SIGMA

4.20 CONTRATOS - Contratos SEAD/SEMOBS SIGMA

4.21 CONV - Convênios SEPLAN SICOF

4.22 CTB - Contas Bancárias SEFAZ SICOF

4.23 CAIXA - Caixa SEFAZ SICOF

4.24 CUTE Đ Conta Única do Tesouro Municipal SEFAZ SICOF

4.25 EMP - Detalhamento dos Empenhos do Mês SEFAZ SICOF

4.26 ANL - Empenhos Anulados no mês SEFAZ SICOF

4.27 RSP - Restos a Pagar de Exercícios Anteriores SEFAZ SICOF

4.28 LQD - Detalhamento da liquidação da despesa EFAZ SICOF

4.29 ALQ - Detalhamento da Anulação da liquidação da despesa SEFAZ SICOF

4.30 EXT - Receitas e Despesas Extraorçamentárias (exceto Restos a Pagar) SEFAZ SICOF

4.31 AEX - Anulação das Extraorçamentárias (exceto Restos a Pagar) SEFAZ SICOF

4.32 OPS - Pagamentos das Despesas (exceto Extraorçamentária) SEFAZ SICOF

4.33 AOP - Anulações das Ordens de Pagamento (exceto Extraorçamentária) SEFAZ SICOF

4.34 OBELAC - Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil NÃO SE APLICA

4.35
AOB - Anulações de Outras Baixas de Empenhos por Lançamento
Contábil NÃO SE APLICA

4.36 NTF - Notas Fiscais SEFAZ SICOF

4.37 CVC - Cadastro de Veículos ou Equipamentos SEAD SIFROT
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4.38 DDC Đ Dívida Consolidada SEFAZ INDISPONIVEL

4.39 PARPPS - Projeção Atuarial do RPPS SEAD/PREVICON SICOF

4.40 DCLRF - Dados Complementares à LRF SEFAZ SICOF

4.41 CRONEM - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso SEFAZ SICOF

4.42 METAREAL Đ Metas Físicas Realizadas SEPLAN SICOF

4.43 IDERP - Inscrição de despesas do Exercício em Restos a Pagar SEFAZ SICOF

4.44 CONGE- Convênios e Instrumentos Congêneres SEPLAN INDISPONÍVEL

4.45 TCE - Tomadas de Contas Especiais CGM INDISPONÍVEL

4.46 CONSID Đ Considerações SEFAZ INDISPONÍVEL

MÓDULO: BALANCETE CONTÁBIL

ARQUIVO DESCRIÇÃO SECRETARIAS
MÓDULO DO
SISTEMA

4.1 IDE - Identifi cação da Remessa CGM SICOF

4.2 FUNDOS - Cadastro dos Fundos Municipais SEFAZ SICOF

4.3 BALANCETE Đ Balancete Contábil SEFAZ SICOF

4.4 CONSID - Considerações SEFAZ INDISPONÍVEL

MÓDULO: FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO DESCRIÇÃO SECRETARIAS
MÓDULO
ESPECIAL

4.1 IDE - Identifi cação da Remessa SEAD Sistema RH

4.2 PESSOA -Pessoas Físicas SEAD Sistema RH

4.3 VIAP - Vínculo do Agente Público SEAD Sistema RH

4.4 AFAST - Afastamento SEAD Sistema RH

4.5 TEREM -Teto Remuneratório SEAD Sistema RH

4.6 FLPGO - Folha de Pagamento do Órgão SEAD Sistema RH

4.7 RESPINF - Responsável pelo envio das Informações SEAD Sistema RH

4.8 CONSID - Considerações SEAD Sistema RH

MÓDULO: LEGISLAÇÃO DE CARÁTER FINANCEIRO

ARQUIVO DESCRIÇÃO SECRETARIAS
MÓDULO DO
SISTEMA

1
LAO - Cadastro da Lei de Alteração Orçamentária do arquivo LAO/Regis-
tro 10 SEPLAN SICOF

2
LAOP - Cadastro da Lei de Alteração Orçamentária do arquivo LAO/Re-
gistro 20 SEPLAN SICOF

3
DEC - Cadastro dos Decretos de Alteração Orçamentária do arquivo AOC/
Registro 10 SEPLAN NÃO SE APLICA

MÓDULO: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

ARQUIVO DESCRIÇÃO SECRETARIAS
MÓDULO DO
SISTEMA
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4.1 IDE - Identifi cação da remessa SEFAZ SICOF

4.2 BO - Balanço Orçamentário SEFAZ SICOF

4.3 BF - Balanço Financeiro SEFAZ SICOF

4.4 BP - Balanço Patrimonial SEFAZ SICOF

4.5 DVP - Demonstração das Variações Patrimoniais SEFAZ SICOF

4.6 DFC - Demonstração do Fluxo de caixa SEFAZ SICOF

4.7
RPSD - Restos a Pagar de Exercícios anteriores sem disponibilidade 
não computados no Ensino e Saúde SEFAZ INDISPONÍVEL

4.8 PREFUNDEF Đ Precatórios do FUNDEF NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

MÓDULO: EDITAL

ARQUIVO DESCRIÇÃO SECRETARIAS
MÓDULO DO
SISTEMA

4.1 IDE - Identifi cação da remessa SEMOBS INDISPONÍVEL

4.2 RALIC - Resumo da Abertura da Licitação SEMOBS INDISPONÍVEL

4.3 REDISPI – Resumo da Dispensa ou Inexigibilidade SEMOBS INDISPONÍVEL

MÓDULO: EDITAL_TERMO

DESCRIÇÃO SECRETARIAS
MÓDULO DO
SISTEMA

EDITAL (Texto em PDF) SEMOBS NÃO SE APLICA

EDITAL_MINUTA_CONTRATO SEMOBS NÃO SE APLICA

EDITAL_PLANILHA_ORCAMENTARIA SEMOBS NÃO SE APLICA

EDITAL_CRONOGRAMA SEMOBS NÃO SE APLICA

EDITAL_COMPOSICAO_BDI SEMOBS NÃO SE APLICA

EDITAL_FOTO_LOCAL SEMOBS NÃO SE APLICA

DISPENSA (Texto em PDF) SEMOBS NÃO SE APLICA

DISPENSA_MINUTA_CONTRATO SEMOBS NÃO SE APLICA

DISPENSA_PLANILHA_ORCAMENTARIA SEMOBS NÃO SE APLICA

DISPENSA_CRONOGRAMA SEMOBS NÃO SE APLICA

DISPENSA_COMPOSICAO_BDI SEMOBS NÃO SE APLICA

DISPENSA_FOTO_LOCAL SEMOBS NÃO SE APLICA

MÓDULO: EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA - OBRA

ARQUIVO DESCRIÇÃO SECRETARIAS
MÓDULO DO
SISTEMA

4.1 IDE - Identifi cação da remessa SEMOBS INDISPONÍVEL

4.2 PESSOA Đ Pessoas Físicas SEMOBS INDISPONÍVEL

4.3 LICOBRAS Đ Licitação, Obras e Serviços de Engenharia SEMOBS INDISPONÍVEL

4.4
EXEOBRAS Đ Execução dos Contratos de Obras e Serviços 
de Engenharia SEMOBS INDISPONÍVEL

4.5
CADOBRAS Đ Cadastro do Detalhamento de Obras e 
Serviços de Engenharia SEMOBS INDISPONÍVEL
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Decreto nº 1.757, de 06 de AGOSTO de 2020

Declara de utilidade pública para fi ns de desapropriação, imóveis situados no lugar denominado Fazenda Tapera, no Município de Contagem. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no inciso XIII, do art. 92 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

 Art. 1º  Fica declarado de utilidade pública, com base na alínea “i” do art. 5º do Decreto Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, para fi ns de desapropriação de pleno 
domínio, amigável ou judicial, parte dos seguintes imóveis situados no perímetro urbano deste Município:
I - área de 611,42 m² (seiscentos e onze metros quadrados e quarenta e dois decímetros quadrados), constituída pelo quinhão 01 A, no lugar denominado Fazenda da 
Tapera, neste Município, inscrito na matrícula no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Contagem sob o número 94.939, destinada a obra de implantação da 
Via 630, com as seguintes divisas e confrontações: a referida área está Georreferenciada no Sistema Geodésico Brasileiro, com coordenadas Plano Retangulares Relativas 
Sistema U T M - Datum SIRGAS2000, referentes ao meridiano central 45°00’ cuja descrição se inicia no vértice V1 de coordenada Este (X) 598.551,880 m e Norte (Y) 
7.800.147,283 m, assinalado em planta anexa como segue: Do vértice V1 segue até o vértice V2, de coordenada U T M E= 598.511,492 m e N= 7.800.134,401 m, no 
azimute de 252°18’36”, na extensão de 42,39 m; Do vértice V2 segue até o vértice V3, de coordenada U T M E= 598.509,429 m e N= 7.800.158,651 m, no azimute de 
355°08’17”, na extensão de 24,34 m; Do vértice V3 segue até o vértice V4, de coordenada U T M E= 598.527,065 m e N= 7.800.156,891 m, em desenvolvimento de 
curva circular com 17,84 m, formado por arco de raio 45,82 m e ângulo central 22°18’14” ou pela corda do arco no azimute de 95°41’57”, na extensão de 17,72 m; Do 
vértice V4 segue até o vértice V5, de coordenada U T M E= 598.534,391 m e N= 7.800.154,638 m, no azimute de 107°05’46”, na extensão de 7,67 m; Do vértice V5 
segue até o vértice V6, de coordenada U T M E= 598.551,872 m e N= 7.800.150,881 m, em desenvolvimento de curva circular com 17,89 m, formado por arco de raio 
142,49 m e ângulo central 7°11’41” ou pela corda do arco no azimute de 102°07’42”, na extensão de 17,88 m; Finalmente do vértice V6 segue até o vértice V1, (início 
da descrição), no azimute de 179°52’45”, na extensão de 3,60 m, fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área de 611,425 m² e um perímetro de 
113,720 m.
II - área de 8.466,21 m² (oito mil, quatrocentos e sessenta e seis metros quadrados, e vinte e um decímetros quadrados), constituída pelo quinhão 06, no lugar 
denominado Fazenda da Tapera, neste Município, inscrito na matrícula no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Contagem sob o número 94.941, destinada 
a obra de implantação da Via 630, com as seguintes divisas e confrontações: a referida área está Georreferenciada no Sistema Geodésico Brasileiro, com coordenadas 
Plano Retangulares Relativas Sistema U T M - Datum SIRGAS2000, referentes ao meridiano central 45°00’ cuja descrição se inicia no vértice V1 de coordenada Este (X) 
598.511,492 m e Norte (Y) 7.800.134,401 m, assinalado em planta anexa como segue: Do vértice V1 segue até o vértice V2, de coordenada U T M E= 598.501,379 
m e N= 7.800.130,875 m, no azimute de 250°46’38”, na extensão de 10,71 m; Do vértice V2 segue até o vértice V3, de coordenada U T M E= 598.491,384 m 
e N= 7.800.127,784 m, no azimute de 252°48’57”, na extensão de 10,46 m; Do vértice V3 segue até o vértice V4, de coordenada U T M E= 598.446,931 m e 
N= 7.800.117,077 m, no azimute de 256°27’27”, na extensão de 45,72 m; Do vértice V4 segue até o vértice V5, de coordenada U T M E= 598.373,539 m e N= 
7.800.137,806 m, em desenvolvimento de curva circular com 77,66 m, formado por arco de raio 117,83 m e ângulo central 37°45’53” ou pela corda do arco no 
azimute de 285°46’19”, na extensão de 76,26 m; Do vértice V5 segue até o vértice V6, de coordenada U T M E= 598.394,943 m e N= 7.800.142,250 m, no azimute 
de 78°16’17”, na extensão de 21,86 m; Do vértice V6 segue até o vértice V7, de coordenada U T M E= 598.408,587 m e N= 7.800.155,525 m, em desenvolvimento de 
curva circular com 19,78 m, formado por arco de raio 20,75 m e ângulo central 54°36’30” ou pela corda do arco no azimute de 45°47’04”, na extensão de 19,04 m; Do 
vértice V7 segue até o vértice V8, de coordenada U T M E= 598.392,078 m e N= 7.800.174,861 m, em desenvolvimento de curva circular com 29,99 m, formado por 
arco de raio 15,32 m e ângulo central 112°07’34” ou pela corda do arco no azimute de 319°30’34”, na extensão de 25,43 m; Do vértice V8 segue até o vértice V9, de 
coordenada U T M E= 598.321,133 m e N= 7.800.176,754 m, em desenvolvimento de curva circular com 71,55 m, formado por arco de raio 162,19 m e ângulo central 
25°16’30” ou pela corda do arco no azimute de 271°31’42”, na extensão de 70,97 m; Do vértice V9 segue até o vértice V10, de coordenada U T M E= 598.260,744 m 
e N= 7.800.244,333 m, em desenvolvimento de curva circular com 90,63 m, formado por arco de raio 3.246,25 m e ângulo central 1°35’59” ou pela corda do arco 
no azimute de 318°12’58”, na extensão de 90,63 m; Do vértice V10 segue até o vértice V11, de coordenada U T M E= 598.387,420 m e N= 7.800.203,427 m, em 
desenvolvimento de curva circular com 138,70 m, formado por arco de raio 140,23 m e ângulo central 56°40’11” ou pela corda do arco no azimute de 107°53’48”, na 
extensão de 133,12 m; Do vértice V11 segue até o vértice V12, de coordenada U T M E= 598.415,965 m e N= 7.800.201,076 m, em desenvolvimento de curva circular 
com 29,09 m, formado por arco de raio 47,97 m e ângulo central 34°44’19” ou pela corda do arco no azimute de 94°42’26”, na extensão de 28,64 m; Do vértice V12 
segue até o vértice V13, de coordenada U T M E= 598.435,132 m e N= 7.800.177,170 m, em desenvolvimento de curva circular com 31,52 m, formado por arco 
de raio 38,34 m e ângulo central 47°06’26” ou pela corda do arco no azimute de 141°16’45”, na extensão de 30,64 m; Do vértice V13 segue até o vértice V14, de 
coordenada U T M E= 598.468,339 m e N= 7.800.154,361 m, em desenvolvimento de curva circular com 43,50 m, formado por arco de raio 32,28 m e ângulo central 
77°12’41” ou pela corda do arco no azimute de 124°29’00”, na extensão de 40,29 m; Do vértice V14 segue até o vértice V15, de coordenada U T M E= 598.509,429 
m e N= 7.800.158,651 m, em desenvolvimento de curva circular com 41,31 m, formado por arco de raio 2.125,34 m e ângulo central 1°06’49” ou pela corda do arco 
no azimute de 84°02’25”, na extensão de 41,31 m; Finalmente do vértice V15 segue até o vértice V1, (início da descrição), no azimute de 175°08’17”, na extensão de 
24,34 m, fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área de 8.466,212 m²  e um perímetro de 686,826 m. 
Art. 2º A desapropriação de que trata o art. 1º deste Decreto destina-se a obra implantação do trevo de acesso à Via 630.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do disposto neste Decreto correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas em Lei Orçamentária Anual.
Art. 4º A Procuradoria Geral do Município fi ca autorizada a promover a desapropriação de pleno domínio da área descrita no art. 1º deste Decreto podendo, para efeito 
de imissão na posse, alegar a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei 3.365 de 21 de junho de 1941.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 06 de agosto de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

JOÃO BATISTA DOS MARES GUIA
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
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DECRETO Nº 1.758, DE 06 DE AGOSTO DE 2020

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

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

DECRETA:

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

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

1.15.1.15.452.0015.2053.33903900.0100                     4.660,00 

1.15.1.15.452.0015.2053.33903900.0100              1.000.000,00 

1.15.1.15.452.0015.2053.33903900.0100                 765.024,06 

TOTAL              1.769.684,06 

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

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

1.15.1.04.122.0001.2051.33901400.0100                     4.660,00 

1.15.1.04.122.0001.2051.44903900.0100              1.000.000,00 

1.15.1.04.122.0001.2051.33903900.0100                 765.024,06 

TOTAL              1.769.684,06 

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

Palácio do Registro, em Contagem, 06 de agosto de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 1.759, DE 06 DE AGOSTO DE 2020

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

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

DECRETA:

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

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

1.11.1.15.122.0001.2033.33903600.0100                   10.000,00 
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1.13.1.10.301.0040.2190.33909300.2155                   20.000,00 

1.11.1.15.122.0001.2033.33903600.0100                     6.000,00 

1.11.1.15.122.0001.2033.33903600.0100                   10.000,00 

1.11.1.15.122.0001.2033.33903600.0100                 135.000,00 

1.11.1.15.122.0001.2033.33903600.0100                     1.000,00 

1.11.1.15.122.0001.2033.33903600.0100                     5.000,00 

1.11.1.15.122.0001.2033.33903600.0100                   20.000,00 

1.11.1.15.122.0001.2033.33903600.0100                     1.000,00 

1.15.1.04.122.0001.2051.33903600.0100                     5.000,00 

1.15.1.15.451.0015.2052.33903900.0100                 933.435,05 

1.20.4.13.391.0013.2157.44905100.2200                 120.000,00 

1.12.1.12.361.0029.2081.33909300.0100                            1,00 

1.12.3.12.361.0029.2252.33504100.2144                            1,00 

1.11.1.15.122.0001.2033.33903600.0100                   10.000,00 

TOTAL              1.276.437,05 

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

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

1.11.1.15.122.0001.2033.33901400.0100                   10.000,00 

1.13.1.10.301.0040.2190.33903900.2155                   20.000,00 

1.11.1.15.122.0001.2033.33903300.0100                     6.000,00 

1.11.1.15.122.0001.2033.33903500.0100                   10.000,00 

1.11.1.15.122.0001.2033.33903900.0100                 135.000,00 

1.11.1.15.122.0001.2033.33909200.0100                     1.000,00 

1.11.1.15.122.0001.2033.44903900.0100                     5.000,00 

1.11.1.15.122.0001.2033.44905200.0100                   20.000,00 

1.11.1.15.122.0001.2034.33903900.0100                     1.000,00 

1.12.3.12.365.0029.2251.33504100.2144                            1,00 

1.15.1.04.122.0001.2051.33903000.0100                     5.000,00 

1.15.1.15.451.0015.2052.33903000.0100                 933.435,05 

1.12.1.12.361.0029.2081.33903900.0100                            1,00 

1.20.4.13.391.0013.2158.33504100.2200                 120.000,00 

1.11.1.15.122.0001.2033.33903000.0100                   10.000,00 

TOTAL              1.276.437,05 

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

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

Palácio do Registro, em Contagem, 06 de agosto de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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DECRETO Nº 1.760, DE 06 DE AGOSTO DE 2020

Dispõe sobre a reabertura gradual e segura do comércio no Município de Contagem e sobre novas medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento 
à pandemia causada pela COVID-19.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício da atribuição legal que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, e considerando:
- o Decreto nº 1.510, de 16 de março de 2020, que declara Situação de Emergência em Saúde Pública no Município de Contagem, provocada pelo novo Coronavírus 
(COVID-19);
- a fl exibilização do funcionamento dos estabelecimentos comerciais nos Municípios de Belo Horizonte, Betim, Lagoa Santa e Nova Lima;

DECRETA:

Art. 1º  Ficam permitidas, a partir do dia 7 de agosto de 2020, o retorno das atividades dos estabelecimentos comerciais, desde que atendam as determinações previs-
tas neste Decreto, para prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa à COVID-19. 
Parágrafo único.  Os estabelecimentos citados no caput deste artigo deverão funcionar conforme disposto nos Anexos deste Decreto.
Art. 2º  A reabertura será baseada em diretrizes gerais estabelecidas pelo Comitê de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19, com fundamento em indicadores epide-
miológicos e de capacidade assistencial. 
Parágrafo único. Para elaboração das diretrizes gerais, o Comitê de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 adotará os seguintes processos de trabalho: 
I Đ monitoramento permanente, com o objetivo de viabilizar a reabertura gradual e periódica das atividades econômicas; 
II Đ avaliação das atividades, considerando o risco sanitário e o potencial de aglomeração e permanência prolongada de pessoas;
III Đ divulgação semanal do Boletim de Monitoramento, contendo os indicadores epidemiológicos e de capacidade assistencial; e
IV Đ revisão, quando necessário, dos procedimentos e protocolos de vigilância sanitária, como medida de prevenção e reação ao possível avanço da pandemia da 
Covid-19.
Art. 3º  A reabertura será implementada de forma gradual, por meio da setorização das atividades comerciais e de serviços em fases distintas, de acordo com o risco 
sanitário e o potencial de aglomeração e permanência de pessoas.
§1º  A avaliação sobre a necessidade de permanência ou progressão de fase deverá ocorrer, no máximo, a cada quinze dias. 
§2º  A regressão de fase poderá ocorrer a qualquer tempo, quando houver alteração dos indicadores epidemiológicos ou risco de agravamento do quadro epidemioló-
gico e assistencial.
 Art. 4º  Todos os estabelecimentos em atividade, deverão:
I – funcionar com escala mínima de funcionários;
II – não autorizar a permanência de qualquer pessoa que não esteja usando máscara, conforme estabelecido pelo Decreto nº 1.583, de 22 de abril de 2020;
III – disponibilizar álcool em gel 70% para todas as pessoas que frequentarem os estabelecimentos, mediante a instalação de dispensers que tenham, preferencialmen-
te, acionamento sem o uso das mãos;
IV – disponibilizar e garantir o uso de máscaras para todos os funcionários, colaboradores e prestadores de serviços;
V – assegurar o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros nas fi las, sinalizando no chão com adesivos ou similares, a posição a ser ocupada por cada pessoa, nos locais 
com potencial de formação de fi las;
VI – intensifi car as ações de limpeza, higienizando no início das atividades e, pelo menos, a cada 03 (três) horas, durante o período de funcionamento, superfícies de 
toque, como:
a) corrimão de escada e de acesso;
b) maçanetas;
c) portas;
d) elevadores;
e) pisos e paredes;
f) banheiros;
g) balcões; e
h) demais superfícies expostas.
VII – divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de prevenção e enfrentamento; 
VIII – adotar as medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde de prevenção ao contágio e contenção da propagação da COVID-19; e
IX – na entrada do estabelecimento, manter um termômetro digital remoto, que detecte a temperatura sem contato com a pele, sendo proibida a entrada de clientes 
ou funcionários, que também deverão ser testados, com temperatura corporal superior a 37º.
 Art. 5º Os hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias e hortifrutigranjeiros, sem prejuízo do estabelecido no art. 4º deste Decreto, deverão:
I – disponibilizar no mínimo 1 (um) funcionário para higienizar com álcool 70% as mãos de todos os clientes que adentrarem no estabelecimento;
II – disponibilizar máscaras de proteção e álcool 70% para todos os funcionários; e
III – controlar o acesso de pessoas nas portas dos estabelecimentos, por meio da utilização de senhas ou outro meio efi caz, de modo a respeitar o limite de uma pessoa 
a cada 10m² (dez metros quadrados) de área útil, evitando aglomeração, bem como mantendo o controle do fl uxo de pessoas durante o período de funcionamento.
Art. 6º As agências bancárias, instituições fi nanceiras, unidades lotéricas e cooperativas de crédito, sem prejuízo do estabelecido no art. 4º deste Decreto, deverão:
I – proibir aglomeração de pessoas observando a distância igual ou superior a 02 (dois) metros entre os clientes e funcionários;
II – ter estrito controle de acesso dos clientes;
III – proibir aglomerações nas áreas internas e externas dos estabelecimentos; e
IV  – disponibilizar no mínimo 1 (um) funcionário para organização e controle das fi las, nas áreas internas e externas das instituições, obedecendo o distanciamento de 
2 (dois) metros entre as pessoas.
Art. 7º Os bares, restaurantes e lanchonetes, sem prejuízo do estabelecido no art. 4º deste Decreto, deverão:
I Đ disponibilizar na entrada do estabelecimento álcool em gel 70% para todas as pessoas que frequentarem o local, mediante a instalação de dispensers que tenham, 
preferencialmente, acionamento sem o uso das mãos;
II Đ exigir que os clientes higienizem as mãos ao acessarem e ao saírem do estabelecimento; 
III Đ a permanência do cliente no local não deverá ultrapassar 1h (uma hora), sendo obrigatório o uso de máscara durante todo o tempo de permanência, exceto no 
momento da alimentação;
IV Đ deverá ser controlado o acesso de pessoas nas portas dos estabelecimentos com utilização de senhas ou outro meio efi caz, de modo a respeitar o limite de 1/3 (um 
terço) da capacidade máxima permitida, evitando aglomeração, bem como mantendo o controle do fl uxo de pessoas e o período de permanência das mesmas durante 
o período de funcionamento;
V Đ o atendimento deverá ser realizado apenas na área interna do estabelecimento, vedado a utilização de calçadas para disposição de mesas e cadeiras; 
VI Đ organizar a disposição das mesas de modo que permaneçam com distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre elas;
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VII Đ as mesas deverão ser ocupadas por no máximo 4 pessoas ou utilizadas as cadeiras de forma intercaladas, observando o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros 
entre as pessoas e entre as mesas; 
VIII Đ obedecer o distanciamento de no mínimo 2 (dois) metros entre funcionários e/ou clientes;
IX Đ fi ca vedado o funcionamento de espaços de recreação, brinquedotecas, espaços kids, playgrounds e espaços de jogos localizados nos estabelecimentos de que 
tratam este parágrafo;
X – fi ca vedado o sistema de buffet self service, devendo ser adotado o serviço à la carte, exceto se a montagem do prato for realizada por funcionário do estabeleci-
mento;
XI Đ os estabelecimentos de que tratam este parágrafo, deverão dispor de protetor salivar efi ciente no serviço e observar o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros 
entre os presentes;
XII Đ sempre que possível, deverão ser utilizados recipientes descartáveis para servir os alimentos;
XIII Đ deverão ser disponibilizados aos clientes, utensílios descartáveis, tais como talheres, copos e pratos, caso estes optem por utilizá-los; 
XIV - deverão ser adotadas medidas rígidas de higienização de todos os ambientes, com álcool 70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar 
recomendado pelo Ministério da Saúde, de modo a garantir maior segurança a todos clientes, funcionários, colaboradores, prestadores de serviços;
XV - higienizar periodicamente, durante o período de funcionamento, e sempre no início das atividades, as superfícies de toque, tais como:
a) corrimão de acesso e de escadas; 
b) cardápios;
c) maçanetas; 
d) interruptores;
e) telefones;
f) mesas;
g) cadeiras;
h) bancadas;
i) máquinas de cartão;
j) demais superfícies de contato e expostas. 
XVI Đ higienizar, periodicamente, durante o período de funcionamento, no mínimo de três em três horas, e sempre no início das atividades, os pisos e banheiros;
XVII – disponibilizar nos banheiros:
a) álcool gel 70%;
b) sabonete líquido;
c) toalhas de papel;
d) lixeira com tampa e com dispositivo que permita a abertura e o fechamento sem o uso das mãos;
XVIII Đ manter as portas dos sanitários preferencialmente abertas para evitar o manuseio, benefi ciar a ventilação e reforçar a limpeza nas maçanetas e puxadores; 
XIX Đ manter, rigorosamente, os fi ltros e dutos do ar-condicionado limpos e, obrigatoriamente, as janelas e portas abertas, contribuindo para a renovação de ar.
XX – disponibilizar e garantir o uso de máscaras por todos os funcionários, colaboradores e prestadores de serviços do estabelecimento;
XXI Đ disponibilizar, além de máscara, face shield e luvas para os funcionários, colaboradores e prestadores de serviços com maior contato com o público e que desem-
penhem suas funções em áreas com maior risco de contaminação, tais como:
a) funcionários responsáveis por controlar a entrada e saída dos clientes;
b) funcionários responsáveis pela higienização dos sanitários; 
c) funcionário responsável por servir o buffet, se for o caso; e
d) demais funcionários que o empregador julgar necessário. 
XXII Đ assegurar o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros nas fi las, sinalizando no chão com adesivos ou similares, a posição a ser ocupada por cada pessoa, nos 
locais como:
a) balcões de atendimento/pagamento, priorizando o atendimento nas mesas;
b) lado externo do estabelecimento; e 
c) demais locais com potencial de formação de fi las. 
XXIII Đ não promover atividades promocionais, exposições e eventos de qualquer natureza que possam causar aglomerações; 
XXIV Đ fornecer treinamento detalhado para as equipes de trabalho de todas as medidas adotadas pelo estabelecimento, em especial as equipes de limpeza e responsá-
veis pela cozinha;
XXV Đ recomendar aos funcionários que não retornem às suas casas com o uniforme utilizado durante a prestação do serviço; 
XXVI Đ orientar seus funcionários e colaboradores acerca da necessidade de higienização periódica das mãos, etiqueta respiratória e sobre o protocolo de distanciamen-
to mínimo; 
XXVII Đ assegurar aos funcionários que pertençam ao grupo de risco, que suas atividades sejam realizadas em ambiente com menor exposição de risco de contamina-
ção, quando não for possível o desempenho de suas funções por modalidade de trabalho remoto; e
XXVIII - todos os funcionários deverão utilizar roupas/uniformes exclusivos dentro dos estabelecimentos, inclusive máscaras que evitem a propagação de saliva e líqui-
dos corporais, para evitar ou minimizar o processo de transmissão de doenças.
Art. 8º  Os estabelecimentos mencionados no caput deste artigo que permanecerem abertos deverão estabelecer horários ou setores exclusivos para atendimento ao 
grupo de clientes que, por meio de documento ou autodeclaração, demonstrem:
I – possuir idade igual ou superior a sessenta anos;
II – portar doença crônica, tais como diabetes, hipertensão, cardiopatias, doença respiratória, pacientes oncológicos e imunossuprimidos, devidamente comprovada por 
atestado médico; e
III – for gestante ou lactante.
§1º  Os estabelecimentos deverão:
I – exigir dos funcionários, colaboradores e prestadores de serviços, que informe ao estabelecimento caso tenham sintomas de síndrome gripal e/ou resultados positivos 
para a COVID-19; e
II Đ garantir o imediato afastamento para isolamento domiciliar de mínimo 14 (quatorze) dias, a contar do início dos sintomas, dos colaboradores que: 
a) testarem positivo para COVID-19; 
b) tenham tido contato ou residam com caso confi rmado de COVID-19; e
c) apresentarem sintomas de síndrome gripal. 
§2º  Os estabelecimentos deverão manter registro atualizado dos afastamentos e notifi car imediatamente os casos suspeitos de síndrome gripal e os confi rmados de 
COVID-19 à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Contagem, bem como o órgão responsável pela Vigilância em Saúde do Município de residência do funcio-
nário, colaborador ou prestador de serviço do estabelecimento.
Art. 9º  Permanecem suspensos o funcionamento de:
I – boates, danceterias, salões de dança, casas de festas, shows e eventos;
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II – feiras, exposições, congressos e seminários; 
III – cinemas e teatros; 
IV – clubes de serviço e de lazer; 
V – parques de diversão, circos e parques temáticos; 
VI – campos de futebol e quadras poliesportivas; 
VII – pistas de skate; 
VIII – ginásios poliesportivos e complexos poliesportivos; 
IX – academias populares e parques públicos; 
X – museus, centros culturais, Casa da Cultura e biblioteca pública; 
XI – os eventos públicos de natureza esportiva e cultural, a serem realizados no município de Contagem, como campeonatos, torneios e shows;
XII – os alvarás para eventos particulares;
XIII – autorizações para eventos em propriedades e logradouros públicos;
XIV – autorizações de feiras em propriedade pública e privadas; e
XV – autorizações para atividades de circos e parques de diversões.
XVI – a utilização de praças e outros locais públicos para a prática de atividades de esporte e lazer coletivas ou individuais que gerem aglomeração de pessoas;
XVII – a utilização integral de toda a região da orla da Lagoa Vargem das Flores, inclusive a prática de esportes náuticos, salvo o acesso de embarcações ofi ciais; e.  
XVIII – a realização de eventos particulares de qualquer natureza, que tenham mais de 10 (dez) pessoas, inclusive em residências e condomínios habitacionais.
Parágrafo único. As autoridades municipais fi cam autorizadas a inibir e suspender a realização de qualquer uma das hipóteses mencionas neste artigo.
Art. 10.  A fi scalização quanto ao cumprimento das medidas determinadas neste Decreto competirá:
I – à Guarda Civil Municipal, nos termos da Lei Complementar nº 215, de 29 de dezembro de 2016;
II –  aos agentes de fi scalização da Vigilância Sanitária;
III – aos agentes de fi scalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação nos termos da Lei Complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011; 
IV – aos agentes de fi scalização da Defesa Civil; e
V – aos agentes de fi scalização da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem Đ Transcon, no âmbito de suas atribuições.
Art. 11.  O descumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto poderá ensejar a perda de alvará, interdição do estabelecimento ou demais medidas sancionató-
rias, nos termos da Lei Complementar nº 190, de 30 de dezembro de 2014 e da Lei Complementar nº 103 de 20 de janeiro de 2011, em especial:
I – o art. 298, da Lei Complementar nº 190, de 2014; e
II – da Lei Complementar nº 103, de 2011:
a) §3º, do art. 41;
b) art. 277;
c) art. 285; e
d) art. 288.
Parágrafo único.  As medidas mencionadas no caput deste artigo serão aplicadas sem prejuízo as demais sanções administrativas, cíveis e criminais, em especial a impu-
tação ao crime previsto no art. 268, do Código Penal Brasileiro.
Art. 12.  O disposto neste Decreto poderá ser revisto, a qualquer tempo, pelo Comitê de Enfrentamento à Pandemia da COVID-19 do Município de Contagem, conforme 
art. 1º do Decreto nº 1.523, de 19 de março de 2020.
Art. 13.  Revogam-se:
I – Decreto nº 1.738, de 16 de julho de 2020; e
II – Decreto nº 1.744, de 24 de julho de 2020.
Art. 14.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 06 de agosto de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ANEXO I DO DECRETO Nº 1.760, DE 06 DE AGOSTO DE 2020

FASE ESSENCIAL
Permanecem Abertos
Atividades Essenciais Autorizadas a Funcionar 

(Informações sobre protocolos de vigilância sanitária disponíveis no Portal da Prefeitura de Contagem) 

Atividade Faixa de horário de funcionamento

Padaria 5h às 21h

Comércio varejista de laticínios e frios 7h às 21h

Açougue e Peixaria 7h às 21h

Hortifrutigranjeiros 7h às 21h

Minimercados, mercearias e armazéns 7h às 21h

Supermercados e hipermercados 7h às 21h

Artigos farmacêuticos Sem restrição de horário

Artigos farmacêuticos, com manipulação de fórmula Sem restrição de horário

Comércio varejista de artigos de óptica 11h às 19h

Artigos médicos e ortopédicos 11h às 19h

Tintas, solventes e materiais para pintura 7h às 21h

Material elétrico e hidráulico, vidros e ferragens 7h às 21h

Madeireira 7h às 21h

Material de construção em geral 7h às 21h
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Combustíveis para veículos automotores Sem restrição de horário

Peças e acessórios para veículos automotores 8h às 17h

Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) Sem restrição de horário

Comércio atacadista da cadeia de atividades do comércio varejista da fase de controle 5h às 17h

Agências bancárias: instituições de crédito, seguro, capitalização, comércio e administração de valores 
imobiliários

Sem restrição de horário

Casas lotéricas Sem restrição de horário

Agência de correio e telégrafo Sem restrição de horário

Comércio de medicamentos para animais Sem restrição de horário

Atividades de serviços e serviços de uso coletivo, exceto as previstas no art. 3º deste Decreto. Sem restrição de horário

Atividades industriais Sem restrição de horário

Banca de jornais e revistas Sem restrição de horário

ANEXO II DO DECRETO Nº 1.760, DE 06 DE AGOSTO DE 2020

FASE 1
Abertura a partir de 7 de agosto de 2020 

(Informações sobre protocolos de vigilância sanitária disponíveis no Portal da Prefeitura de Contagem)

Atividade

Artigos de bomboniere e semelhantes

Artigos de iluminação

Artigos de cama, mesa e banho

Utensílios, móveis e equipamentos domésticos, exceto eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Tecidos e armarinho

Artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

Produtos de limpeza e conservação

Artigos de papelaria, livraria e fotográfi cos

Brinquedos e artigos recreativos

Bicicletas e triciclos, peças e acessórios  

Cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Veículos automotores

Peças e acessórios para veículos automotores

Pneumáticos e câmaras-de-ar

Comércio atacadista da cadeia de comércio varejista da fase 1

Cabeleireiros, manicure, pedicure e barbearias 

Centros de comércio popular, shopping centers, centros de comércio e galerias de lojas

Bares, restaurantes e lanchonetes

Atividades no formato drive-in

ANEXO III DO DECRETO Nº 1.760, DE 06 DE AGOSTO DE 2020

FAIXAS DE HORÁRIOS DA FASE 1
 Abertura a partir de 7 de agosto de 2020

Informações sobre protocolos de vigilância sanitária disponíveis no Portal da Prefeitura de Contagem

Atividade

Faixa de horário de funcionamento

Do dia 7 ao dia 9 de agosto A partir do dia 10 de agosto

Comércio varejista não contemplado na 
Fase Essencial (Anexo I).

Quinta a sexta-feira, entre 11h e 19h 

Sábado, entre 9h e 15h Quarta a sexta-feira, entre 11h e 19h

Comércio atacadista da cadeia de atividades 
do comércio varejista autorizada a funcionar 
na fase 1, exceto comércio atacadista de 
recicláveis

Quinta a sexta-feira, entre 11h e 19h 

Sábado, entre 9h e 15h Quarta a sexta-feira, entre 11h e 19h
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Cabeleireiros, manicures, pedicures e 
barbearias 

Quinta a sexta-feira, entre 11h e 20h 

Sábado, entre 9h e 17h

Quinta a sexta-feira, entre 11h e 20h

Sábado, entre 9h e 17h

Atividades autorizadas na fase 1 em fun-
cionamento no interior de galerias de lojas, 
centros de comércio popular, centros de 
comércio e galerias de lojas

Quinta a sexta-feira entre 11h e 19h

Sábado, entre 9h e 15h Quarta a sexta-feira, entre 11h e 19h

Atividades autorizadas na fase 1 em funcio-
namento no interior de shopping centers Quinta-feira a sábado, entre 12h e 20h Quarta a sexta-feira, entre 12h e 20h

Bares, restaurantes e lanchonetes Segunda-feira a sábado, entre 11h e 21h
Segunda-feira a sábado, entre 11h e 21h

Atividades no formato drive-in Sexta-feira a domingo, entre 14h e 23h Sexta-feira a domingo, entre 14h e 23h

Secretaria Municipal 
de Administração

ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL REFERENTE
AO PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 029/2020 - PA NÚMERO 101/2020
Aos 04 (quatro) dias do mês de agosto de 2020, às 10h00min, reuniu-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria número 003, de 06/02/2020, com 
intuito de analisar e julgar as Impugnações dos termos do Edital do Pregão Eletrônico número 029/2020, Processo Administrativo número 101/2020, cujo objeto é a 
contratação de serviços de fornecimento de LINK DE DADOS secundário de acesso dedicado e exclusivo, de 500 MBPS, por meio de uma rede IP MULTISSERVIÇOS, com 
capacidade para promover tráfego de dados, voz e imagem, contendo o fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem a rede 
de comunicação de longa distância e circuitos de acesso IP dedicado com conexão à internet, ambos com gerenciamento proativo, conforme quantitativos estimados e 
especifi cações contidas no edital, apresentada pela empresa CLARO S.A., inscrita no CNPJ sob o número 40.432.544/0001-47.
Primeiramente insta esclarecer que o texto integral da IMPUGNAÇÃO encontra-se juntado aos autos e disponível para vistas dos interessados.
ANÁLISE E JULGAMENTO DAS ALEGAÇÕES DA EMPRESA IMPUGNANTE:
A IMPUGNANTE se equivoca ao afi rmar que “as Empresas de Telecomunicações, em geral, não possuem em seu portfólio de serviços o “Gerenciamento Pró-ativo” para 
circuitos de Internet BLD”.
Este equívoco pode ser facilmente refutado por se tratar de serviço de monitoramento proativo, que é oferecido por diversas empresas fornecedoras do objeto de con-
tratação do edital ora impugnado, exigência essa que é presente no Contrato Administrativo número 020/2019, pertencente ao edital número 067/2019, cujo objeto 
é a “Contratação de do link de acesso dedicado à internet, exclusivo, de 700 Mbps, em alta disponibilidade, simétrico, para atendimento aos órgãos e unidades do 
CONTRATANTE atendidos pela Rede Municipal de Informática, em regime 24 X 7, com o fornecimento de 32 IP’s fi xos e válidos, conforme descrição detalhada no Anexo 
I – Termo de Referência do Edital”, não restringindo de forma alguma a competitividade ou isonomia entre licitantes, respeitando a lei conforme o art. 37 da Constitui-
ção da República Federativa do Brasil de 1988, cujos dizeres são:
“Art. 37 – A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efi ciência e, também, ao seguinte:
Sobre o gerenciamento do circuito, presente no item 6.3.18, do Termo de Referência anexo do Edital impugnado, onde se lê:
“6.3.18 A CONTRATADA deverá monitorar permanentemente o estado dos circuitos de comunicação de dados, abrindo imediatamente a solicitação de reparo do circui-
to em caso de falhas, degradação de performance ou evento que leve a indisponibilidade da rede e iniciando o processo de recuperação. A CONTRATADA é responsável 
pelo gerenciamento do circuito”.
A exigência acerca de gerenciamento do circuito é de responsabilidade da Prefeitura
Municipal de Contagem (CONTRATANTE).
Passa-se a ler:
“6.3.18 A CONTRATADA deverá monitorar permanentemente o estado dos circuitos de comunicação de dados, abrindo imediatamente a solicitação de reparo do circui-
to em caso de falhas, degradação de performance ou evento que leve a indisponibilidade da rede e iniciando o processo de recuperação. A CONTRATANTE é responsável 
pelo gerenciamento do circuito”.
Esta alteração solicitada não exime as Licitantes das exigências quanto ao monitoramento do circuito, ainda sendo exigida a comunicação prévia ou imediata de anor-
malidades de caráter urgente ou qualquer condição que possa impossibilitar a execução de qualquer obrigação contratual.
A IMPUGNANTE incorre em novo equívoco ao alegar: “Entretanto, as Empresas de Telecomunicações, em geral, não possuem em seus portais de monitoramento do 
serviço a referência ao tempo de retardo/latência do link, bem como os demais itens relacionados acima.
Isto signifi ca que manter as exigências supra ensejará em grave prejuízo à ampla competitividade e à isonomia entre licitantes, que dá razão ao procedimento licitató-
rio.”
Por se tratar de um serviço essencial para o funcionamento computacional da Prefeitura
Municipal de Contagem, seria imprudente da parte da Subsecretaria de Tecnologia da
Informação e Inovação, unidade da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento de Gestão, não contar com um monitoramento do tráfego de rede. Assim, por 
prudência, gerência e segurança, justifi camos as exigências contidas no Edital objeto de impugnação.
Exigências essas, que como afi rmado anteriormente, não impedem a ampla concorrência, uma vez que as exigências são cumpridas por diversos fornecedores.
A Prefeitura de Contagem entende que o descritivo técnico e exigências do Edital objeto de impugnação não possui cláusulas restritivas que infrinjam o caráter compe-
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titivo do certame, não gerando quais prejuízos e dessa forma não ferindo os princípios de isonomia e concorrência do certame, conforme § 1, inciso I do art. 3º, da Lei 
Federal, nº 8.666, de 21 de junho de 1993, cujos dizeres são:
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralida-
de, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
§ 1º É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive 
nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o específi co objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de 
outubro de 1991;”
Levando em consideração todos os pontos esclarecidos no decorrer desta resposta a
impugnação, a IMPUGNANTE incorre em novo equívoco ao alegar que: “Ademais, verifi ca-se necessário esclarecer exatamente o objeto a ser contratado”, pois o Edital é 
perfeitamente claro, completo, sucinto e sem quaisquer exigências ocultas, respeitando as obrigações presentes o art. 40, incisos I e VII, da Lei Federal, nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, cujos dizeres são:
“Art. 40 – O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e 
o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos 
envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
I - Objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;
VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos.
DA DECISÃO
Diante do exposto, fi ca alterado o 6.3.18, do Termo de Referência do Edital, sendo responsabilidade da Prefeitura Municipal de Contagem a gerência do circuito.
Diante do exposto, conclui-se que as demais alegações da IMPUGNANTE são improcedentes, uma vez que o processo permite a participação de outros licitantes com 
outros fabricantes no pregão, portanto fi cam mantidos os termos licitados.
Portanto, a Equipe de Pregões decide receber a IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa CLARO S.A., inscrita no CNPJ sob o número 40.432.544/0001-47, eis que 
TEMPESTIVA, para, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL à mesma, procedendo a seguinte retifi cação ao edital:
O item 6.3.18, passa a ter a seguinte redação:
“6.3.18 A CONTRATADA deverá monitorar permanentemente o estado dos circuitos de comunicação de dados, abrindo imediatamente a solicitação de reparo do circui-
to em caso de falhas, degradação de performance ou evento que leve a indisponibilidade da rede e iniciando o processo de recuperação. A CONTRATANTE é responsável 
pelo gerenciamento do circuito”.
Equipe de Pregões
DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR:
Recebo a Impugnação interposta pela empresa CLARO S.A., inscrita no CNPJ sob o número 40.432.544/0001-47, eis que apresentada tempestivamente, para no mérito 
DAR PROVIMENTO PARCIAL, ACATANDO A DECISÃO DA EQUIPE DE PREGÕES.

Contagem, 04 de agosto 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 Nº 013/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2020

OBJETO: PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, REFERENTE AO ANO DE 
2020.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1071.04.122.0001.2132 – 33.90.39.53 – FONTE 0100 

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª., para RATIFICAÇÃO, da despesa com a SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, 
CNPJ: 09.248.608/0001-04. Valor total de R$ 213,75 (duzentos e treze reais e setenta e cinco centavos). 
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THIAGO DE FREITAS OLIVEIRA
Superintendente de Licitação, Contratos e Parcerias

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do art. 25, caput, da Lei n° 8.666/93, e autorizo a despesa com a SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, 
CNPJ: 09.248.608/0001-04. Valor total de R$ 213,75 (duzentos e treze reais e setenta e cinco centavos). 

Publique-se.

Contagem, 06 de agosto de 2020.

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
 Secretário Municipal de Administração 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.790
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNAR para o exercício da 
Função Especial de Escriturário de Caixa Escolar I, da unidade escolar “Escola Municipal Professor Wancleber Pacheco”, Referência FE-5, CFE-148, a servidora TANIA 
ROGERIA NASCIMENTO, matrícula 1203181, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.791
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º DISPENSAR da designação para o exercício da Função Especial de Escriturário de Caixa Escolar I, da unidade escolar “Escola Municipal Dora de Matos”, Referência 
FE-5, CFE-165, a servidora ANGELA CARLA THOMAZ, matrícula 1281492, lotada na Secretaria Municipal de Educação, retroagindo seus efeitos a 15 de junho de 2020.
Art.2º DESIGNAR para o exercício da Função Especial de Escriturário de Caixa Escolar I, da unidade escolar “Escola Municipal Dora de Matos”, Referência FE-5, CFE-165, 
o servidor AILTON ROSA, matrícula 1102881, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.800
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo Administrativo nº. 02693/2020-10A; nos termos do 
artigo 31 da Lei Municipal nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem-30H, Nível VI-A, 
Padrão “P-03, matrícula nº. 199745, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a servidora WILMA APARECIDA DOS SANTOS, retroagindo seus efeitos a 19 de junho 
de 2020; 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 05 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.801
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo Administrativo nº. 02624/2020-10A; nos termos do ar-
tigo 31 da Lei Municipal nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Médico Ginecologista-20H, Nível XI-A, Padrão 
“P-05, matrícula nº. 200924, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a servidora PATRICIA MYRIAM ANTUNES DE OLIVEIRA GOMIDE, retroagindo seus efeitos a 17 de 
junho de 2020; devendo a servidora apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o artigo 217, da 
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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 05 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.802
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO o Ato Administrativo nº 25.773, datado de 30 de julho de 2020.
Art.2º Conceder 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 FABIANA CRISTINA REIS, titular do cargo de provimento efetivo de Pedagogo PED I, Nível XIII-A, Padrão “P-15”, matrícula nº. 1196150, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 05 de agosto de 2020 a 03 de setembro de 2020. Este Ato Administrativo entra em vigor na sua data de publicação, 
retroagindo seus efeitos a 05 de agosto de 2020.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 06 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO 6° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 027/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR PROFESSORA JUVERCI DE FREITAS FERREIRA E O 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: 32.989,52 (TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.365.0029.2251  - NATUREZA:   33504100 –  FONTE: 0101
ASSINADO:  03/08/2020           - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020. 

EXTRATO DO 12° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 099/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO TROPICAL E O 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: 2.560,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.361.0029.2252  - NATUREZA:   33504100 –  FONTE: 0101
ASSINADO:    03/08/2020         - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020. 

EXTRATO DO 13° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 099/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO TROPICAL E O 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: 6.800,00 (SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.361.0029.2252  - NATUREZA:   33504100 –  FONTE: 0101
ASSINADO:    03/08/2020         - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020. 
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EXTRATO DO 8° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 078/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR PROFESSORA MARIA DE MATOS SILVEIRA E O MU-
NICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: 6.175,00 (SEIS MIL E CENTO E SETENTA E CINCO  REAIS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.361.0029.2252  - NATUREZA:   33504100 –  FONTE: 0101
ASSINADO:    03/08/2020         - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020. 

EXTRATO DO 9° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 078/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR PROFESSORA MARIA DE MATOS SILVEIRA E O MU-
NICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: 9.997,00 (NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.361.0029.2252  - NATUREZA:   44504100 –  FONTE: 0101
ASSINADO:    03/08/2020         - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020. 

EXTRATO DO 9° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 009/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR JOAQUIM ANTÔNIO DA ROCHA E O MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: 3.390,00 (TRÊS MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.361.0029.2252  - NATUREZA:   33504100 –  FONTE: 0101
ASSINADO:   03/08/2020          - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020. 

EXTRATO DO 6° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 067/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR PEDRO DE ALCÂNTARA JUNIOR DE CONTAGEM E O 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: 3.850,00 (TRÊS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.361.0029.2252  - NATUREZA:   33504100 –  FONTE: 0101
ASSINADO:   03/08/2020          - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020. 

EXTRATO DO 22º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 082/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR RITA CARMELINDA ROCHA DE CONTAGEM E O 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
ASSINADO:   26/06/2020          - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020. 

Secretaria Municipal 
de Fazenda

Notifi cação de lançamento 

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 à determinação judicial, 
bem como em conformidade com os demais dispositivos regulamentares vigentes, notifi ca o interessado sobre o indeferimento do pedido de não incidência de ITBI.
Processo: 1015082011150304
Interessado: Ebra Preservação Ambiental Ltda.
CNPJ: 13.033.929/0001-69.
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Mateus Braga Guerra
Diretor de Tributos Imobiliários

Secretaria Municipal 
de Saúde

RATIFICAÇÃO

PAC Nº: 118/20 – INEXIGIBILIDADE 005/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO EM CARATER DE INXEGIBILIDADE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE 
SOFTWARE SIDS-COGDAR E SIS-GEDAR, PARA O SAMU E TRANSPORTE SANITARIO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10.122.0038.2185 339040 04 CR 723 2159

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: - INTEGRATED PUBLIC SECURITY IPSS SISTEMAS EIRELI, 
inscrita no CNPJ nº  24.613.425/0001-34, no valor total de  R$ 126.000,00  ( Cento e Vinte e Seis Mil Reais).

Publique – se. 

Contagem,   06 de agosto de 2020.

Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO

 PAC Nº: 150/20 – DISPENSA 071/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%. OS ITENS SOLICITADOS SERÃO UTILIZADOS EM TOTENS DISTRIBUIDOS PELAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CONTAGEM, A FIM DE REDUZIR A DISSEMINAÇÃO DA COVID-19. ESSA INICIATIVA INTEGRA UMA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONTAGEM NO ENFRENTA-
MENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, DECLARADA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAUDE EM 11/03/2020.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10.122.0038.2260 339030 22 CR 1419 2154

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: - DC MACMED, inscrita no CNPJ nº  37.012.182/0001-20, 
no valor total de  
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R$ 169.308,10  ( Cento e  Sessenta e Nove Mil Trezentos e Oito Reais e Dez Centavos).

Publique – se. 

Contagem,   06 de agosto de 2020.

Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde

Aviso de continuidade de Sessão de Lances - O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa data para a continuidade da sessão de lanc-
es do Pregão Eletrônico nº 018.2020 – PAC 033.2020- cujo objeto Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, instrumentos cirúrgicos com recursos da Rede 
Cegonha 2019 para atender ao Complexo Hospitalar de Contagem, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo esta em 13 
de agosto de 2020. Comissão Especial de Licitação – 05 de agosto de 2020.

AVISO DE NOVA DATA DE SESSÃO:

1 - O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa a nova data para a realização do Pregão Eletrônico nº 019/2020 – PAC 034/2020- cujo 
objeto é Registro de Preços  para futura e eventual aquisição de agulhas, seringas, lâminas e lancetas destinadas a suprir as necessidades das Unidades Básicas de 
Saúde, os Centros de Consultas Especializadas, o Centro de Controle de Zoonoses, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), a Central de Imunizações, o Serviço de 
Atenção Domiciliar (SAD) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que compõem a Rede de Atenção à Saúde de Contagem)  – Nova Data: 19 DE AGOS-
TO  de 2020 às 09h00min, abertura das propostas às 09h15min. 

Os editais poderão ser obtidos da seguinte forma: através do site www.licitacoes-e.com.br e www.contagem.mg.gov.br. Informações através do e-mail: saude.licita-
cao@contagem.mg.gov.br – Equipe de Licitação - Cleber de Faria Silva, Secretário Municipal de Saúde. Em 06 de AGOSTO  de 2020.

Aviso de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa data para a realização do Pregão Eletrônico Nº 048/2020 – PAC 
125/2020 - cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR DESTINADO À REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – 
Data: 20  de Agosto 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 05 de Agosto de 2020.

Aviso de suspensão de sessão - O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa referente ao Pregão Eletrônico nº 019/2020 – PAC 
034/2020- cujo objeto Registro de Preços para futura e eventual aquisição de agulhas, seringas, lâminas e lancetas destinadas a suprir as necessidades das Unidades 
Básicas de Saúde, os Centros de Consultas Especializadas, o Centro de Controle de Zoonoses, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), a Central de Imunizações, o 
Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que compõem a Rede de Atenção à Saúde de Contagem, a SUSPENSÃO 
deste em decorrência de alterações no edital apontadas pela área técnica fomentada por pedido de esclarecimento. A nova data de Sessão será publicada posterior-
mente, como novo lançamento na plataforma e-licitações. Comissão Especial de licitação – Contagem, 05 de junho de 2020
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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 HOMOLO-
GAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 038/2020 , Processo nº 093/2020, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS 
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS, no valor total estimado de R$672.685,26– (seiscentos e setenta e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e 
vinte e seis centavos). Natureza da despesa: 339030 09 (MEDICAMENTOS);
                                    Empresas:

Vencedores Valor

BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 628.462,38 R$ 628.462,38

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - ME R$ 44.222,88 R$ 44.222,88

TOTAL: R$672.685,26

Cleber de Faria Silva  Secretário Municipal de Saúde.  Em 04 de agosto  de 2020.

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

MODALIDADE: Concorrência Nº 013/2019 
PA: 226/2019

TIPO: Técnica e Preço

OBJETO: SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA – ATE, PARA APOIO NA IMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA / CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - CAF, NO MUNICÍPIO DE CON-
TAGEM/MG, INCLUINDO GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL, SUPORTE ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E JURÍDICO.  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade – 1.15.1 15.451.0017.2054. Código: 44.90.39.00 - Fonte 4191; 3100 e 0100.

Senhor Secretário,

A presente licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no artigo 43 e seguintes da 
Lei 8.666/93.

Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Exa., solicitando a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame a 
empresa CONSÓRCIO DYNATEST | HPT ENGENHARIA composto pelas empresas: DYNATEST ENGENHARIA LTDA. E HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES 
LTDA., com o valor de R$ 2.415.100,50 (dois milhões, quatrocentos e quinze mil, cem reais e cinquenta centavos), ser efetivada, bem como a adjudicação do objeto 
para posterior contratação.

Marta de Souza Freitas Cássio
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO:

Homologo o julgamento proferido pela Comissão de Licitações e adjudico o objeto a empresa CONSÓRCIO DYNATEST | HPT ENGENHARIA composto pelas empresas: 
DYNATEST ENGENHARIA LTDA. E HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA para posterior contratação.

Contagem, 06 de agosto de 2020.

JOÃO BATISTA DOS MARES GUIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Comissão Permanente de Licitação

Contagem, 06 de agosto de 2020.

Ref: Convite n. 007/2020 

Senhores Licitantes,

A Comissão Permanente de Licitação comunica que a reunião pública para abertura do envelope   n. 02 “proposta de preços”, do processo em epígrafe, cujo objeto é 
CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO PARQUE TROPICAL, NO BAIRRO TROPICAL, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG. conforme solicitação da Secretar-
ia Municipal de Esporte e Lazer (SEEL), será realizada no dia 07 (sete) de agosto de 2020, às 11:00 (onze) horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação.

MARTA DE SOUZA FREITAS CÁSSIO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Comissão Permanente de Licitação

Contagem, 06 de agosto de 2020.

Ref: Convite n. 005/2020 

Senhores Licitantes,

A Comissão Permanente de Licitação comunica que a reunião pública para abertura do envelope   n. 02 “proposta de preços”, do processo em epígrafe, cujo objeto é 
EXECUÇÃO DE OBRAS CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA, SITUADA NA AV, CINCO Nº 265, BAIRRO DARCY VARGAS / ÁGUA BRANCA - 
CONTAGEM/MG. conforme solicitação do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), será realizada no dia 07 (sete) de agosto de 2020, às 09:00 (nove) horas, na 
Sala da Comissão Permanente de Licitação.

MARTA DE SOUZA FREITAS CÁSSIO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CONVITE NÚMERO 008/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 104/2020

Aos 06 (seis) dias do mês de agosto de 2020 (dois mil e vinte), às 10h30min, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, fi zeram-se presentes os membros 
da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Contagem, que abaixo assinam, nomeados pelas 
Portarias SEMOBS N. 007 de 20/02/2020; Portaria N. 017 de 07/04/2020 e Portaria N. 020 de 02/07/2020 com a fi nalidade de proceder o julgamento do conteúdo dos 
envelopes contendo os documentos de habilitação das licitantes participantes da licitação acima referenciada, destinada à REFORMA, AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 
ACADEMIA DA CIDADE NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DA CIDADE NA PRAÇA 5 DE ABRIL E NA PRAÇA NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. As licitantes são as listadas abaixo:

CONSTRUTORA MONTE VERDE LTDA EPP
INNOVATIVE CONSTRUTORA LTDA – ME
CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI – ME
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A Comissão Permanente de Licitação encaminhou à Subsecretaria de Obras da SEMOBS os documentos referentes à Qualifi cação Técnica – Item 4.2.7 do Edital apre-
sentados pelas licitantes. A Subsecretaria assim se manifesta em relatório circunstanciado apenso ao Processo e disponibilizado a todas as licitantes: “Pelo exposto, no 
que concerne ao Item 4.2.7 – Qualifi cação Técnica do Edital, a Subsecretaria de Obras considera todas as licitantes HABILITADAS.” A Comissão procedeu a análise dos 
demais documentos exigidos no Edital e considera todas as licitantes habitadas para prosseguimento no certame. Abre-se o prazo recursal previsto em Lei. Nada mais 
havendo a registrar, lavra-se a presente ata que é assinada por todos.

THALES GARCIA NOGUEIRA
Presidente da CPL em Exercício

LEIDIANE RODRIGUES DE SOUZA
Comissão Permanente de Licitação

MARCILENE ANTÔNIA DE ARAÚJO SANTOS
Comissão Permanente de Licitação

Funec

CRONOGRAMA PROVA 25/10/2020

CRONOGRAMA BÁSICO

ETAPASFASES DATAS/PERÍODOS

Publicação do Edital             20/03/2020

Pedido de isenção da taxa de inscrição         13 e 14/04/2020

Início Das Inscrições Via Internet 13/04/2020

Início de solicitação de condições especiais para realização de provas 13/04/2020

Divulgação do resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição 28/04/2020

Interposição de recursos contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição 29 e 30/04/2020

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento ou deferimento dos recursos quanto à isenção da taxa de inscrição        05/05/2020

Último Dia De Inscrições Via Internet 20/07/2020

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 21/07/2020

Último dia para solicitação de condições especiais para realização de provas 20/07/2020

Divulgação da decisão relativa à solicitação de condições especiais para realização de provas 24/07/2020

Interposição de Recursos contra resultado do pedido de Condição especial para realização de Provas 27 e 28/07/2020

Consulta/Impressão do Cartão Defi nitivo de Inscrição (CDI) via internet, com os locais e horários da prova objetiva 16/10/2020

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento e deferimento dos recursos contra a análise do pedido de condição 
especial para realização de provas 05/08/2020

PROVA OBJETIVA 25/10/2020

Divulgação do Gabarito 26/10/2020

Interposição de recursos contra questões e o gabarito preliminar 27 e 28/10/2020

Divulgação do resultado dos recursos contra questões e o gabarito preliminar 12/11/2020

Divulgação do resultado das provas objetivas e a classifi cação fi nal 18/11/2020

Interposição de Recursos contra o resultado das provas objetivas e classifi cação fi nal 19 e 20/11/2020

Resultado fi nal das provas objetiva (após recursos) 09/12/2020

Homologação após. 1012/2020

Contagem, 06 de agosto de 2020. 

Sueli Maria Baliza Dias 
Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - Funec
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Transcon

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – TRANSCON
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2020
A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem/MG – TransCon, torna pública a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, tipo menor preço Global 
– Processo Administrativo nº 002/2020, que tem por objeto contratação de empresa para confeccionar diversos serviços gráfi cos para atender as demandas da Autar-
quia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem, conforme quantidades e especifi cações constantes no Termo de Referência. Entrega dos envelopes A e B: até as 
09:00 horas (nove horas) do dia 19 de agosto de 2020. Sessão de Abertura dos Envelopes: 09:01 horas (nove horas e um minuto) do dia 19 de agosto de 2020. Os inte-
ressados poderão ter acesso à íntegra do Edital através do site http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes ou pelo e-mail: licitacao.transcon@contagem.mg.gov.br
Contagem, 06 de agosto de 2020.
Flávio de Lima Resende
Pregoeiro Suplente - TransCon

ERRATA 1ª JARI– CONTAGEM

Por erro de digitação, na Sessão Ordinária nº 01-061/2020 da 1ª JARI, publicada em 27/07/2020, na Edição nº 4869 do DOC, às páginas 16/17, onde se lê:

RECURSOS INFRAÇÕES DE TRANSPORTE COLETIVO – 2ª INSTÂNCIA
Julgamento NºRecurso/Protocolo AIT/Notifi cação   Placa        Resultado        Recorrente
20/07/2020 11715/2020  1063  HEK-9536   Indeferido      Consórcio Sul

Leia-se:
Julgamento NºRecurso/Protocolo   AIT/Notifi cação    Placa        Resultado         Recorrente
20/07/2020 11715/2020  1063          HEK-9536   Não Conhecido  Consórcio Sul

Cristina de Paula Batista Carvalho Guerra
Coordenadora Geral JARI - CONTAGEM

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

JARI / CONTAGEM - MG

BOLETIM INFORMATIVO

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento

dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, 

quando da sessão realizada no dia 04/08/2020, julgou os recursos abaixo especifi cados, com as decisões:

1ª JARI

Sessão Ordinária Nº 01-065/2020

Julgamento Nº Recurso Nº AIT Placa Resultado Recorrente

04/08/2020 4371020200019882 AH00664532 GSV2995 Deferido APARECIDO BRASILINO DA SILVA

04/08/2020 4371020200016995 AL00783177 GXT7828 Deferido JOSE GERALDO JARDIM DA FONSECA

04/08/2020 4371020200016996 AL00783169 GXT7828 Deferido JOSE GERALDO JARDIM DA FONSECA
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04/08/2020 4371020200016999 AL00783175 GXT7828 Deferido JOSE GERALDO JARDIM DA FONSECA

04/08/2020 4371020200018303 AL00766081 HYQ5726 Indeferido ANA CLARA ANTUNES BASTOS

04/08/2020 4371020200032466 AL00325097 PVW0229 Indeferido ANA LUIZA DOS SANTOS

04/08/2020 4371020200018927 AL00771609 GYS7622 Indeferido ANDERSON GONCALVES FONSECA

04/08/2020 4371020200019207 AL00688191 EKL8677 Indeferido ANDRE GUSTAVO DA SILVA

04/08/2020 4371020200018306 AL00767070 NGX8088 Indeferido ANDRE KESLEY OLIVEIRA

04/08/2020 4371020200009984 AL00761565 HDV3704 Indeferido ANTONIO GURGEL FIRMIANO

04/08/2020 4371020200018972 AL00759650 OLQ5721 Indeferido ANTONIO MATHEUS GONCALVES RAMOS

04/08/2020 4371020200018974 AL00759649 OLQ5721 Indeferido ANTONIO MATHEUS GONCALVES RAMOS

04/08/2020 4371020200018931 AL00770968 NIY9203 Indeferido AVAIR SILVEIRA

04/08/2020 4371020200018933 AL00770969 NIY9203 Indeferido AVAIR SILVEIRA

04/08/2020 4371020200019182 AH00683153 HIM8917 Indeferido CAIQUE VIEIRA SANTOS

04/08/2020 4371020200017096 AH00683702 PUB0445 Indeferido DANIELA MACEDO SILVA SANTOS LOPES

04/08/2020 4371020200018928 AH00683116 OMH6716 Indeferido DENIS FERNANDO DE SOUZA FERREIRA

04/08/2020 4371020200009936 AL00758239 HOJ3240 Indeferido EMERSON NICOLAU AMANCIO CARDOSO

04/08/2020 4371020200019189 AL00659045 HBJ6656 Indeferido GLAYTON BRAGA DE MELO

04/08/2020 4371020200019190 AL00633832 HIK3748 Indeferido GLAYTON BRAGA DE MELO

04/08/2020 4371020200019192 AH00662221 HBJ6656 Indeferido GLAYTON BRAGA DE MELO

04/08/2020 4371020200019193 AL00627777 PZR6203 Indeferido GLAYTON BRAGA DE MELO

04/08/2020 4371020200012591 AL00714326 GVT2557 Indeferido JOAO AGOSTINHO DE QUEIROGA

04/08/2020 4371020200017066 AH00683819 OLH6516 Indeferido JOAO MANOEL BARROS DOS SANTOS

04/08/2020 4371020200018305 AL00778912 HHF4091 Indeferido JORGE TIAGO DE JESUS CHAGAS

04/08/2020 4371020200003327 AL00177754 HOG2612 Indeferido JURACI JOSE DE OLIVEIRA

04/08/2020 4371020200023300 AL00770587 QOK4845 Indeferido KAREN CRISTINE VIEIRA KOLANSKY

04/08/2020 4371020200019154 AH00674244 OPI7670 Indeferido LUCAS MAIA CRUZ

04/08/2020 4371020200017084 AL00779535 BTS2064 Indeferido MARCELO FERNANDES 10049182838

04/08/2020 4371020200027828 AL00774193 DUA3912 Indeferido MELISSA DINIZ SARAIVA

04/08/2020 4371020200027863 AH00679369 EVO8973 Indeferido MELISSA DINIZ SARAIVA

04/08/2020 4371020200018317 AH00672156 HFR7954 Indeferido NELMA TEREZA H.ALBUQUERQUE

04/08/2020 4371020200016411 AL00789287 HFU1167 Indeferido NELSON LOPES DOS SANTOS

04/08/2020 4371020200010116 AL00771267 QQY0037 Indeferido PRISCILA FERREIRA LYRIO

04/08/2020 4371020200019857 AL00512872 HCG9128 Indeferido RAMON IZIDRO MARTINS

04/08/2020 4371020200019153 AH00660443 QPS6589 Indeferido ROBSON LUIZ MACHADO

04/08/2020 4371020200032412 AL00790263 PVD9610 Indeferido RODRIGO HENRIQUE DOS SANTOS

04/08/2020 4371020200017293 AL00311329 HDR7113 Indeferido ROMARO ARCANJO FERNANDES

04/08/2020 4371020200019205 AH00682212 PVF3103 Indeferido SEBASTIAO DA SILVA RAMOS

04/08/2020 4371020200009938 AL00761250 HEH2664 Indeferido TERRITORIAL TRANSP . E EMP . LTDA

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação,

ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais - CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do

CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Contagem, no seguinte endereço:

Av. Babita Camargos, 1295, 2º andar, Cidade Industrial, Contagem/MG, CEP 32210-180

Secretaria da JARI - CONTAGEM,  4 de Agosto de 2020

CRISTINA DE PAULA BATISTA CARVALHO GUERRA

Presidente da 1ª JARI / CONTAGEM - MG
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JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

JARI / CONTAGEM - MG

BOLETIM INFORMATIVO

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento

dos interessados, que a 2ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, 

quando da sessão realizada no dia 04/08/2020, julgou os recursos abaixo especifi cados, com as decisões:

2ª JARI

Sessão Ordinária Nº 02-065/2020

Julgamento Nº Recurso Nº AIT Placa Resultado Recorrente

04/08/2020 4371020200012626 AL00776913 HHB5189 Deferido MARIA TORRES FERREIRA

04/08/2020 4371020200012628 AL00777618 HHB5189 Deferido MARIA TORRES FERREIRA

04/08/2020 4371020200012630 AL00778441 HHB5189 Deferido MARIA TORRES FERREIRA

04/08/2020 4371020200016243 AL00780971 OQR9353 Indeferido ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS

04/08/2020 4371020200009643 AL00757980 PWH7320 Indeferido CUIDAR ODONT.ORTODONTIA LTDA

04/08/2020 4371020200016244 AL00783352 HAK7055 Indeferido EDER MENDES VIEIRA

04/08/2020 4371020200016744 AL00774371 PYH1032 Indeferido GUSTAVO NOBRE DA COSTA

04/08/2020 4371020200013883 AL00116786 HJQ7821 Indeferido HEIDY CAROLINE BARBOSA AMARAL

04/08/2020 4371020200016242 AH00644788 OMN3140 Indeferido JOAO PEDRO CAMPOS PAIXAO SILVA

04/08/2020 4371020200016743 AL00773128 NYE6338 Indeferido JOSE IZAIAS DE SOUZA

04/08/2020 4371020200009647 AL00760145 PYW5183 Indeferido KLEBER GUIMARAES JUNIOR

04/08/2020 4371020200009649 AL00759698 HIY3329 Indeferido LEONARDO THEOFILO CLEMENTE

04/08/2020 4371020200008819 AL00223950 PYD9375 Indeferido LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA

04/08/2020 4371020190057262 AL00224009 PYD9375 Indeferido LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA

04/08/2020 4371020200012582 AL00777597 GSJ5240 Indeferido LUCIENE GOMES DA SILVA

04/08/2020 4371020200016245 AH00657086 QPE8177 Indeferido MATHEUS PERDIGAO ROSA

04/08/2020 4371020200004547 AL00751358 BKT1252 Indeferido MAURILIO NICODEMOS PIRES

04/08/2020 4371020200009642 AL00756370 HHF7514 Indeferido MICHAEL BARBOSA SILVA

04/08/2020 4371020200016710 AL00696548 PXK2153 Indeferido NATALIA MARTINS SALUM DE OLIVEIR

04/08/2020 4371020200012585 AL00776501 GXJ4393 Indeferido PEDRO JOSE DA SILVA

04/08/2020 4371020200013803 AL00690826 QON3487 Indeferido RAPHAELLA PAULA EGYDIO COIMBRA

04/08/2020 4371020190052654 AL00700875 QNN1622 Indeferido ROBERTO ARROCHA SINICIO

04/08/2020 4371020190052657 AL00700883 QNN1622 Indeferido ROBERTO ARROCHA SINICIO

04/08/2020 4371020190052659 AL00701464 QNN1622 Indeferido ROBERTO ARROCHA SINICIO

04/08/2020 4371020190052660 AL00701556 QNN1622 Indeferido ROBERTO ARROCHA SINICIO

04/08/2020 4371020190052662 AL00702144 QNN1622 Indeferido ROBERTO ARROCHA SINICIO

04/08/2020 4371020190052663 AL00704615 QNN1622 Indeferido ROBERTO ARROCHA SINICIO

04/08/2020 4371020190052664 AL00706110 QNN1622 Indeferido ROBERTO ARROCHA SINICIO

04/08/2020 4371020190052707 AL00695958 QNN1622 Indeferido ROBERTO ARROCHA SINICIO

04/08/2020 4371020190052712 AL00694900 QNN1622 Indeferido ROBERTO ARROCHA SINICIO

04/08/2020 4371020190052715 AL00696623 QNN1622 Indeferido ROBERTO ARROCHA SINICIO

04/08/2020 4371020190052720 AL00699895 QNN1622 Indeferido ROBERTO ARROCHA SINICIO

04/08/2020 4371020200015281 AH00664642 HCF0665 Indeferido ROSEMARY GALVAO DA SILVA PAULA

04/08/2020 4371020200012266 AL00789569 PVB1830 Indeferido SERGIO LUIZ FERNANDES

04/08/2020 4371020200013804 AL00670871 HLZ0331 Indeferido SIDNEI CORDEIRO DE SOUSA

04/08/2020 4371020200016690 AL00772675 QNL1951 Indeferido TEIXEIRA E FILHO CONSTRUCOES EMP

04/08/2020 4371020200012406 AH00678847 HBG0320 Indeferido VIACAO NOVO RETIRO LTDA

04/08/2020 4371020200012270 AL00788405 HHB0522 Indeferido WILLIAM DA SILVA COELHO
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Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação,

ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais - CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do

CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Contagem, no seguinte endereço:

Av. Babita Camargos, 1295, 2º andar, Cidade Industrial, Contagem/MG, CEP 32210-180

Secretaria da JARI - CONTAGEM,  4 de Agosto de 2020

JUNIA MARIA DE LIMA DRUMMOND LANZA GUIMARÃES

Presidente da 2ª JARI / CONTAGEM - MG

Câmara Municipal

Ata da 18ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e vinte. Aos dezesseis dias do mês de junho, realizou-se a décima oitava reunião 
ordinária, remota, em virtude da pandemia do Coronavírus, que contou com a participação de vinte e um vereadores. Após cumprimentar a todos, o presidente Daniel 
Carvalho realizou a chamada dos vereadores, estando todos presentes. Prosseguindo, o presidente Daniel Carvalho fez a leitura do Capítulo 5, Versículos 43 a 48, 
narrado por São Mateus, da Bíblia Sagrada. Na sequência, com a aquiescência de todos os vereadores, foi dispensada a leitura da ata da reunião anterior. Em seguida, o 
presidente informou que após reunião com os vereadores, na sexta-feira passada, em razão do Projeto de Lei Complementar nº 006/2020 – PE, esta Casa Legislativa 
enviou um Ofício ao Poder Executivo solicitando a possibilidade da retirada do Projeto de Lei Complementar nº 006/2020. Em resposta, chegou a esta Casa, hoje, um 
ofício de autoria do Poder Executivo solicitando a retirada de pauta do referido projeto, bem como a devolução do mesmo. Aparteando, o vereador Rubens Campos 
comemorou a retirada, pelo Poder Executivo, do Projeto de Lei Complementar nº 006/2020 e acrescentou que caso esse projeto fosse para a votação ele entraria com 
uma emenda para retirar os servidores públicos desse projeto. O que, também, foi corroborado por todos os vereadores presentes, que comemoraram a retirada da ma-
téria em questão. Na sequência, não havendo projetos para serem apresentados, foram votados e aprovados, os Requerimentos nºs 667a 727/2020; Indicações nºs 681 
a 733/2020; Moções nºs 069 e 072/2020, apresentados pelos vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber: Requerimento nº 667/2020 – “Requer informações a 
respeito do atraso na entrega da UMEI da Avenida Antônio Costa Ferreira, número 100, Vale das Orquídeas - Contagem”, de autoria do vereador Alessandro Henrique; 
Requerimento nº 668/2020 – “Requer da SEMAD e da TRANSCON os esclarecimentos a respeito das árvores que serão suprimidas com a obra da Avenida João César de 
Oliveira, as medidas ambientais compensatórias, entre outras”, de autoria do vereador Alessandro Henrique. O que foi corroborado pelo presidente Daniel Carvalho que 
comentou que várias pessoas estariam questionando a respeito da supressão dessas árvores. Aparteando, Dr. Rubens ponderou algumas questões a respeito da obra na 
Avenida João César de Oliveira, como: a necessidade de uma discussão com os comerciantes e prestadores de serviços na realização dessa obra; a preservação do 
camelódromo nesse projeto; como fi cará a urbanização da Avenida João César de Oliveira com o corte de duzentos e quarenta e quatro árvores; onde serão plantadas 
outras árvores e a partir de quando. Requerimento nº 699/2020 – “Solicito a TRANSCON que os quadros de horários do transporte público de toda a cidade voltem a 
operar normalmente”, de autoria do vereador Jair (Tropical); Requerimento nº 700/2020 -. “Implantação de rede pluvial nas ruas: Itutinga e Volta Redonda, bairro 
Industrial São Luiz, neste Município”, de autoria do vereador Jair (Tropical); Requerimento nº 725/2020 – “Solicito à TRANSCON, DEEAR/MG e à TRANSIMÃO, intensifi -
quem a fi scalização do transporte coletivo das regiões Ressaca e Nacional, de modo a evitar a lotação dos ônibus e a disseminação do COVID-19”, de autoria da 
vereadora Silvinha (Dudu); Requerimento nº 726/2020 – “Solicita à Prefeitura a suspensão do protesto em Cartório de Títulos de IPTU, devido à pandemia do CO-
VID-19”, de autoria do vereador Alex Chiodi; Requerimento nº 728/2020 – “Requer que seja concedida aos transportadores escolares permissão temporária para que 
possam realizar o transporte público alternativo no âmbito do município, no período em que a cidade estiver sob estado de calamidade pública, em função da 
pandemia, a prerrogativa além de benefi ciar os trabalhadores que estão sem renda, em função da paralisação das aulas presenciais, será um importante aliado no 
combate a pandemia, já que contribuirá para a lotação comum nos transportes públicos”, de autoria do vereador presidente Daniel Carvalho. O vereador Alex 
aproveitou e solicitou ao presidente desta Casa a criação de uma comissão de vereadores para discutirem a respeito dos empresários de academias. O presidente 
comentou que teria recebido os membros das academias de Contagem e solicitou uma reunião do comitê do covid-19. Daniel Carvalho comentou, ainda, sobre a 
situação dramática dos motoristas de transporte escolar que não conseguem receber o auxílio emergencial e tampouco têm previsão do retorno das aulas; Indicação nº 
692/2020 – “Estudo de viabilidade de melhoria do trânsito com a construção de uma parada de embarque e desembarque, próximo à estação do metrô do Eldorado, 
Contagem/MG”, de autoria do vereador Cláudio (Capitão Fontes). O vereador Capitão Fontes aproveitou para informar sobre as ações e atividades de prevenção às 
drogas do CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS E AÇÕES CONTRA AS DROGAS, que será realizado no dia 19 a 26 de junho, com ênfase aos dependentes químicos de 
rua; Indicação nº 709/2020 – “Indica o aumento do número de horários, principalmente nos picos da linha 303, bairro Colonial, neste Município”, de autoria do 
vereador Rubens Campos; Indicação nº 710/2020 – “Indica a realização de um número maior de castrações dos animais de rua deste município, principalmente os cães. 
Aparteando, o vereador Alessandro Henrique informou que de acordo com o Superintendente da Vigilância Sanitária, José Renato, o serviço de castração de animais 
deverá retornar em breve. O vereador Rubens Campos solicitou à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e ao Procurador desta Casa Legislativa mais celeridade 
na emissão do parecer de seu projeto. Aparteando, o Procurador informou que existe um prazo de quinze dias para se emitir parecer de matérias. Entretanto, informou 
que o parecer desse projeto já teria sido emitido e entregue à Diretoria Legislativa. Acrescentou que o parecer seria pela inconstitucionalidade, já que o referido projeto 
seria de competência do Poder Executivo. Na oportunidade, o vereador Alessandro Henrique informou que o projeto de lei em Defesa dos Animais será encaminhado a 
esta Casa, em breve, para ser apreciado e votado; Indicação nº 711/2020 – “Indica a disponibilização de forma urgente da vacina antigripal em todos os postos de 
vacinação e a ampliação e divulgação dos mesmos, de forma a utilizar além das unidades de saúde, os espaços das escolas do município e oferecer também os pontos 
de vacinação por drive-thru, evitando assim aglomerações, que não são recomendadas neste momento”, de autoria do vereador Rubens Campos; Indicação nº 
732/2020 – “Solicita obras na Capela Santa Helena, localizada no bairro Santa Helena, que está interditada desde as últimas chuvas fortes”, de autoria do vereador 
presidente Daniel Carvalho; Indicação nº 731/2020 – “Requer sinalização de trânsito redutor de velocidade, na Avenida Prefeito Gil Diniz, em frente à Escola Municipal 
Eli Horta”, de autoria do vereador presidente Daniel Carvalho; Indicação nº 733/2020 – “Solicita a intensifi cação das obras de asfaltamento, das ruas do bairro Estâncias 
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Imperiais. Na oportunidade, Daniel postou fotos de obras no bairro Chácaras Del Rey, obras essas que seriam reivindicações antigas dos moradores daquela região; 
Moção nº 069/2020 – “Profundo pesar pelo falecimento do senhor Mauro Elias, um dos Fundadores da Associação Eldorado de Apoio à Vida, ocorrido no dia 10 de 
junho do corrente ano”, de autoria do vereador Arnaldo de Oliveira. O presidente aproveitou para registrar os seus votos de pesar pelo falecimento, na quinta-feira 
passada, do Pastor José Luiz, presidente do Batalhão de Resgate, projeto que presta ações em benefício dos dependentes químicos. Passando à discussão e votação de 
projetos, foi votado e aprovado, por unanimidade, em Segundo Turno e em Redação Final, o Projeto de Lei nº 003/2020 que “Institui o Programa Agente Cidadão no 
município de Contagem e o declara como serviço de utilidade pública”, de autoria do Poder Executivo. No horário destinado ao Grande Expediente, o vereador Vinícius 
Faria agradeceu ao Deputado Federal Bispo Gilberto Abrão, do Partido Republicano, pelo envio de uma emenda parlamentar para a cidade de Contagem, no valor de 
quatro milhões duzentos e vinte mil reais. Na sequência, falou o presidente Daniel Carvalho que agradeceu os colegas vereadores pelo empenho frente ao Projeto de Lei 
Complementar nº 006/2020, que se posicionaram formalizando um documento que, posteriormente, foi encaminhado ao executivo municipal solicitando a retirada 
desse projeto. Na sequência, o presidente Daniel Carvalho criou a Comissão Especial de Acompanhamentos de Ações de Combate ao COVID-19, a saber: Alex Chiodi, 
Arnaldo de Oliveira, Silvinha (Dudu), Rubens Campos e Vinícius Faria. Por fi m foi cantado o “Parabéns pra Você” para o Procurador desta Casa Legislativa, Silvério 
Cândido pelo aniversário natalício ocorrido nesta data. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 19ª Reunião Ordinária, prevista para o 23 de junho, às 9:00 horas. 
Realizada a chamada fi nal, persistiu a mesma do início. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, Cláudio Santos 
Fontes, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo presidente, assinada.

AVISO DE LICITAÇÃO

Câmara Municipal de Contagem. Pregão presencial 04/2020, processo nº 021/2020, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, licitação na 
modalidade Pregão Presencial, a partir das 14h00min horas do dia 19 (dezenove) de agosto de 2020, em sua sede, na Praça São Gonçalo, nº 18, tendo por objeto a 
contratação de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou equiparada para fornecimento de produtos alimentícios, lanches e coffe break para os servi-
dores e vereadores deste legislativo municipal. O texto integral do edital (contendo todas as informações sobre o certame) encontra-se à disposição dos interessados no 
site: http://www.cmc.mg.gov.br e pelo e-mail compras@cmc.mg.gov.br - Comissão Permanente de Licitação, telefone: (31) 3359 - 9200 e (31) 3359 - 8700, no horário 
de 09h00min as 18h00min horas, de segunda a sexta-feira, onde poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais. Érica Pereira de Souza - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO

Câmara Municipal de Contagem. Pregão presencial 05/2020, processo nº 022/2020, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, licitação na 
modalidade Pregão Presencial, a partir das 14h00min horas do dia 20 (vinte) de agosto de 2020, em sua sede, na Praça São Gonçalo, nº 18, tendo por objeto a con-
tratação de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou equiparada para fornecimento de combustíveis para este legislativo municipal. O texto integral 
do edital (contendo todas as informações sobre o certame) encontra-se à disposição dos interessados no site: http://www.cmc.mg.gov.br e pelo e-mail compras@cmc.
mg.gov.br - Comissão Permanente de Licitação, telefone: (31) 3359 - 9200 e (31) 3359 - 8700, no horário de 09h00min as 18h00min horas, de segunda a sexta-feira, 
onde poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais. Érica Pereira de Souza - Pregoeira.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Extrato de 1(primeiro) termo aditivo  – Processo nº 23/2019 - Concorrência nº 01/2019 – Objetivando : a prorrogação do prazo 
de vigência (com acréscimo de verba)  do contrato de serviços contínuos de  publicidade e Marketing, visando ao planejamento, estudo, pesquisa, criação, veiculação 
e controle de resultado de campanhas publicitárias e institucionais de caráter informativo, educativo e de orientação social de interesse da Câmara Municipal de 
Contagem. Contratada: I4 Comunicação Eireli. Verba: R$ 660.443,86 (seiscentos e sessenta mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos). Dotação 
orçamentária conta n° 01.031.0058.2062.33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ.  Vigência: 02/08/2020 a 31/12/2020. Contagem, 31 de julho de 2020 - Vereador 
Daniel Flávio de Moura Carvalho – Presidente.
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