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Secretaria Municipal 
de Administração

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Contagem, 10 de agosto de 2020.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 029/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 101/2020
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de serviços de fornecimento de LINK DE DADOS secundário de acesso dedicado e exclusivo, de 500 MBPS, por meio de uma rede IP MULTISSER-
VIÇOS, com capacidade para promover tráfego de dados, voz e imagem, contendo o fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que com-
põem 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.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1091.04.126.0060.2071 – 3390.4006 – FONTE: 0100
A presente licitação foi processada e julgada com observância às exigências constantes da legislação aplicável, especialmente o disposto nas Leis número 10.520/2002, 
123/2006 e 8.666/1993 e suas alterações. 
Não houve recursos administrativos.
O Pregoeiro solicita a adjudicação do objeto à licitante vencedora, submetendo o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a homologação do resulta-
do do julgamento conforme tabela abaixo:

LOTE LICITANTE VENCEDORA PREÇO TOTAL

01 ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRAÇÃO LTDA. – CNPJ NÚMERO 07.520.800/0001-82. R$ 35.399,99

TOTAL GERAL ===============================================Đ R$ 35.399,99

VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO INFORMADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE ====================
==========================Đ R$ 354.793,00

O valor total e fi nal da presente licitação foi de R$ 35.399,99 (trinta e cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), estando a proposta fi nal 
ajustada apresentada pela LICITANTE VENCEDORA, nos autos.
Luiz Adolfo Belém
Pregoeiro
DESPACHO:
Declarada vencedora a LICITANTE ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRAÇÃO LTDA. – CNPJ NÚMERO 07.520.800/0001-82, na modalidade Pregão Eletrônico número 
029/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO número 101/2020, homologo a presente licitação e adjudico o objeto da mesma à licitante vencedora para a assinatura do 
respectivo contrato.
Contagem, 10 de agosto de 2020.
Adriano Henrique Fontoura de Faria
Secretário Municipal de Administração

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Contagem, 07 de agosto de 2020.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 017/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 055/2020
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DOS RESTAURANTES POPULARES DE CONTAGEM/MG, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
1104.08.306.0071.2130 – 4490.5200 – FONTE 2242.
A presente licitação foi processada e julgada com observância às exigências constantes da legislação aplicável, especialmente o disposto nas Leis número 10.520/2002, 
123/2006 e 8.666/1993 e suas alterações. 
Não houve recursos administrativos.
O Pregoeiro solicita a adjudicação do objeto às licitantes vencedoras, submetendo o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a homologação do 
resultado do julgamento conforme tabela anexa.
O valor total e fi nal da presente licitação foi de R$ 384.170,21 (trezentos e oitenta e quatro mil, cento e setenta reais e vinte e um centavos), estando as propostas 
fi nais ajustadas apresentadas pelas LICITANTES VENCEDORAS, nos autos.
Luiz Adolfo Belém
Pregoeiro
DESPACHO:
Declaradas vencedoras as LICITANTES CONFORME TABELA ANEXA, na modalidade Pregão Eletrônico número 017/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO número 055/2020, 
homologo a presente licitação e adjudico o objeto da mesma às licitantes vencedoras para a emissão dos respectivos contratos.
Contagem, 06 de agosto de 2020.
Adriano Henrique Fontoura de Faria
Secretário Municipal de Administração

ANEXO DA HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 017/2020

ITEM LICITANTE VENCEDORA QUANT.  VALOR UNIT.  VALOR TOTAL 

1 ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS ELETR EIRELI 3  R$    1.449,99  R$        4.349,97 

2 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI 3  R$    4.328,66  R$      12.985,98 
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3 WAGNER ROCHA SOARES 4  R$    4.967,99  R$      19.871,96 

4 ARENNA INFORMÁTICA E DIST EIRELI 3  R$    1.105,00  R$        3.315,00 

5 RV FERREIRA ROCHA 6  R$    2.316,00  R$      13.896,00 

6 FRACASSADO    

7 VITOR SILVESTRE FELÍCIO ME 8  R$        120,00  R$            960,00 

8 FRACASSADO    

9 ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS IND LTDA. 4  R$  16.250,00  R$      65.000,00 

10 ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS IND LTDA. 3  R$  11.933,33  R$      35.799,99 

11 ROCHA SILVA BRANDÃO COZINHAS PROFISSIONAIS 1  R$    1.596,46  R$        1.596,46 

12 PREMIUM DISTRIBUIDORA EIRLI 3  R$    3.333,00  R$        9.999,00 

13 PRIME DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELI ME 9  R$        522,00  R$        4.698,00 

14 GOMES E GARCIA INFORMÁTICA LTDA. 7  R$    2.306,28  R$      16.143,96 

15 REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJ DIV ARTIGOS 3  R$    1.481,00  R$        4.443,00 

16 DIRCEU LONGO E CIA. LTDA. 2  R$    2.290,42  R$        4.580,84 

17 FRACASSADO    

18 ROCHA SILVA BRANDÃO COZINHAS PROFISSIONAIS 6  R$    1.931,66  R$      11.589,96 

19 FRACASSADO    

20 PREMIUM DISTRIBUIDORA EIRLI 2  R$    3.500,00  R$        7.000,00 

21 FRACASSADO    

22 FRACASSADO    

23 FRACASSADO    

24 GASKAM COMÉRCIO E CONST CIVIL EIRELI 2  R$    1.886,00  R$        3.772,00 

25 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI 6  R$        104,71  R$            628,26 

26 VIA LUMENS ÁUDIO E INFORMÁTICA LTDA. 4  R$    1.000,00  R$        4.000,00 

27 ACHEI IND DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOLTDA. 2  R$        180,00  R$            360,00 

28 ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS IND LTDA. 1  R$    1.980,00  R$        1.980,00 

29 MOGI MEDICAL EQUIP EIRELI EPP 99  R$        884,50  R$      87.565,50 

30 LL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME 3  R$        583,31  R$        1.749,93 

31 FRACASSADO    

32 PREMIUM DISTRIBUIDORA EIRLI 2  R$        600,00  R$        1.200,00 

33 PREMIUM DISTRIBUIDORA EIRLI 2  R$    6.878,33  R$      13.756,66 

34 PREMIUM DISTRIBUIDORA EIRLI 4  R$    7.971,00  R$      31.884,00 

35 ÍTACA EIRELI 3  R$    3.731,25  R$      11.193,75 

36 ARENNA INFORMÁTICA E DIST EIRELI 3  R$    3.283,33  R$        9.849,99 

37 FRACASSADO    

38 FRACASSADO    

    R$    384.170,21 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E PARCERIAS
DIRETORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 12/08/2020

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 096/2020, PA. 084/2020, PE. 031/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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CONTRATADA: RODA BRASIL – REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE 07 LUGARES, 1.8, FLEX, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMPUTADOR DE BORDO, VIDRO ELÉTRICO, TRAVAS ELÉTRICAS, DESEM-
BAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO, AR CONDICIONADO, AIR BAG, CINTOS DE SEGURANÇA, CONFORME CONVÊNIO DE SAÍDA Nº. 149100 1244/2019, CELEBRADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM E O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO.
VALOR TOTAL: R$ 86.900,00
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1071.04.122.0001.2132 – 44905230 – 2124 (R$ 72.996,00) / 1071.04.122.0001.2132 – 44905230 – 3100 (R$ 13.904,00)
VIGÊNCIA: DE 31/07/2020 ATÉ 08/11/2020.
ASSINADO: 31/07/2020. 

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

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 016/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA/PREVENTIVA) E SUPORTE MENSAL E MANUTEN-
ÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE/CONSULTORIA DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAL, ABRANGENDO OS MÓDULOS: “folha de pagamentos e recursos huma-
nos”, “endereço”, “parâmetros gerais”, “persona”, “segurança” e “frequência eletrônica”, “ponto eletrônico”, “avaliação de desempenho web”, “portal do servidor”, 
“recadastramento de pessoal web”, em plena utilização pelo Município de Contagem-MG, e em plena utilização pela ADMINISTRAÇÃO DIRETA E DEMAIS ADMINISTRA-
ÇÕES INDIRETAS (PMC, PMC – NETTERM, CONVÊNIOS, SAÚDE, SAÚDE-RPA, FUNEC, PREVICON-FUNDO PREVIDENCIÁRIO, PREVICON-FUNDO FINANCEIRO, PREVICON-
-SERVIDORES E TRANSCON). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1071.04.122.0050.2135 – 33.90.40.03 – FONTE 0100 
1071.04.122.0050.2135 – 33.90.40.04 – FONTE 0100 
1071.04.122.0050.2135 – 33.90.40.11 – FONTE 0100 

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª., para RATIFICAÇÃO, da despesa com a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME, CNPJ: 
12.999.761/0001-88. Valor total de R$ 734.000,00 (setecentos e trinta e quatro mil reais). 

THIAGO DE FREITAS OLIVEIRA
Superintendente de Licitação, Contratos e Parcerias

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos art. 25, caput, da Lei n° 8.666/93, e autorizo a despesa com a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME, CNPJ: 
12.999.761/0001-88. Valor total de R$ 734.000,00 (setecentos e trinta e quatro mil reais). 

Publique-se.

Contagem, 12 de agosto de 2020.

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Contagem, 12 de agosto de 2020.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 032/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 106/2020
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, FERRAMENTAS, MATERIAIS TELEFÔNICOS, HIDRÁULICOS, 
ELÉTRICOS E DE MARCENARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI-
CA MUNICIPAL DE CONTAGEM.

Dotação Orçamentária: 339030-26-Material Elétrico e Eletrônico; 339030-28- Material de Proteção e Segurança; 339030-99- Outros Materiais de Consumo; 449052-18- 
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos;
A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exig ências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.
 Não houve recurso, e a Pregoeira, adjudicou o objeto do Pregão às licitantes vencedoras. Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Sa., sugerindo a 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedoras do certame, as empresas abaixo relacionadas:

LOTE VENCEDORA VALOR TOTAL

LOTE I –
FERRAMENTAS – COTA PRINCIPAL VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI – ME – CNPJ: 42.938.225/0001-33 R$ 105.560,56

LOTE II FERRAMENTAS - COTA RESERVADA PREMIUM DISTRIBUIDORA EIRELI – CNPJ: 24.407.238/0001-02 R$ 15.957,60

LOTE III- TELEFONIA/REDE - COTA PRINCIPAL              PREMIUM DISTRIBUIDORA EIRELI – CNPJ: 24.407.238/0001-02 R$ 83.490,20

LOTE IV - TELEFONIA/REDE - COTA RESERVADA CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 07.762.706/0001-30 R$ 9.399,90

LOTE V- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - COTA PRINCIPAL CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 07.762.706/0001-30 R$ 335.600,59

LOTE VI - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - COTA RESERVADA VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI – ME – CNPJ: 42.938.225/0001-33 R$ 37.499,51

LOTE VII - MATERIAL ELÉTRICO - COTA PRINCIPAL PREMIUM DISTRIBUIDORA EIRELI – CNPJ: 24.407.238/0001-02 R$ 276.034,45

LOTE VIII - MATERIAL ELÉTRICO - COTA RESERVADA VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI – ME – CNPJ: 42.938.225/0001-33 R$ 32.571,61

LOTE IX - MATERIAL HIDRÁULICO -COTA PRINCIPAL MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME – CNPJ: 22.902.202/0001-61 R$ 261.854,40

LOTE X - MATERIAL HIDRÁULICO -COTA RESERVADA MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME – CNPJ: 22.902.202/0001-61 R$ 30.470,04

LOTE XI - MATERIAL DE PINTURA - COTA PRINCIPAL PREMIUM DISTRIBUIDORA EIRELI – CNPJ: 24.407.238/0001-02 R$ 185.451,69

LOTE XII - MATERIAL DE PINTURA - COTA RESERVADA VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI – ME – CNPJ: 42.938.225/0001-33 R$ 22.612,04

LOTE – XIII - MATERIAL DE MARCENARIA - COTA PRINCIPAL PREMIUM DISTRIBUIDORA EIRELI – CNPJ: 24.407.238/0001-02 R$ 130.113,69

LOTE XIV - MATERIAL DE MARCENARIA - COTA RESERVADA VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI – ME – CNPJ: 42.938.225/0001-33 R$ 15.467,75

LOTE XV - MATERIAL DE SERRALHERIA - COTA EXCLUSIVA VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI – ME – CNPJ: 42.938.225/0001-33 R$ 32.999,80

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 1.575.083,33

O valor total e fi nal da presente licitação foi de R$   1.575.083,33 (Um milhão quinhentos e setenta e cinco mil oitenta e três reais e trinta e três centavos), conforme 
valores unitários dos itens na proposta fi nal ajustada apresentada pelas LICITANTES VENCEDORAS, nos autos.

Eliana Alves da Silva
Pregoeira

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta às licitantes vencedoras VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI – ME – CNPJ: 42.938.225/0001-33, PREMIUM DISTRIBUIDORA EIRELI – CNPJ: 
24.407.238/0001-02,  CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 07.762.706/0001-30,  na modalidade Pregão Eletrônico nº 032/2020, Processo nº 
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106/2020, homologo a licitação para a respectiva contratação.

Contagem, 12 de agosto de 2020.

Adriano Henrique Fontoura de Faria                                                                      
Secretário de Administração                                                                                                                                       

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Administração
Equipe de Pregões
RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS
REFERÊNCIA:

Pregão Eletrônico número 040/2020 – Processo Administrativo número 124/2020
Objeto: Contratação de instituição bancária, com exclusividade, para processar os créditos da folha de pagamento dos agentes públicos da Administração, sem ônus 
para a Contratante e ocupação, através de permissão não onerosa de espaço público, para instalação de postos de atendimento e/ou caixas de auto-atendimento, pelo 
prazo de sessenta meses, conforme especifi cações constantes no edital.

BANCO SANTANDER:
QUESTIONAMENTO 01:
No item 10.1, do Termo de Referência, o qual dispõe sobre o prazo para início da prestação de serviços, e considerando aspectos de razoabilidade e complexidade 
inerente ao objeto licitado (em especial instalação/validação de sistemas e arquivos e procedimento para abertura de contas bancarias), pergunta-se: qual é o prazo em 
dias, defi nido para o início da prestação do serviço de processamento da folha?
RESPOSTA: 40 dias, contado da assinatura do contrato.
QUESTIONAMENTO 02:
Em relação ao item 9.1.1 do termo de Referência, o qual dispõe sobre a instalação de PAB e ATM’s nas unidades da prefeitura, pergunta-se: a instituição fi nanceira 
vencedora do certame estará obrigada a instalar um PAB ou fi ca opcional por parte da instituição fi nanceira, a referida instalação?
RESPOSTA: A instituição não será obrigada a Instalar o PAB e ATM’s nas unidades da Prefeitura, conforme Termo de Referência, item 9.1.1 do edital. O Banco poderá 
instalar, a título precário, em regime de exclusividade, postos de atendimento bancários, unidade de negócios e terminais de autoatendimento (caixas eletrônicos), nas 
dependências dos locais constantes do Anexo III, através de permissão não onerosa de espaço público, que funcionarão de acordo com as regras do Banco Central do 
Brasil. 
QUESTIONAMENTO 03:
Favor informar nome e CNPJ dos órgãos e entidades da administração direta e indireta que fazem parte do processamento da folha de pagamento.
RESPOSTA: Conforme Termo de Referência, item 04, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO:
4.1. A folha de pagamento será processada pela Secretaria Municipal de Administração, órgão competente para processar e emitir as informações sobre a folha de 
pagamento dos agentes públicos da Administração Direta e dos fundos contábeis abaixo, conforme especifi cados e quantifi cados no ANEXO I deste instrumento: 
4.1.1. FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, inscrito no CNPJ sob o nº 14.425.687/0001-11 e
4.1.2. FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, inscrito no CNPJ sob o nº 10.584.543.0001-57.
4.2. Pelas Administrações Indiretas, abaixo identifi cadas por meio de seus respectivos órgãos competentes para processamento e emissão das informações sobre a folha 
de pagamento de seus agentes públicos, conforme especifi cados e quantifi cados no ANEXO II deste instrumento:
4.2.1. FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC (Administração Indireta), fundação pública de direito público, com sede e foro no Município de Contagem, 
inscrita no CNPJ nº 16.694.465/001-20.
4.2.2. AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON (Administração Indireta), autarquia, com sede e foro no Município de Conta-
gem, inscrita no CNPJ nº 19.222.873/0001-77.
QUESTIONAMENTO 04:
Os pensionistas, aposentados, servidores inativos são pagos diretamente pela entidade pública contratante ou por algum Instituto de Previdência?
RESPOSTA: Pago pela entidade contratante.
QUESTIONAMENTO 05:
A entidade licitante tem legitimidade jurídica para licitar em nome dos demais órgãos e entidades da administração direta e indireta que processarão sua folha de paga-
mento com a instituição fi nanceira vencedora?
RESPOSTA: Sim, uma vez que foi celebrado o Termo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura e os órgãos da Administração Indireta.
QUESTIONAMENTO 06:
Caso haja mais de um CNPJ abrangido no procedimento licitatório, pedimos informar se será fi rmado um contrato único de prestação de serviços ou será formalizado 
um contrato para cada entidade.
RESPOSTA: Será Firmado um contrato único de Prestação dos Serviços.
QUESTIONAMENTO 07:
Está correto o entendimento de que o pagamento do valor correspondente à proposta vencedora da Licitação ocorrerá mediante crédito em conta mantida pela enti-
dade licitante em Banco Público? 
RESPOSTA: Sim.
Havendo mais de um CNPJ abrangido no procedimento licitatório, o valor correspondente à Proposta Vencedora da Licitação a ser pago pela entidade contratada será 
desembolsado de modo direto e integral para a entidade licitante ou de forma segregada e proporcional para cada entidade abrangida pelo objeto da licitação? 
RESPOSTA: Será desembolsado de modo direto e integral para a entidade licitante. Conforme Termo de Referência item 22.1. O valor ofertado na licitação pelo Banco 
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será pago em moeda corrente nacional, sem qualquer desconto, seja a qualquer título, e será efetuado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após assinatura do con-
trato, a ser depositada no Banco do Brasil, agência 1633-0, conta corrente 73015-7 de Titularidade da Prefeitura Municipal de Contagem, conforme acordado entre os 
Contratantes através de Termo de Cooperação Técnica.
QUESTIONAMENTO 08:
Está correto que o processamento da folha de pagamento será executado em caráter de exclusividade pela instituição fi nanceira contratada?
RESPOSTA: Sim.
QUESTIONAMENTO 09:
Está correto o entendimento que, durante o prazo do contrato, apenas a contratada para processar a folha de pagamentos poderá manter/instalar quaisquer de-
pendências bancárias de atendimento, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, nos imóveis ocupados pela(s) Contratante(s)?
RESPOSTA: Sim.
QUESTIONAMENTO 10:
Está correto que durante o prazo do contrato apenas a contratada para processar a folha de pagamento poderá realizar propaganda, divulgação e venda de produtos 
bancários nos imóveis ocupados pela(s) Contratante(s)?
RESPOSTA: Sim, conforme Termo de Referência, item 19.10. Conceder ao Banco exclusividade na divulgação de seus produtos e campanhas publicitárias nos espaços 
públicos ocupados pelos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município.
QUESTIONAMENTO 11:
Considerando a complexidade dos procedimentos para abertura de contas bancárias e necessidade de troca de informações entre a(s) Contratante(s) e a Contratada 
pedimos informar se a(s) entidade(s) envolvida(s) no processo dispõe(m) da(s) informações abaixo, bem como se as mesmas serão disponibilizadas com a futura con-
tratada e em qual prazo serão disponibilizadas:
Nome completo;
Número de CPF e RG;
Data de Nascimento;
Sexo;
Nacionalidade;
Naturalidade;
Endereço residencial completo, inclusive CEP;
Telefone com DDD;
Código da Profi ssão; Renda mensal;
Nome completo da Mãe;
RESPOSTA: Sim.
QUESTIONAMENTO 12:
Favor disponibilizar a pirâmide salarial envolvida no objeto licitado.
RESPOSTA: 

PIRÂMIDE SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  

CNPJ: 18.715.508-0001/31

     

Dados da Folha de Pagamento (REF- ABRIL DE 2020 - EDITAL)

RENDA MENSAL

QUANTIDADE DE SERVIDORES

Efetivos Comis./Temporários/Ag.. Políticos Estagiários Emp.Publicos Aposentados/Pensionista Total

0 a 499,99 4 0 142 1 0 147

500 a 999,99 2 26 374 2 0 404

1.000,00 a 1.999,99 2.156 416 9 667 0 3.248

2.000,00 a 3.999,00 2.773 1.514 0 47 0 4.334

4.000,00 a 5.999,99 1.453 657 0 0 0 2.110

6.000,00 a 9.999,99 1.283 295 0 0 0 1.578

Acima de 10.000,00 349 118 0 0 0 467

Total 8.020 3.026 525 717 0 12.288

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

Relação Funcional

Remuneração/Mês

Número de ServidoresBruta Líquida

Efetivo/Agente Político R$ 34.025.338,28 R$ 25.543.788,42 8.020

Comis./Temporarios/Ag. Politicos R$ 11.589.207,96 R$ 9.436.946,43 3.022

Estagiário R$ 306.532,10 R$ 305.182,10 529

Emp.Publicos R$ 1.230.368,46 R$ 938.096,29 717

Aposentados/Pensionista R$ 0,00 R$ 0,00 0

Total Geral R$ 25.199.718,53 R$ 19.639.191,02 12.288
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REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - POR CATEGORIA

PIRÂMIDE SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ORGÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC     

CNPJ:  

      

Dados da Folha de Pagamento (REF- ABRIL DE 2020 - EDITAL)

RENDA MENSAL

QUANTIDADE DE SERVIDORES

Efetivos Comis./Temporários/Ag. Políticos Estagiários Emp. Públicos Aposentados/Pensionista Total

0 a 499,99 0 0 9 0 0 9

500 a 999,99 0 0 47 0 0 47

1.000,00 a 1.999,99 64 49 0 0 0 113

2.000,00 a 3.999,00 135 63 0 0 0 198

4.000,00 a 5.999,99 83 7 0 0 0 90

6.000,00 a 9.999,99 21 3 0 0 0 24

Acima de 10.000,00 3 1 0 0 0 4

Total 306 123 56 0 0 485

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

Relação Funcional

Remuneração/Mês

Número de ServidoresBruta Líquida

Efetivo R$ 1.185.422,71 R$ 933.536,57 306

Comis./Temporarios/Ag. Politicos R$ 309.431,66 R$ 264.555,53 123

Estagiário R$ 32.340,00 R$ 32.320,00 56

Emp.Publicos R$ 0,00 R$ 0,00 0

Aposentados/Pensionista R$ 0,00 R$ 0,00 0

Total Geral R$ 1.527.194,37 R$ 1.230.412,10 485

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS DA FUNEC - POR CATEGORIA

PIRÂMIDE SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ORGÃO: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM - TRANSCON

CNPJ: 

    

Dados da Folha de Pagamento (REF- ABRIL DE 2020 - EDITAL)

RENDA MENSAL

QUANTIDADE DE SERVIDORES

Efetivos Comis./Temporários/Ag. Políticos Estagiários Emp. Públicos Aposentados/Pensionista Total

0 a 499,99 0 0 2 0 0 2

500 a 999,99 0 0 8 0 0 8

1.000,00 a 1.999,99 4 1 1 0 0 6

2.000,00 a 3.999,00 6 7 0 0 0 13

4.000,00 a 5.999,99 38 11 0 0 0 49

6.000,00 a 9.999,99 38 6 0 0 0 44

Acima de 10.000,00 2 1 0 0 0 3

Total 88 26 11 0 0 125

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

Relação Funcional

Remuneração/Mês

Número de ServidoresBruta Líquida

Efetivo R$ 492.890,84 R$ 358.896,85 88
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Comis./Temporarios/Ag. Politicos R$ 139.814,98 R$ 110.504,60 26

Estagiário R$ 6.840,00 R$ 6.840,00 11

Emp.Publicos R$ 0,00 R$ 0,00 0

Aposentados/Pensionista R$ 0,00 R$ 0,00 0

Total Geral R$ 639.545,82 R$ 476.241,45 125

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS DA TRANSCON - POR CATEGORIA

PIRÂMIDE SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ORGÃO: PREVICON - SERVIDORES /FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIARIO   

CNPJ:  

       

Dados da Folha de Pagamento (REF- ABRIL DE 2020 - EDITAL)

RENDA MENSAL

QUANTIDADE DE SERVIDORES

Efetivos Comis./Temporários/Ag. Políticos Estagiários Emp. Públicos Aposentados/Pens. Total

0 a 499,99 0 0 0 0 5 5

500 a 999,99 0 0 0 0 46 46

1.000,00 a 1.999,99 1 0 0 0 1.870 1.871

2.000,00 a 3.999,00 4 6 0 0 1.700 1.710

4.000,00 a 5.999,99 0 1 0 0 917 918

6.000,00 a 9.999,99 2 1 0 0 335 338

Acima de 10.000,00 0 1 0 0 115 116

Total 7 9 0 0 4.988 5.004

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

Relação Funcional

Remuneração/Mês

Número de ServidoresBruta Líquida

Efetivo R$ 30.070,74 R$ 20.917,37 7

Comis./Temporarios/Ag. Politicos R$ 40.670,81 R$ 30.936,54 9

Estagiário R$ 0,00 R$ 0,00 0

Emp.Publicos R$ 0,00 R$ 0,00 0

Aposentados/Pensionista R$ 16.287.507,51 R$ 13.726.767,72 4.988

Total Geral R$ 16.358.249,06 R$ 13.778.621,63 5.004

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS DA PREVICON-SERVIDORES-FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIARIO POR 
CATEGORIA

QUESTIONAMENTO 13:
Em relação à pirâmide salarial, em razão da necessidade de critérios objetivos para formulação de proposta, favor informar: 
a) qual a quantidade de CPFs envolvida no presente processo de folha de pagamento? 
RESPOSTA: Quantidade de CPF: 17.558.
b) qual a quantidade de matrículas envolvidas no presente processo de folha de pagamento?
RESPOSTA: 
Matriculas: 17.903.
c) favor diferenciar a quantidade de servidores por vínculos mantidos pela entidade licitante, por exemplo: comissionados, efetivos, inativos, pensionistas, estagiários, 
temporários e bolsistas.
RESPOSTA: 

Efetivos Comis./Temporários/Ag. Políticos Estagiários Emp. Públicos Aposentados/Pensionista Total

8.421 3.184 592 717 4.988 17.902

QUESTIONAMENTO 14:
Considerando que o site da Secretaria do Tesouro Nacional - STN disponibiliza um painel onde apresenta uma simulação da situação fi scal dos entes subnacionais a 
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respeito de sua elegibilidade para obtenção de operação de crédito. Pergunta-se: esta entidade pública possui seus dados e informações contábeis atualizados junto à 
STN, com a respectiva atribuição de seu Rating? Caso não os tenha, qual é a providência que essa entidade pública tomará para obtenção de seu Rating atualizado?
RESPOSTA: O Município de Contagem mantém os dados atualizados no site da Secretaria do Tesouro Nacional. Os dados disponibilizados no site, tais como Tesouro 
Transparente, SICONFI, Balanço do Setor Público Nacional, CAUC, CAPAG e o respectivo rating refl etem a real situação fi nanceira e econômica do Ente.
QUESTIONAMENTO 15:
Para viabilizar a Implantação da Folha de Pagamento é requerida a abertura das contas correntes de titularidade dos CNPJ correspondentes às entidades públicas 
pagadoras, bem como a estruturação do acesso ao canal Internet Banking Pessoa Jurídica, pelo qual trafegará/trafegarão o(s) arquivo(s) do(s) convênio(s) de Folha da(s) 
entidade(s) pública(s). Desta forma, podemos considerar que na assinatura do contrato da licitação a(s) entidade(s) pública(s) se compromete(m) a entregar a documen-
tação requerida para abertura das mencionadas contas correntes em até 5 (cinco) dias da assinatura do contrato e na seqüência da abertura formalizar a contratação 
do canal Internet Banking Pessoa Jurídica?  
RESPOSTA: Sim.
QUESTIONAMENTO 16:
Considerando que para viabilização do acesso do cliente e seus usuários máster(es) e/ou secundário(s) no Internet Banking de instituição fi nanceira é responsabilidade 
das entidades abrangidas na licitação a realização do 1.º cadastro (defi nição dos usuários Masteres, Secundários, geração, emissão e assinatura do termo pelos re-
sponsáveis com poderes), bem como envio do Termo ao Atendimento Empresarial, indagamos se está correto o entendimento de que  em até 1 (um) dia após abertura 
da conta corrente, tal providência será realizada pelas entidades abrangidas na licitação, inclusive em relação a eventuais autarquias, fundações, sociedades de econo-
mia mista e empresas públicas, se houver e estiverem abrangidas no processo?
RESPOSTA: Sim.
QUESTIONAMENTO 17:
A entidade licitante está ciente de que o atraso na abertura das contas correntes das entidades públicas pagadoras e a contratação do Internet Banking Pessoa Jurídica 
impactam no prazo de Implantação da Folha de Pagamento e que o não atendimento dos prazos poderá ensejar atrasos no início dos serviços e, por conseqüência, 
impactos negativos na equação econômico fi nanceira do contrato?
RESPOSTA: Sim.
QUESTIONAMENTO 18:
Tendo em vista que os pagamentos dos salários e benefícios, nos termos da Resolução 3402, do CMN-Bacen, deverão ocorrer por meio de crédito em conta salário, 
aderentes, portanto às normas do Banco Central do Brasil, e que a abertura/movimentação da conta corrente é uma opção do servidor, todas as passagens do Edital e 
da minuta de contrato que mencionam que os créditos salariais e os benefícios serão pagos por conta corrente devem ser interpretados como crédito em conta salário?  
RESPOSTA: Sim.
Sendo confi rmado que se trata de conta salário, serão assegurados aos benefi ciários dos créditos apenas as gratuidades previstas na Circular BACEN nº 3.338/06 (conta 
salário) e na Resolução CMN nº 3.919/10 (conta corrente).
RESPOSTA: Sim.
QUESTIONAMENTO 19:
Sobre o item 5.4.3, do Edital, e considerando que esta instituição fi nanceira é uma empresa de Sociedade Anônima, e que nossos atos/negócios jurídicos são realizados 
de forma autônoma e independente da vontade de seus sócios e diretores. Pergunta-se: está correto que podemos considerar prepostos, onde consta indicação dos 
sócios da empresa que não possuem vínculo com a Administração Pública?
RESPOSTA: Sim.
QUESTIONAMENTO 20:
Sobre o item 8.1.3, do Edital, considerando que o objeto licitado é voltado a instituições fi nanceiras e o fato destas serem constituídas sob a forma de sociedades anôn-
imas (cuja principal característica é a irrelevância da fi gura do sócio para consecução das atividades empresariais) com o capital amplamente pulverizado e negociado 
em bolsa de valores, revela-se equivocado e formalista exigência de documentos atinente ao sócio. Diante disso, pergunta-se:
Está correto que a exigência do item em comento será desconsiderada?
RESPOSTA: Não.
Em caso de manutenção, está correto que os documentos exigidos serão limitados aos diretores da Instituição Financeira?
RESPOSTA: Sim.
QUESTIONAMENTO 21:
Sobre a exigência do item 8.1.2, do Edital, considerando a ampliação da concorrência e a obtenção da proposta mais vantajosa ao interesse público, princípios que 
norteiam a Administração, aliados ao rol taxativo que exige a comprovação de débitos inadimplidos perante a, frise-se, Justiça do Trabalho, certidão extraída do sítio 
eletrônico do TST, pergunta-se: está correto que será desconsiderada a Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas, uma vez que tal certidão demonstra débitos de au-
tuações em face do empregador que podem ser revisadas em fase recursal?
RESPOSTA: Não.
QUESTIONAMENTO 22:
Sobre item 8.1.4 do edital, considerando que o artigo 31 § 5º da lei de licitações determina que somente possam ser exigidos índices usualmente aplicáveis a atividade 
econômica das licitantes e o fato do índice de Basiléia ser aquele USUALMENTE empregado para aferir a boa situação fi nanceira de uma instituição fi nanceira, pergun-
ta-se: 
a) está correto que será desconsiderada a exigência dos índices contábeis arrolados no item em pauta? 
RESPOSTA: Sim.
b) está correto que a apresentação do índice de Basiléia atende o item em pauta?
RESPOSTA: Sim.
QUESTIONAMENTO 23:
Sobre o item 10.18, do Edital, é correto o entendimento que onde se lê “menor preço”, deverá ser interpretado como “maior preço”?
RESPOSTA: Sim.
QUESTIONAMENTO 24:
Com relação ao item 13.1.2, do Edital c/c 17.1.7, do Termo de Referência, está correto o entendimento que, levando-se em consideração a complexidade da demanda, 
o prazo para fornecimento de informações no item mencionado será negociado entre as partes?
RESPOSTA: Sim.
QUESTIONAMENTO 25:
Sobre o item 13.1.2, do Edital c/c 18.1, do Termo de Referência, nota-se exigência de apresentação de demonstrativo de Índice de Basiléia, de no mínimo 11%, perio-
dicamente, durante toda a vigência do contrato oriundo deste certame. Aliado a isso, há se de falar em excesso de formalismo, visto que o próprio edital menciona que 
tal documento poderá ser entregue por meio de impressão da página ofi cial do site do Banco Central, na internet. Sendo assim, questiona-se: 
a) Diante do excesso de formalismo, é correto o entendimento que a entrega trimestral será desconsiderada, diante da possibilidade de consulta eletrônica? 
RESPOSTA: Sim, já que existe a possibilidade de consulta eletrônico.
b) Em relação à memória de cálculo do Índice de Basiléia exigir o Fator F de 0,11 e considerando que a partir de 01/01/2019 o Fator F, pela Res. 4.193/13 do CMN, é de 
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0,08%, pedimos ratifi car o entendimento de que o Fator F que deverá ser apresentado na memória de cálculo é de 0,08?
RESPOSTA: Solicitação concedida.
QUESTIONAMENTO 26:
No modelo do anexo I, Proposta Comercial, há a solicitação de indicação de conta bancária para o repasse dos valores, considerando que não é praxe do procedimento, 
bem como o fato que não haverá despesas oriundas do erário público. Pergunta-se: está correto que podemos desconsiderar tal requisição?
RESPOSTA: Sim.
QUESTIONAMENTO 27:
Sobre as exigências para estorno/reversão de valores trazidas no item 6.3, do Termo de Referência, considerando que instituições fi nanceiras não podem realizar lança-
mentos nas contas de seus correntistas sem a prévia e expressa autorização dos mesmos, o fato da futura contratada agir como mera mandatária da administração 
pública e, por derradeiro, situação prevista na Lei Federal nº 13.846/19 para reversão de valores creditados a servidores falecidos, pergunta-se: 
a) está correto que a reversão/estorno de valores creditados a servidores falecidos devem seguir o procedimento da lei federal nº 13846/19?
RESPOSTA: Sim.
b) para estorno/reversão de valores creditados equivocadamente a servidores vivos está correto que compete a administração pública obter a prévia e expressa autor-
ização do servidor/correntista para assim viabilizar o pleito de estorno/reversão?
RESPOSTA: Sim.
QUESTIONAMENTO 28:
Sobre o item 9.3.3.1, do Termo de Referência, o qual discorre sobre como se dará a desmobilização do espaço, se for o caso, em razão da precariedade da ocupação 
do espaço à ser cedido, é correto o entendimento que será observado rigorosamente o  disposto no artigo 12, da Resolução nº 4.072/2012, do Banco Central do Brasil, 
que haverá concessão de prazo suplementar não inferior de 30 (trinta) dias, a contar do deferimento desta para a Instituição Financeira vencedora do certame desmobi-
lizar, bem como informar aos servidores e cidadãos desta Municipalidade acerca do término das atividades no referido espaço?
RESPOSTA: Sim.
QUESTIONAMENTO 29:
No item 10.14, do Termo de Referência, nota-se menção de “Rotina de atendimento de determinações judiciais, que possibilite pagamento à terceiros e depósitos em 
outras instituições bancárias, sem despesas para o Tesouro Municipal...”. Em relação ao disposto, pergunta-se: 
a) Dentro dos serviços à serem prestados pela Instituição fi nanceira vencedora do certame, o serviço de Pagamento à Fornecedores integrará o objeto? 
RESPOSTA: Os pagamentos serão feitos conforme item 18.7 do edital.
B) Caso positivo, tal prestação será com ou sem exclusividade? 
RESPOSTA: NÃO SE APLICA.
C) Em sendo sem exclusividade, poderá a Instituição fi nanceira optar pela prestação do serviço? Se sim, em qual momento poderá fazê-lo? 
RESPOSTA: NÃO SE APLICA.
D) Além disso, que seja informado o quantitativo dos meses anteriores e previstos para o futuro.
RESPOSTA: Sem previsão.
QUESTIONAMENTO 30:
Sobre o início da vigência do contrato oriundo deste certame, disposta no item 21.1, do Termo de Referência, é correto o entendimento que se dará a partir da data da 
assinatura do contrato?
RESPOSTA: Sim.
QUESTIONAMENTO 31:
Sobre o modelo de Declaração de Capacidade Operacional, não foi possível localizar o item 8.8.3, do Título VIII, sendo assim, pedimos esclarecer?
RESPOSTA: Refere-se a uma simples declaração da licitante vencedora da disputa de lances de que a mesma possui capacidade operacional para executar o futuro 
contrato.
QUESTIONAMENTO 32:
Sobre a assinatura do contrato, pergunta-se: é correto o entendimento que o prazo poderá ser de até 10 (dez) dias úteis, após a data a convocação?
RESPOSTA: Não, o prazo será de 05 (cinco) dias.

BANCO ITAÚ:
QUESTIONAMENTO 01:
Como é sabido atualmente o serviço de processamento da folha de pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal de Contagem é efetuado através do Santander. 
Assim, questionamos: 
a) O atual prestador do serviço tem contrato vigente com a Prefeitura? 
RESPOSTA: Sim.
Se sim, qual a data de término do contrato? 
RESPOSTA: 31/10/2020.
b) Tendo em vista a segurança jurídica necessária, uma vez que outra instituição fi nanceira presta serviço do mesmo objeto ora licitado, o vencedor do Pregão será 
convocado para assinatura apenas após o término do contrato atual? 
RESPOSTA: Não.
c) Caso o contrato assinado antes do término do atual, é correto afi rmar que a prestação de serviços (processamento da folha de pagamento), se iniciará após o térmi-
no da vigência do prestador de serviços atual?
RESPOSTA: Sim.
QUESTIONAMENTO 02:
Quanto à disponibilização de estrutura a ser efetuada pela Instituição Financeira vencedora do certame, o edital traz as seguintes previsões: 
Item II do edital – Objeto: “Contratação de instituição bancária, com exclusividade, para processar os créditos da folha de pagamento dos agentes públicos da Ad-
ministração, sem ônus para a Contratante e ocupação, através de permissão não onerosa de espaço público, para instalação de postos de atendimento e/ou caixas de 
auto-atendimento, pelo prazo de sessenta meses, conforme especifi cações constantes neste edital”. (grifo nosso) Item 8.1.1 do edital:
“Relatório de capilaridade com o número mínimo de 01 (uma) agência localizada no Município de Contagem, até a data da assinatura do contrato, número este que 
deverá ser mantido durante a vigência do mesmo. O relatório conterá os seguintes dados: nome e número da agência, endereço, Telefone e nome do responsável, 
conforme as regras deste Termo” Item 13.2 do edital:
“• Conceder ao banco, com exclusividade, permissão de uso de bem público, não onerosa, de espaços para instalação de postos de atendimento bancário e caixas 
eletrônicos nas dependências dos Contratantes, pelo período de vigência deste contrato”. 
Item 09 e subitens do termo de referência: 
“9. INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ATENDIMENTO, UNIDADES DE NEGÓCIOS E/OU TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO (CAIXAS ELETRÔNICOS) 
9.1. DA INSTALAÇÃO 
9.1.1. O Banco poderá instalar, a título precário, em regime de exclusividade, postos de atendimento bancário, unidade de negócios e terminais de auto-atendimento 
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(caixas eletrônicos), nas dependências dos locais constantes do Anexo III, através de permissão não onerosa de espaço público, que funcionarão de acordo com as 
regras do Banco Central do Brasil. 
9.1.1.1. O espaço público liberado para a instalação de posto de atendimento, unidade de negócios e/ou caixas de auto-atendimento será objeto de Termo de Per-
missão de Uso de Bem Imóvel. 
9.1.1.2. Toda a estrutura e montagem destinada à instalação do posto de atendimento bancário, unidade de negócios e/ou terminais de auto-atendimento (caixas 
eletrônicos), correrá por conta do Banco, incluindo segurança, instalação e manutenção de redes telefônicas, de energia elétrica, água, esgoto, etc., devendo o projeto 
ser submetido aprovação prévia do contratante. 
9.1.1.3. Toda a instalação do posto de atendimento e unidade de negócios deverá ser concluída no prazo máximo de até 90 (noventa) dias corridos e de 30 (trinta) dias 
corridos, para os caixas de auto-atendimento, a contar da autorização do Gestor da Unidade do local da instalação. 9.1.1.4. Para o funcionamento do posto de atendi-
mento e unidade de negócios, o Banco deverá obter o competente laudo de segurança emitido pelo Corpo de Bombeiros. 
9.2. DO FUNCIONAMENTO 
9.2.1. O posto de atendimento e/ou unidade de negócios deverão funcionar de acordo com as regras estabelecidas pelo Banco Central do Brasil e demais normas que 
regem a atividade bancária, em especial quanto ao horário de funcionamento, condições de segurança entre outros. 
9.2.2. O funcionamento do posto de atendimento é ou unidade de negócios deverá iniciar-se no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da autorização 
do Gestor da Unidade do local da instalação. 
9.2.3. É vedado ao Banco, no espaço objeto da permissão, exercer qualquer atividade distinta ou estranha as atividades bancárias, bem como cedê-la ou transferi-la a 
terceiros, sem a prévia e expressa autorização da Contratante. 
Já sobre o início dos serviços o edital de pregão eletrônico não traz previsão. 
Nesse contexto, ressaltamos que: 
- Estamos vivenciando um cenário de pandemia conforme Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial 
da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID 19); 
- As medidas de proteção adotadas pelo governo em função da pandemia como a quarentena, por exemplo, impactam na oferta de mão de obra, insumos, meios 
de transporte, logística, aprovações necessárias das autoridades competentes – autorização necessária da Política Federal, dentre outras ações – para a instalação de 
estruturas bancárias; 
- Essas medidas também impactam também o início dos serviços, já que, a fi m de assegurar o sigilo bancário e a segurança que a abertura de conta requer, o servidor 
terá que comparecer na agência bancária para formalizar essa abertura de conta (preenchimento de formulários, apresentação de documentos complementares, etc.); 
- Ao falarmos sobre a possibilidade de dilação de prazo no decorrer da execução do contrato, o art. 57, § 2º da Lei de Licitações nº 8.666/93 exige que a mesma seja 
feita desde que devidamente justifi cada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente do órgão licitante. Entretanto, a Prefeitura, ao fi xar prazos 
para instalação de estrutura bancária e para abertura das contas, muito provavelmente terá que conceder a sua prorrogação, já que estamos diante de um fato notório 
(Art. 374, I do Código de Processo Civil) de pandemia e que, conforme exposto nos tópicos anteriores, impacta em todas e quaisquer ações necessárias para o início dos 
serviços, o que certamente resultará na instauração de um processo administrativo para justifi car essa dilação de prazo. 
Portanto, permitir que esses prazos sejam defi nidos posteriormente entre o banco vencedor do certame e o órgão licitante após a assinatura do contrato permitirá uma 
execução dos serviços mais fi el ao cronograma a ser elaborado e, com isso, evitará a desnecessária instauração de processo administrativo imputando à contratada a 
culpa pelo atraso ou pela inexecução contratual e, conseqüentemente, culminando na aplicação de sanções; 
- A instituição fi nanceira vencedora do certame, ao proceder com a instalação de estruturas bancárias nas dependências municipais e com os procedimentos para 
abertura das contas deverá, ao máximo, zelar pela segurança dos servidores alocados no prédio municipal e com isso implantá-las com o máximo de cautela e cuidado 
possível para não negligenciar seus trabalhos e a vida dos servidores, o que certamente pode afetar o prazo limite de conclusão dos serviços; Assim, diante de um 
contexto de pandemia - caso fortuito (evento imprevisível e inevitável) - e por todos os motivos expostos acima, solicitamos que os prazos para início dos serviços, tanto 
para instalação das estruturas bancárias quanto para abertura das contas, sejam defi nidos posteriormente em conjunto pela Prefeitura com a Instituição Financeira 
vencedora do certame, objetivando sempre fazê-los com a maior brevidade possível para atender os servidores, mas, também, assegurando a segurança dos mesmos?
RESPOSTA: Não. Ficam mantidos os prazos estabelecidos no edital.
QUESTIONAMENTO 03:
Quanto à exigência da estrutura bancária a ser disponibilizada pela Instituição Financeira vencedora do certame, pedimos esclarecer: 
a) Está correto o entendimento de que caso a Instituição vencedora já possua agência instalada no Município de Contagem - MG, a mesma não será obrigada a instalar 
nenhuma outra estrutura para cumprimento da obrigação? 
RESPOSTA: Sim.
b) Caso negativo na pergunta anterior, solicitamos esclarecer qual estrutura o banco vencedor do certame deverá instalar? 
RESPOSTA: NÃO SE APLICA.
c) Atualmente algum banco possui estrutura física instalada nos espaços da administração pública?
RESPOSTA: Sim. Banco Santander.
d) Caso positivo na pergunta anterior, quais estruturas hoje são disponibilizadas pelo atual prestador de serviço? 
RESPOSTA: Caixas Eletrônicos, posto de atendimento.
e) Caso o atual prestador de serviços não seja o vencedor do certame, qual o prazo que o mesmo terá para desocupação do espaço?
RESPOSTA: Conforme normativa, mínimo de 30 dias.
f) O local para instalação da estrutura será disponibilizado imediatamente após a fi nalização do certame ao banco vencedor?
RESPOSTA: Conforme item 9.2.2 do edital.
g) Caso o espaço ora licitado para instalação das estruturas encontre-se ocupado, é correto o entendimento de que o prazo para instalação da mesma pela Instituição 
Financeira vencedora do certame começará a contar a partir da disponibilidade do espaço? 
RESPOSTA: Conforme item 9.2.2 do edital.
h) Qual o endereço completo e a metragem do espaço que será disponibilizado para a instalação da estrutura? 
RESPOSTA: O espaço está disponível para visitas, com horário de 08:00 às 17:00 - Mediante agendamento prévio pelo telefone 3352-5138 -  Setor de Licitações.
i) É correto o entendimento de que a disponibilização do espaço físico para instalação da estrutura dar-se-á sem ônus para a Instituição Financeira vencedora do cer-
tame? 
RESPOSTA: Sim.
j) Caso negativo na pergunta anterior, qual o valor a ser pago pela instituição fi nanceira vencedora do certame? 
RESPOSTA: NÃO SE APLICA.
k) Quantos servidores trabalham no prédio onde deverá ser instalada a estrutura? 
RESPOSTA: Aproximadamente 500 servidores. 
l) O público externo tem (ou terá) acesso ao espaço ou será restrito aos servidores?
RESPOSTA: Não.
QUESTIONAMENTO 04:
O edital de pregão eletrônico número 040/2020, menciona em seu preâmbulo que será do tipo maior oferta por lote. 
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Já os itens de 7.11, 8.1 e 10.18 do edital mencionam que o tipo ‘menor preço’. 
Ocorre que o pregão eletrônico número 040/2020 será julgado pela maior oferta e não menor como especifi cado nos itens supracitados. Sendo assim pedimos a retifi -
cação dos mesmos.
RESPOSTA: Onde se lê: “menor preço”, leia-se: “maior oferta”.
QUESTIONAMENTO 05:
O anexo I do edital de pregão eletrônico número 040/2020 menciona que a Instituição Financeira interessada em apresentar a proposta deverá apresentar os dados da 
agência e conta bancária. 
Ocorre que tal pregão versa sobre a lógica inversa, ou seja, o banco que vencer o certame irá efetuar o pagamento para a Prefeitura. Sendo assim, pedimos a dispensa 
de preenchimento dos dados de conta bancária no modelo de proposta a ser apresentado.
RESPOSTA: Solicitação concedida.
QUESTIONAMENTO 06:
Quanto à documentação comprobatória da condição econômico-fi nanceira da contratada, conforme item 8.1.4 do edital, que exige a apresentação de quatro docu-
mentos, requeremos conforme segue. a) Quanto aos documentos abaixo:
• Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, que comprovem Índice de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência 
Geral (SG) IGUAIS OU SUPERIORES a 01(um); 
• Comprovar existência de Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta 
e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação tendo por base as demonstrações contábeis do exercício social.
O artigo 31, § 1º da Lei 8.666/93, prevê a hipótese de exigência de índices contábeis que comprovem a boa condição da licitante. 
Todavia, não poderão ser exigidos índices não usualmente adotados para a avaliação da situação fi nanceira sufi ciente ao cumprimento das obrigações decorrentes da 
licitação (§ 5º com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08/06/1994). 
Os índices constantes do subitem 8.1.4 do Edital (LC, LG e SG) são comumente exigíveis de empresas do ramo de indústria e comércio.
Embora, tecnicamente, tal cálculo até possa ser abstraído dos balanços das licitantes, não é a melhor forma de mensurar a ‘saúde fi nanceira’ de instituições fi nancei-
ras. O mesmo se dá a respeito da comprovação da porcentagem exigida relacionada ao Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo 
Circulante). 
As instituições fi nanceiras devem respeitar o chamado ‘Acordo Internacional da Basiléia’, conforme Resolução nº 4.193/2013 e Circular nº 2.572/95 do Banco Central do 
Brasil, o qual traça uma série de regras e controles a fi m de medir e minimizar os riscos de pagamentos.
Outros procedimentos licitatórios, nos quais tivemos a oportunidade de participar, exigiram a apresentação de prova de um determinado valor mínimo de capital social, 
o qual demonstraria a capacidade da licitante de honrar os compromissos a serem assumidos no contrato administrativo a ser celebrado, de acordo com o disposto na 
Lei Federal n.º 8.666/93, art. 31, §§ 2º e 3º). 
Além disso, a referida preocupação também já resta direcionada pela apresentação de evidências da participante ter Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez 
por cento) do valor estimado da contratação. 
Assim, está correto o entendimento de que, caso os licitantes não atinjam os índices exigidos no edital, ser-lhes-á facultativo é facultativa, em substituição a esses docu-
mentos listados, a apresentação o Índice da Basiléia superior a 8,635% (exigido pelo BACEN) ou comprovar determinado capital social?
Caso contrário, o número de possíveis licitantes fi cará sensivelmente prejudicado., prejudicando a concorrência e a escolha da proposta mais vantajosa para a Adminis-
tração, tendo em vista a dissonância com as exigências usuais em outras licitações com o mesmo objeto.
RESPOSTA: Sim.
QUESTIONAMENTO 07:
Quanto ao seguinte documento: 
• Patrimônio Líquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos fi rmados pela licitante com a Administração Pública e com empresas privadas, 
vigentes na data da abertura da licitação. Tal informação deverá ser comprovada por meio de declaração, modelo abaixo, acompanhada da Demonstração do Resultado 
do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social e se houver divergência superior a 10% (para cima ou para baixo) em relação à receita bruta discriminada na DRE, a 
licitante deverá apresentar as devidas justifi cativas para tal diferença. 
Requeremos, em primeiro lugar, a dispensa de apresentação do referido documento, já que, conforme bastante explorado no item anterior, a comprovação da capaci-
dade econômico fi nanceira das instituições fi nanceiras em licitações com objeto semelhante se dá, usualmente, pela apresentação do Índice de Basiléia, nos termos da 
regulamentação do Banco Central do Brasil. 
Além disso, referida comprovação não guarda relação direta e nem consegue evidenciar a capacidade econômico-fi nanceira da contratada. Isso porque o valor dos 
contratos de processamento de folha de pagamento, objeto dessa licitação, não tem relação direta com a prestação de serviços em si, já que esses valores são defi nidos 
e pagos pela instituição fi nanceira ao próprio órgão a partir da exploração econômico-fi nanceira da gestão da folha de pagamentos.
RESPOSTA: Solicitação concedida.
QUESTIONAMENTO 08:
Caso negativo na pergunta anterior, solicitamos que seja confi rmado o entendimento de que o valor total mencionado envolve apenas os contratos fi rmados pela 
licitante com a Administração Pública e com empresas privadas e que tenham objeto semelhante à licitação em questão, qual seja a de processamento de folha de 
pagamento.
RESPOSTA: Não se aplica. 
QUESTIONAMENTO 09:
O item 8.1.2 do edital menciona que a licitante interessada em oferecer proposta no certame, deverá comprovar a regularidade fi scal e trabalhista através da Certidão 
Negativa de Débito do Ministério do Trabalho, com base na portaria TEM número 1.421 de 12 de setembro de 2014. 
Ocorre que, a Lei número 8.666/93 em seu art. 29, inciso ‘V’ determina que a regularidade trabalhista dar-se-á através da Certidão Negativa Trabalhista, emitida pela 
Justiça do Trabalho.
Sendo assim, conforme previsto em lei, a regularidade trabalhista é demonstrada através da apresentação da Certidão Negativa Trabalhista, emitida pela Justiça do 
Trabalho, de modo que pedimos a dispensa de apresentação da Certidão Negativa de débitos do Ministério do Trabalho.
RESPOSTA: Solicitação não concedida.
QUESTIONAMENTO 10:
DA CONTA CORRENTE/CONTA SALÁRIO: 
Tendo em vista que o serviço ora licitado é amplamente regulado pelo Conselho Monetário Nacional/Banco Central do Brasil (p.ex. Resoluções 3.402 e 3.424/06), está 
correto o entendimento de que se aplicam integralmente as regras trazidas pelos normativos do CMN/BACEN, ou seja, caberá aos servidores a opção entre a abertura 
de conta corrente ou conta salário junto ao banco contratado para recebimento de seus vencimentos, bem como que a Prefeitura processará o pagamento apenas 
destas formas (não sendo utilizados DOC, TED, Ordem de Pagamento, cheque etc.)?
RESPOSTA: Sim.
QUESTIONAMENTO 11:
Se o servidor desejar contratar uma conta corrente, está correto o entendimento de que a negociação dos produtos e serviços bem como das tarifas será livremente 
pactuada entre o Banco e o cliente, respeitada as regras emanadas pelo CMN/BACEN quanto à padronização de literais e isenções tarifárias?
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RESPOSTA: Sim.
QUESTIONAMENTO 12:
O item 3.1 do termo de referência defi ne como obrigação da contratada a abertura das contas dos servidores no local e horário de trabalho dos servidores. 
Ora, a abertura de contas é uma das atividades objeto da execução dos serviços, além disto, os servidores poderão estar alocados em endereços diversos. Tendo em 
vista a formalização e segurança que a atividade de abertura de uma conta requer, não obstante o sigilo bancário é correto interpretar o subitem no sentido de que as 
contas deverão ser abertas no local e horário de funcionamento da agência bancária local?
RESPOSTA: Não. Conforme item 3.1 do edital.
QUESTIONAMENTO 13:
O item 14.1 do termo de referência determinam situações referente a revalidação de senha dos servidores. Ocorre que o edital de Pregão eletrônico número 040/2020 
prevê em seu objeto o pagamento de dos agentes públicos de Contagem – MG. Sendo assim, solicitamos a exclusão do item 14.1 do Termo de Referência, tendo vista 
que este dispositivo não guarda qualquer relação com o objeto ora licitado.
RESPOSTA: Item mantido.
QUESTIONAMENTO 14:
FOLHA DE PAGAMENTO: 
O número de servidores informados na pergunta anterior corresponde a matrículas (funcionais/pagamentos) ou a pessoas (CPF’s)? 
RESPOSTA: Quantidade de CPF: 17.558
Caso se refi ra a matrículas, qual o número de pessoas/CPF’s?
RESPOSTA: Quantidade de Matrículas: 17.903.
QUESTIONAMENTO 15:
Qual a data em que a Prefeitura efetua o pagamento dos servidores?
RESPOSTA: Todo dia 01 do mês.
QUESTIONAMENTO 16:
SIGILO BANCÁRIO: 
O item 13.4 do termo de referência determina ao banco obrigação de disponibilizar em arquivo magnético os dados cadastrais dos agentes públicos que sejam cor-
rentistas. Ocorre que o fornecimento de dados bancários é protegido pelo sigilo bancário, nos termos da Lei Complementar nº 105/2001, de modo que é vedado às 
instituições fi nanceiras o compartilhamento desses dados com terceiros. Diante disto, solicitamos a retirada desse item, já que não é possível o seu cumprimento pela 
instituição fi nanceira dada a vedação legal?
RESPOSTA: Solicitação concedida.
QUESTIONAMENTO 17:
BLOQUEIO E DESBLOQUEIO DE PAGAMENTO: 
Os itens 6.3 a 6.5 e 10.11 e 10.12 do termo de referência, tratam do assunto “bloqueio e desbloqueio de créditos”.
Como é sabido, efetuado o crédito na conta do cliente, tal recurso passa a ser propriedade do mesmo, não cabendo ao Banco (ou terceiros, ainda que seja o órgão 
pagador) reivindicar seu estorno/bloqueio, salvo com autorização prévia e expressa do correntista. 
Este entendimento já foi, inclusive, manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n. 130.284 - Relator Min. Waldemar Zveiter). 
A Resolução BACEN n. 3.695/09 (art. 3º) veda às Instituições Financeiras a realização de débitos em contas correntes sem prévia autorização do cliente. 
Assim, devemos interpretar os itens do Edital que eventuais restituições “bloqueios” ou “desbloqueios” ocorrerão antes do repasse às contas dos servidores, respeitan-
do as regras acima mencionadas e do sistema de pagamento disponibilizado pela instituição fi nanceira vencedora?
RESPOSTA: Sim.
QUESTIONAMENTO 18:
DA CONVOCAÇÃO, ASSINATURA E PRAZO PARA PAGAMENTO: 
Considerando que as instituições fi nanceiras são grandes conglomerados, e que, geralmente, sua representação legal se dá por meio de Diretores estatutários, os quais 
têm domicílio profi ssional nas respectivas sedes, e quaisquer providências administrativas, tais como a assinatura de instrumentos depende de autorizações internas, 
indagamos: 
a) Está correto o entendimento de que a instituição fi nanceira vencedora poderá retirar as vias contratuais para providenciar as assinaturas dos Diretores estatutários? 
RESPOSTA: Sim. Podendo também ser enviado por email.
b) O edital não traz o prazo para a assinatura do contrato. Haja vista o argumento acima solicitou confi rmar que o prazo para assinatura do contrato pelo banco vence-
dor seja de 10 (dez) dias úteis, contados da convocação. 
RESPOSTA: Não, o prazo será de 05 (cinco) dias.
c) Pedimos dilatar o prazo de pagamento previsto no item 22.1 do termo de referência para 20 (vinte) dias úteis a partir da assinatura do contrato.
RESPOSTA: Fica mantido o prazo estabelecido em Edital.
QUESTIONAMENTO 19:
DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DEMAIS CONCESSÕES
O edital não prevê que a licitação envolve a concessão, sem exclusividade, da linha de mútuo aos servidores denominada “empréstimos consignados”, sendo assim 
pedimos confi rmar o entendimento de que o banco vencedor poderá oferecer empréstimos consignados caso tenha interesse, não sendo obrigado a isso, já que esta 
modalidade de empréstimo por regra do CMN/BACEN é prestada sem exclusividade?
RESPOSTA: Sim. Baseado no Decreto 045 de 16 de Abril de 2013.

QUESTIONAMENTO 20:
TARIFA PJ
Está correto o entendimento de que o serviço de processamento e liquidação da folha do funcionalismo público municipal dar-se-á por meio de crédito em conta 
bancária de titularidade dos respectivos benefi ciários e que, portanto, a isenção de cobrança de tarifas para o Município restringe-se a esta hipótese de prestação de 
serviço, não abrangendo outras formas e/ou serviços correlatos (p.ex.: fechamento de câmbio, arrecadação de tributos, serviços esses disciplinados por contratos espe-
cífi cos)?
RESPOSTA: Sim.
QUESTIONAMENTO 21:
A minuta contratual, anexo III do edital, menciona que o representante da Prefeitura que assinará o contrato será o Secretário de Administração, sendo assim, pedimos 
disponibilizar o Decreto em que lhe são concedidos os poderes para tal representação. 
RESPOSTA: Decreto 29, de 29/03/2013 e Decreto 1.138, de 22 de julho 2019, disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Contagem/MG.
QUESTIONAMENTO 22:
Alguns dos questionamentos formulados acima interferem na interpretação e/ou redação aos citados itens do edital. Visto que tais obrigações também se encontram 
dispostas na minuta contratual, é correto afi rmar que as respostas que impliquem em modifi cação ou exclusão do previsto no edital serão também aplicadas para a 
minuta contratual. 
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RESPOSTA: Sim.
QUESTIONAMENTO 23:
A referida licitação e seu respectivo edital foram publicados, com, pelo menos, 08 (oito) dias úteis de antecedência da data de abertura dos envelopes, respeitando o 
prazo legal previsto no art. 4º, inciso V da Lei 10.520/02? 
RESPOSTA: Sim.
QUESTIONAMENTO 24:
Houve alguma alteração/aditamento ao Edital após sua publicação? Em caso positivo, solicitamos disponibilizar cópia para consulta. 
RESPOSTA: Não.
QUESTIONAMENTO 25:
Houve apresentação de impugnação e/ou pedido de esclarecimentos por algum interessado? Em caso positivo, solicitamos disponibilizar cópia para consulta.
RESPOSTA: Serão disponibilizados na forma da Lei.

BANCO SANTANDER:
QUESTIONAMENTO 01:
Considerando a natureza do objeto ora licitado e, ainda, por tratar-se de um contrato de receita e não de despesa para a Administração Pública, pedimos confi rmar o 
entendimento de o item em que exige a comprovação de 1/12 (um doze avos) dos contratos fi rmados com a Administração Pública será desconsiderado, haja vista tra-
tar-se de exigência que supera o quanto disposto no rol taxativo previsto no artigo 31, da Lei de Licitações número 8666/93. Ademais, a mencionada legislação destaca 
que a qualifi cação econômico-fi nanceira do licitante poderá ser avaliada considerando o disposto em seu artigo 31, §3º, que prevê a seguinte redação: 
Art. 31.  A documentação relativa à qualifi cação econômico-fi nanceira limitar-se-á a:
(...)
§ 3o  O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da con-
tratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices 
ofi ciais.
RESPOSTA: Não será desconsiderado. 
QUESTIONAMENTO 02:
Caso o item 8.1.4, em que prevê a exigência da comprovação de 1/2 (um doze avos) dos contratos fi rmados com a Administração Pública, mencionado na pergunta 
acima não seja desconsiderado, pedimos esclarecer como esta Instituição Financeira poderá demonstrar tal exigência, uma vez que em sua maioria os contratos fi rma-
dos com a administração pública são de Receita, ou seja, aonde a Instituição Financeira paga ao ente público um valor correspondente ao direito de processar, com 
exclusividade, a folha de pagamento do respectivo órgão.
RESPOSTA: Tal informação deverá ser prestada por meio de declaração.

Contagem, 15 de julho de 2020            Declaração de Estabilidade nº 07/2020
Mês de Referência: Julho de 2020
Senhor Secretário,
Dando cumprimento ao artigo 6º da Emenda Constitucional nº 19, de 05 de Agosto de 1998, que altera o artigo 41 da Constituição Federal; ao artigo 21 da Lei nº 
2.160, de 20 de Dezembro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem; ao Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e 
Decreto nº 1.744, de 13 de dezembro de 2011, que regulamentam a Avaliação Especial de Desempenho dos servidores concursados em período de Estágio Probatório e 
dá outras providências;
Apresentamos o resultado fi nal do Processo de Avaliação Especial de Desempenho de servidores com direito à aquisição de Estabilidade.
Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são obrigatoriamente submetidos à Avaliação Especial de Desempenho por 
comissão instituída para essa fi nalidade. Após três anos de efetivo exercício, quando aprovados no Processo de Avaliação de Desempenho, os mesmos adquirem o 
direito à estabilidade.

Josiane Cunha Vilas Boas
Diretora de Administração, Remuneração de Pessoal e Valorização Funcional do Servidor
Atenciosamente.
Como o processo cumpriu as formalidades legais e regulamentares, homologo o resultado fi nal.

Adriano Henrique Fontoura de Faria
Secretário Municipal de Administração

SERVIDOR COM DIREITO À AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE

Matrícula Nome do Servidor Cargo
Data de 
admissão

Mês e Ano
Aquisição da Estabilidade

1492329 EDELIZE ANGELICA GOMES Engenheiro 03/03/2017 Março/2020

30001500 FABIO JOSÉ DE ASSIS Professor de Educação Básica PEB 2 01/02/2011 Fevereiro/2014
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Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Decreto n° 1.044, de 14 de maio de 2019.

Andrea Cristina S. França Moreira /14226- 3 Sarah Luisa de Noronha Veloso/142528-1

Daniel Abe / 33619-0 Vanes Santana Damião Diniz / 07833-6

Gabriella Soares Alves/46078-8

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.815
O PREFEITO DO MUNICÍPO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 92, da Lei Orgânica do Município; considerando, ainda, o Ofício 
nº. 093/2020 e 094/2020, oriundo do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Subsede de Contagem; TORNA SEM EFEITO, o Ato Administrativo nº 
24.915, datado de 05 de março de 2020, que concede licença para o desempenho de mandato classista em diretoria de entidade sindical, da servidora RITA DE CASSIA 
SOARES MACHADO, matrícula 1398411, lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 21 de fevereiro de 2020 a 22 de setembro de 2022.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de agosto de 2020.    
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PORTARIA N° 115 GAB/COMANDO/GCC, DE 11 DE AGOSTO DE 2020.
Dispõe sobre a convocação de Guardas Civis para a participação na formação para o porte de armamento letal.

O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM e o COORDENADOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM, no exercício de 
suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO o artigo 12 da Lei n° 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais;
CONSIDERANDO o Decreto n° 510, de 22 de maio de 2015, que regulamenta o uso de arma de fogo de calibre permitido pelo Guarda Municipal de Contagem e dá 
outras providências;
CONSIDERANDO o artigo 1º do Decreto nº 1.070, de 16 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a criação do Centro de Formação e Capacitação da Guarda Municipal 
de Contagem e dá outras providências.
RESOLVEM:
Artigo 1° - Convocar os servidores relacionados no Anexo I desta Portaria para participarem da Formação para o porte de armamento letal, período de 17 a 21 de agos-
to de 2020, das 08h30 as 17h00, no Centro Integrado de Defesa Social – CIDS. Endereço: Rua Vereador David de Oliveira da Costa, n° 14, Fonte Grande, Contagem-MG.
Artigo 2°- Os convocados deverão encaminhar as documentações, constantes no Anexo II, digitalizadas dos respectivos originais, no termo descrito, impreterivelmente, 
até o dia 27 de novembro de 2019, para a Gerência de Controle de Materiais e Equipamentos, pelo e-mail: 
gecomegcc@contagem.mg.gov.br.
Artigo 3°- O não comparecimento injustifi cado acarretará nas providências administrativas pertinentes. 

LEVI DE SOUSA SAMPAIO
Comandante da Guarda Civil de Contagem
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EDIVALDO CÂNDIDO DE JESUS JÚNIOR
Centro de Formação e Capacitação da Guarda Civil de Contagem

PORTARIA N° 115 GAB/COMANDO/GCC, DE 11 DE AGOSTO DE 2020.
ANEXO I  

TURMA 12/2020

GUARDAS CIVIS

NOME MATRÍCULA

1 GCC FERNANDA SANTOS DE OLVEIRA 36.233-6

2 GCC JEREMIAS GERALDO DE OLIVEIRA 42.719-5

3 CHT IVANIR BATISTA DE OLIVEIRA 36.248-4

4 CHT LUIDI ANTONIO DA SILVA 36.272-7

5 GCC RAUL PASTOR DA GAMA 44.644-0

6 GCC THAMIRIS KEROLEN PEREIRA DA ALMEIDA 44.699-8

7 GCC DANIEL RODRIGUES DA COSTA 42.303-3

8 GCC ATHOS DE MOURA DE MELO 50.247-8

9 GCC ANA PAULA COSTA SILVA SOARES 42.290-8

10 GCC LUCIANO INACIO DE MORAES 36.269-7

PORTARIA N° 115 GAB/COMANDO/GCC, DE 11 DE AGOSTO DE 2020.
ANEXO II

          DOSSIÊ PARA PORTE DE ARMA DE FOGO

DESCRIÇÃO DESTINO RESPONSÁVEL

1 Foto colorida 3x4 – uniformizado;
Enviar e-mail
para a GECOME Aluno

2
Requerimento do Sinarm impresso, preenchido, assinado e com foto 3/4;
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/armas/form-sinarm

Entregar      ORIGINAL
na GECOME Aluno

3 Documento de identidade original digitalizado;
Enviar e-mail
para a GECOME Aluno

4 Funcional original digitalizada; 
Enviar e-mail
para a GECOME Aluno

5 Comprovante de residência original digitalizado (Água, Luz, Telefone);
Enviar e-mail
para a GECOME Aluno

6 Declaração de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal preenchida e assinada;
Entregar         ORIGINAL
na GECOME Aluno

7 Laudo Psicotécnico; GECOME Capacitação

8 Laudo do Tiro .380; GECOME Capacitação

9 Laudo do Tiro .38; GECOME Capacitação

10 Certifi cado do Curso de Formação de Guarda original digitalizado;
Enviar e-mail
para a GECOME Aluno

11 Certifi cado do Curso de Formação Policial; GECOME Capacitação

12

Certidão Negativa Criminal da Justiça Federal
(na opção órgão selecionar: Tribunal Regional Federal da 1ª REGIÃO);                                                                                    
http://www.jf.jus.br/cjf

Enviar e-mail
para a GECOME Aluno

13

Certidão Negativa Criminal da Justiça Eleitoral
(Não confundir com Certidão de Quitação Eleitoral);                                                                        http://www.
tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais

Enviar e-mail
para a GECOME Aluno
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14
Certidão Negativa Criminal da Justiça Militar da União;                                                                          http://
www.stm.jus.br/

Enviar e-mail
para a GECOME Aluno

15
Certidão Negativa Criminal da Justiça Militar dos Estados;                                                 http://www.tjm.mg.gov.
br/certidoes

Enviar e-mail
para a GECOME Aluno

16
Certidão Negativa Criminal da Justiça Estadual, incluindo Juizados Especiais Criminais - (Distribuição e execução, 
onde houver); http://www8.tjmg.jus.br/certidaoJudicial/faces/emitirCertidao.xhtml 

Enviar e-mail
para a GECOME Aluno

Secretaria Municipal 
de Fazenda

CONSELHO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONTAGEM
CONTAC – 2ª INSTÂNCIA

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

ACÓRDÃO Nº 617/2020

PROCESSO Nº 07818/2019-02A
RECORRENTE: NEIR LARA
ASSUNTO: Isenção de IPTU e TCRS
RELATOR: Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
DATA DO JULGAMENTO: 03 de agosto de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO – RECURSO VOLUNTÁRIO – RENDIMENTOS – TRIBUTÁVEIS E NÃO TRIBUTÁVEIS – DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO – DIRF – 
DECISÃO REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara conheceu do recurso voluntário e reformou a decisão de primeira 
instância para conceder o pedido de isenção do IPTU e TCRS do exercício 2019, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 02.396.0428.001, por comprovação de rendi-
mentos inferiores ao limite legal, nos termos do artigo 50-C do Código Tributário Municipal de Contagem e artigo 4° do decreto 916/2019. Participaram do julgamento 
presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 618/2020

PROCESSO Nº 16616/2019-02A
RECORRENTE: ORDÁLIA SHIRLEY DE OLIVEIRA SILVA
ASSUNTO: Isenção de IPTU e TCRS
RELATOR: Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
DATA DO JULGAMENTO: 03 de agosto de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO – RECURSO VOLUNTÁRIO – VALOR VENAL – CERTIDÃO DE CASAMENTO – DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de 
votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara conheceu do recurso voluntário e negou provimento, mantendo a decisão de primeira instância que indeferiu o 
pedido de isenção do IPTU e TCRS do exercício 2019, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 10.861.0316.001, devido ao valor venal do imóvel ser superior ao limite 
legal, nos termos do artigo 50-C do Código Tributário Municipal de Contagem e artigo 4° do decreto 916/2019. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de 
Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 619/2020

PROCESSO. Nº: 06740/2019-02A 
RECORRENTE: NELITO LUIZ DA SILVA
ASSUNTO: IPTU – Isenção aposentado
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 03 de agosto de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU – ISENÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RENDA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL – DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA 
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MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento para confi rmar a decisão de 
primeira instância a fi m de não reconhecer o direito à isenção do IPTU e da TCRS do exercício de 2019 para o imóvel de índice cadastral nº 04.107.0279.002-0, eis que 
o valor venal da unidade edifi cada está acima do limite legal, não tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916 de 27 de fevereiro de 2019. 
Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho e o Sr. Marco 
Túlio Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 620/2020

PROCESSO. Nº: 11570/2019-02A 
RECORRENTE: ROBERTO ANTÔNIO DA SILVA ASSIS
ASSUNTO: IPTU – Isenção aposentado
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 03 de agosto de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU – ISENÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – DECISÃO EM PRIMEI-
RA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento para confi rmar a 
decisão de primeira instância a fi m de não reconhecer o direito à isenção do IPTU e da TCRS do exercício de 2019 para o imóvel de índice cadastral nº 09.234.0328.001-
0, eis que não foi comprovada a propriedade, titularidade ou posse do imóvel, não tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916 de 27 
de fevereiro de 2019. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Felipe Gonçalves de Moura 
Bicalho e o Sr. Marco Túlio Marchesini

ACÓRDÃO Nº 621/2020

PROCESSO Nº 05580/2019-02A
RECORRENTE: PAULO ELIAS ABIJAUDE
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas Para Aposentados e Pensionistas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 03 de agosto de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU E TAXAS PREDIAIS – RECURSO VOLUNTÁRIO - PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – EXERCÍCIO DE 2019 – IMÓVEL RESIDENCIAL - ARTIGO 
50.C DO CTMC – DECRETO Nº 916, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019 – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO POR FRAÇÃO IDEAL – 
DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, conheceu do recurso 
voluntário por ser tempestivo e, no mérito, negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de isenção de IPTU e 
Taxas que com ele são lançadas, incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 10.258.0225.003, para o exercício de 2019; eis que o Recorrente não comprovou ser 
titular do imóvel de índice cadastral pleiteado, por ausência de cadastramento por fração ideal; não estando, assim, preenchidos todos os requisitos elencados no § 1º, 
do artigo 4º, do Decreto nº 916, de 27 de fevereiro de 2019, combinado com artigo 50.C do CTMC. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar 
Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho e o Sr. Marco Túlio Marchesini

ACÓRDÃO Nº 622/2020

PROCESSO Nº 27823/2017-02A
RECORRENTE: WILLIAN MARTA SILVA
ASSUNTO: Prescrição de Débitos Tributários 
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 03 de agosto de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU E TAXAS – REEXAME NECESSÁRIO - PRESCRIÇÃO – DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS – COMPROVAÇÃO - EXTINÇÃO DO CRÉDITO - DECISÃO MANTIDA. Por una-
nimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, em reexame necessário nos termos do art. 281 
do CTMC, conheceu da matéria e decidiu pela manutenção da decisão de primeira instância que deferiu o pedido de prescrição do débito de IPTU e Taxas referente aos 
exercícios de 2001 a 2011 do imóvel de IC nº 11.651.0046.001, nos termos dos artigos 156 e 174 do CTN combinado com artigos 45 e 46 do CTMC. Participaram do 
julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 623/2020

PROCESSO. Nº 15050/2019-02A
RECORRENTE: Terezinha Fernandes Martins.
ASSUNTO: Isenção de IPTU e taxas
CONSELHEIRO RELATOR: Marco Túlio Marchesini.
DATA DO JULGAMENTO: 03 de agosto de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU e Taxas –– ISENÇÃO CONCEDIDA- PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO REFORMADA- FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS DO AR-
TIGO 50.C DO CTMC-CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM- RENDIMENTOS LÍQUIDOS DENTRO DO LIMITE LEGALPor unanimidade de votos, acompanhan-
do o Conselheiro Relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário, e reformou a decisão de primeira instância, que concluiu pelo indeferimento do pedido de isenção 
do IPTU e Taxas, sobre o imóvel de índice cadastral n°05.205.0278.001. Participaram do julgamento
presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Marco Túlio Marchesini, o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho e o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza.
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Contagem, 03 de Agosto de 2020

Aline Karem Moreira 
Mat.:153113-4
CONTAC

CONSELHO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONTAGEM
CONTAC – 2ª INSTÂNCIA

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

ACÓRDÃO Nº 624/2020

PROCESSO Nº 06384/2018-02A
RECORRENTE: MANOEL FARIA DA ROCHA
ASSUNTO: Revisão de Lançamento do IPTU
RELATOR: Adriano Cardoso
DATA DO JULGAMENTO: 04 de agosto de 2020. 
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU — RECURSO VOLUNTÁRIO — PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU –– IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA –– NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUIS-
ITOS NOS AUTOS – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário e 
negou-lhe provimento para manter a decisão de 1ª Instância de indeferimento do pedido de revisão do lançamento de IPTU/TCRS, constante do processo administrativo 
06384/2018-02A referente ao imóvel de índice cadastral nº 10.507.0500.000. Ausentes os requisitos nos autos. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos 
Frederico Pinto e Netto, o Sr. Adriano Cardoso, o Sr. Rogério Silva Lisboa e a Sra. Kênia Dutra de Campos

ACÓRDÃO Nº 625/2020

PROCESSO Nº 17826/2019-02A
RECORRENTE: MARIA NUNES SILVA BRAZ 
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR: Adriano Cardoso
DATA DO JULGAMENTO: 04 de agosto de 2020. 
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU E TCRS – EXERCÍCIO 2019 – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RENDA 
LÍQUIDA MENSAL INFERIOR AO LIMITE LEGAL – NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR IRPF, EXERCICÍO 2018 - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM 
LEI. Em decisão unânime, acompanhando o relator, a Primeira Câmara não conheceu do recurso voluntário, mas de ofício deu-lhe provimento, para reformar a decisão 
de primeira instância, que indeferiu o pedido de isenção do lançamento do IPTU e Taxas que com ele são cobradas, referente ao exercício de 2019, incidente sobre o 
imóvel de índice cadastral 10.846.0089.001-0, localizado à Rua E, 163 – Fonte Grande – Contagem – MG, em razão da renda líquida mensal do contribuinte ser inferior 
ao limite legal, bem como a declaração de IRPF do requerente não ser obrigatória para o ano de 2018; assim sendo foram preenchidos os requisitos previstos no art. 4º 
do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, a Sra. Kênia Dutra de Campos, o 
Sr. Adriano Cardoso e o Sr. Rogério Silva Lisboa.

ACÓRDÃO Nº 626/2020

PROCESSO Nº 08290/2019-02A 
INTERESSADO: JOÃO BATISTA PAIVA
ASSUNTO: Isenção de IPTU/TCRS Aposentado
RELATOR: Rogério da Silva Lisboa
VOTO DIVERGENTE: Carlos Frederico Pinto e Netto
DATA DO JULGAMENTO: 04 de agosto de 2020. 
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU — RECURSO VOLUNTÁRIO — PEDIDO DE ISENÇÃO DE APOSENTADO –– IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA –– PROPRIEDADE DO IMÓVEL FRACIONADA E 
VALOR VENAL ACIMA DO LIMITE - RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Por maioria de votos, acompanhando a divergência, a 1ª Câmara conheceu do recurso 
voluntário e negou-lhe provimento para manter a decisão de 1ª Instância de indeferimento do pedido de isenção de IPTU/TCRS para aposentado, constante do processo 
administrativo 07837/2019-02A, referente ao imóvel de índice cadastral nº 10.341.0711.001. Ausentes os requisitos nos autos. Participaram do julgamento, presidido 
pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Rogério da Silva Lisboa. 
VENCIDO O VOTO DE ROGÉRIO DA SILVA LISBOA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
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ACÓRDÃO Nº 627/2020

PROCESSO Nº 06977/2019-02A 
INTERESSADO: JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES TRANSPORTES ME
ASSUNTO: Restituição de ITBI
RELATOR: Carlos Frederico Pinto e Netto
RECURSO OFICIAL
DATA DO JULGAMENTO: 04 de agosto de 2020. 
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU — RECURSO OFICIAL — PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI –– PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA ––- RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Por una-
nimidade de votos, acompanhando o relator, a 1ª Câmara conheceu do recurso ofi cial e negou-lhe provimento para manter a decisão de 1ª Instância de deferimento 
do pedido restituição de ITBI constante do processo 06977/2019-02A, presentes os requisitos nos autos. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico 
Pinto e Netto, o Sr. Adriano Cardoso, a Sra. Kênia Dutra de Campos e o Sr. Rogério da Silva Lisboa.

ACÓRDÃO Nº 628/2020

PROCESSO Nº 10604/2019-02A
RECORRENTE: PEDRO MANOEL DE JESUS 
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas para aposentado
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
DATA DO JULGAMENTO: 04 de agosto de 2020.
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO 

IPTU E TCRS – EXERCÍCIO 2019 – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO REFORMADA – 
RENDA LÍQUIDA MENSAL INFERIOR AO LIMITE LEGAL – NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DE DECLARA IRPF, EXERCICÍO 2018 – regularização e lançamento predial - COMPRO-
VAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. Em decisão unânime, acompanhando a relatora, a Primeira Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento, 
para reformar a decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de isenção do lançamento do IPTU e Taxas que com ele são cobradas, referente ao exercício 
de 2019, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0003, quadra 0006, de índice cadastral nº 11.454.0030.001, localizado na Avenida Tropical, nº 1167, Bairro 
Tropical, Contagem/MG, em razão da renda líquida mensal do contribuinte ser inferior ao limite legal; da declaração de IRPF do requerente não ser obrigatória para o 
ano de 2018 e pelo fato de ter sido regularizado o cadastrado do imóvel  no que tange ao lançamento predial em razão de pedido protocolado pelo Recorrente antes 
da data do fato geral do IPTU, exercício 2019. Portanto, foram preenchidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. 
Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Adriano Cardoso e o Sr. Rogério da Silva Lisboa.

ACÓRDÃO Nº 629/2020

PROCESSO Nº 17262/2019-02A
RECORRENTE: VAGNA APARECIDA ALVES 
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
DATA DO JULGAMENTO: 04 de agosto de 2020.
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO 

IPTU E TCRS – EXERCÍCIO 2019 – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO reformada  – RENDA 
LÍQUIDA MENSAL INFERIOR AO LIMITE LEGAL – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. Em decisão unânime, acompanhando a relatora, a Primeira 
Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de isenção do lançamento do 
IPTU e Taxas que com ele são cobradas, referente ao exercício de 2019, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0014, quadra 0159, de índice cadastral nº 
05.217.0160.001, localizado na Rua Rio Oiapoque, nº 980, Bairro Riacho das Pedras, Contagem/MG, haja vista a comprovação de que a Recorrente aufere renda líquida 
mensal do contribuinte inferior ao limite legal. Portanto, preenchidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Partici-
param do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Adriano Cardoso e o Sr. Rogério da Silva Lisboa.

ACÓRDÃO Nº 630/2020

PROCESSO. Nº 12209/2019-02A
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE SÁ.
ASSUNTO: Isenção de IPTU e taxas
CONSELHEIRO RELATOR: Rogério Silva Lisboa.
DATA DO JULGAMENTO: 04 de agosto de 2020. 
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU E TAXAS –– ISENÇÃO NÃO CONCEDIDA- PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA- NÃO FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS 
DO ARTIGO 50.C DO CTMC-CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM- VALOR VENAL DO IMÓVEL ACIMA DO LIMITE LEGAL.Por unanimidade de votos, 
acompanhando o Conselheiro Relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário, e manteve a decisão de primeira instância, que concluiu pelo indeferimento do pedido 
de isenção do IPTU e Taxas, sobre o imóvel de índice cadastral n° 05.135.0232.001. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. 
Rogério Silva Lisboa, o Sr. Adriano Cardoso e a Sra. Kênia Dutra de Campos.

ACÓRDÃO Nº 631/2020

PROCESSO Nº 06439/2019-02A
RECORRENTE: LUIZ HELCIO GONÇALVES.
ASSUNTO: Isenção de IPTU e taxas
CONSELHEIRO RELATOR: Rogério Silva Lisboa.
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DATA DO JULGAMENTO: 04 de agosto de 2020. 
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU E TAXAS –– ISENÇÃO CONCEDIDA- PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO REFORMADA- FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS DO 
ARTIGO 50.C DO CTMC-CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM- RENDIMENTOS LÍQUIDOS DENTRO DO LIMITE LEGAL.Por unanimidade de votos, acom-
panhando o Conselheiro Relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário, e reformou a decisão de primeira instância, que concluiu pelo indeferimento do pedido 
de isenção do IPTU e Taxas, sobre o imóvel de índice cadastral n° 04.313.0123.001. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. 
Rogério Silva Lisboa, o Sr. Adriano Cardoso e o Sra. Kênia Dutra de Campos.

Contagem, 04 de Agosto de 2020

Aline Karem Moreira 
Mat.:153113-4
CONTAC

CONSELHO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONTAGEM
CONTAC – 2ª INSTÂNCIA

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

ACÓRDÃO Nº 610/2020

PROCESSO Nº 00241/2019-02A
RECORRENTE: ORLANDO DA SILVA
ASSUNTO: Isenção de IPTU e TCRS
RELATOR: Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
DATA DO JULGAMENTO: 29 de julho de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO 

IPTU – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO – RECURSO VOLUNTÁRIO – RESIDÊNCIA – DIRF – DECISÃO REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando o 
Relator, a Segunda Câmara conheceu do recurso voluntário e reformou a decisão de primeira instância para conceder o pedido de isenção do IPTU e TCRS do exercício 
2019, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 09.649.0132.001, por comprovação do recorrente residir no imóvel objeto do presente pedido, nos termos do artigo 
50-C do Código Tributário Municipal de Contagem e artigo 4° do decreto 916/2019. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonar-
do Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 611/2020

PROCESSO. Nº: 18733/2019-02A 
RECORRENTE: ODILON QUIRINO
ASSUNTO: IPTU – Isenção aposentado
RELATORA: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 29 de julho de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU – ISENÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE APENAS UM IMÓVEL NO MUNICÍPIO – 
DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimen-
to para reformar a decisão de primeira instância a fi m de reconhecer o direito à isenção do IPTU e da TCRS do exercício de 2019 para o imóvel de índice cadastral nº 
11.488.0400.001-0, eis que foi comprovado que o Requerente possui apenas um imóvel no município de Contagem, tendo sido atendidos os requisitos previstos no 
art. 4º do Decreto nº 916 de 27 de fevereiro de 2019. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o 
Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho e o Sr. Marco Túlio Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 612/2020

PROCESSO Nº 07880/2019-02A
RECORRENTE: MARIA CARMEM DE SOUZA
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas Para Aposentados e Pensionistas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 29 de julho de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU E TAXAS PREDIAIS – RECURSO VOLUNTÁRIO - PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – EXERCÍCIO DE 2019 – IMÓVEL RESIDENCIAL - ARTIGO 
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50.C DO CTMC – DECRETO Nº 916, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019 – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL – 
DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, conheceu do recurso 
voluntário por ser tempestivo e, no mérito, negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de isenção de IPTU e 
Taxas que com ele são lançadas, incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 05.397.0207.001, para o exercício de 2019; eis que a Recorrente não comprovou ser 
proprietária do imóvel e por não ser herdeira necessária do falecido titular perante o cadastro municipal; não estando, assim, preenchidos todos os requisitos elencados 
no § 1º, do artigo 4º, do Decreto nº 916, de 27 de fevereiro de 2019, combinado com artigo 50.C do CTMC. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de 
Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho e o Sr. Marco Túlio Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 613/2020

PROCESSO Nº 03415/2017-02A
RECORRENTE: POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA.
ASSUNTO: Revisão do Lançamento de IPTU e TCRS
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 29 de julho de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU E TCRS – RECURSO VOLUNTÁRIO - PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO – ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE ACABAMENTO -  DECRETO MUNICIPAL Nº 012/2017 - INDE-
FERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DILIGÊNCIA DE VERIFICAÇÃO NO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DO CONTRIBUINTE – DECISÃO MANTIDA. 
Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, conheceu do recurso voluntário por ser 
tempestivo e, no mérito, negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão de primeira instância que deferiu parcialmente o pedido de revisão do lançamento 
do IPTU e TCRS do exercício de 2017, incidente sobre os imóveis de índice cadastral nº 01.061.0563.001 e 01.061.0563.002, para efetuar o acerto cadastral de um dos 
imóveis, alterando o padrão de acabamento e manter inalterado o outro; uma vez que o Recorrente não comprovou suas alegações, sucumbindo, assim, em seu ônus 
descrito no art. 273 do CTMC. Desta feita, os lançamentos estão em conformidade com os artigos 23, 47, 50-A até 71 do CTMC c/c Decreto Municipal nº 012/2017. 
Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. Felipe Gonçalves de 
Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 614/2020

PROCESSO. Nº 08419/2018-02A
RECORRENTE: MARCELUS MAIA DO AMARAL.
ASSUNTO: Revisão do Lançamento de IPTU e taxas
CONSELHEIRO RELATOR: Marco Túlio Marchesini.
DATA DO JULGAMENTO: 29 de julho de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

REVISÃO IPTU e Taxas ––PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA- NÃO HÁ ELEMENTOS QUE DEMONSTREM EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO 
REALIZADO PELO MUNICÍPIO.Por unanimidade de votos, acompanhando o Conselheiro Relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário, e manteve a decisão de 
primeira instância, que concluiu pelo indeferimento do pedido de revisão do IPTU e Taxas, sobre o imóvel de índice cadastral n° 04.237.0333.002, para o exercício 2018. 
Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Marco Túlio Marchesini, o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho e o Sr. Leonardo Amorim 
Carlos de Souza.

ACÓRDÃO Nº 615/2020

PROCESSO. Nº 16078/2018-02A
RECORRENTE: MÁRIO LÚCIO LOPES.
ASSUNTO: Revisão do Lançamento de IPTU e taxas
CONSELHEIRO RELATOR: Marco Túlio Marchesini.
DATA DO JULGAMENTO: 29 de julho de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

REVISÃO IPTU e Taxas ––PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA- RECURSO NÃO CONHECIDO, ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL- NO MÉRITO 
NÃO HÁ ELEMENTOS QUE DEMONSTREM EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO REALIZADO PELO MUNICÍPIO.Por unanimidade de votos, acompanhando o Conselheiro Relator, 
a Câmara não conheceu do recurso voluntário, por ser a recorrente parte ilegítima para apresentação do mesmo e, de ofício, manteve a decisão de primeira instância, 
que concluiu pelo indeferimento do pedido de revisão do IPTU e Taxas, sobre o imóvel de índice cadastral n° 02.0105.0212.001, para o exercício 2018. Participaram do 
julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Marco Túlio Marchesini, o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho e o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza.

ACÓRDÃO Nº 616/2020

PROCESSO. Nº 17631/2019-02A
RECORRENTE: MARIA TEREZA DE OLIVEIRA ANTÃO.
ASSUNTO: Isenção de IPTU e taxas
CONSELHEIRO RELATOR: Marco Túlio Marchesini.
DATA DO JULGAMENTO: 29 de julho de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU e Taxas –– ISENÇÃO CONCEDIDA- PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO REFORMADA- FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 
50.C DO CTMC-CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM- CONTRIBUINTE ERA ISENTA DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, FICOU COMPROVADA A 
RENDA LÍQUIDA MENSAL DENTRO DO LIMITE LEGAL.Por maioria de votos acompanhando o Conselheiro Relator, três votos a um, (vencido o Conselheiro Felipe Bicalho) 
a Câmara conheceu do recurso voluntário, e reformou a decisão de primeira instância, para conceder a isenção do IPTU e Taxas, sobre o imóvel de índice cadastral n° 
11.479.0210.001. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Marco Túlio Marchesini, o Sra. Flávia de Aguiar Lage  e o Sr. 
Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.



"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, 12 de agosto de 2020 Página 25 de 37 Diário Oficial de Contagem - Edição 4881

Contagem, 29 de Julho de 2020

Aline Karem Moreira 
Mat.:153113-4
CONTAC

Secretaria Municipal 
de Saúde

RETIFICAÇÃO EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇAO Nº 013/2019          
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/SMS e A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS 
MACHADO – FELUMA (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS).
OBJETO: abertura de campos de estágio para o convenente de forma que os alunos de seus cursos possam participar das atividades institucionais de saúde correla-
tas das unidades assistenciais da rede SUS/CONTAGEM. VIGÊNCIA: 09/09/2019 a 30/09/2024. Onde se lê: VIGÊNCIA: 09/09/2019 a 30/09/2024 – Leia-se VIGÊNCIA: 
09/09/2019 a 08/09/2020.

Contagem, 11 agosto de 2020.

AVISO DE SESSÃO:

1 - O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa a data para a realização do Pregão Eletrônico nº 039.2020 – PAC 095.2020- cujo obje-
to AQUISIÇÃO DE FRASCOS DESCARTÁVEIS PARA DIETA ENTERAL. Data: 26 de AGOSTO  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 12 DE AGOSTO de 2020.

Aviso de Suspensão da Sessão e Nova Data – A Equipe de Pregão, através de seu Pregoeiro, resolve SUSPENDER, o processo na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
048/2020, que tem como objeto - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR DESTINADO À REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO MUNICÍPIO 
DE CONTAGEM. Que seria realizado no dia 20 de Agosto de 2020, às 09h00min, fi ca SUSPENSO, para alterações no termo de referência e edital, conforme motivação 
constante dos autos. A nova data para realização da sessão será:  25 de Agosto de 2020 às 09h00min – Site www.licitacoes-e.com.br. RETIRADA DE EDITAL: http://www.
contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes ou www.licitacoes-e.com.br, informações através do e-mail: saude.licitacao@contagem.mg.gov.br – Equipe de Pregão. Em 11 de 
agosto de 2020.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 01/2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006

O Secretário Municipal de Saúde, convoca o(s) aprovado(s) no Processo Seletivo Simplifi cado – PSS 001/2020 do(s) cargo(s) e classifi cação(ões) abaixo relacionado(s), a 
comparecer (em) ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de Saúde, de 08h30min às 11h30min ou de 13h30min às 16h30min, localizada à Avenida General David 
Sarnoff, 3113 – Bairro Amazonas, Contagem/ MG, no período de 14/08/2020 a 24/08/2020 para contratação temporária, portando laudo médico pré- admissional, 
expedido pela medicina do trabalho credenciada pelo Município de Contagem, e toda documentação necessária para admissão e início de exercício imediato.

Enfermeiro da Família – 8º ao 10º Classifi cação geral.

Contagem, 10 de agosto de 2020

Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 66

O Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplifi cado – PSS 01/2019 – 66º resultado, da função e classifi cação abaixo relacionada, 
a comparecer ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General 
David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de  14/08/2020 a  24/08/2020.

Médico Clínico Geral – 1º ao 3º Classifi cados.

Médico Ginecologista/Obstetra – 1º Classifi cado.

Médico da Família – 1º ao 7º Classifi cados.

Contagem, 10 de agosto de 2020.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretario Municipal de Saúde de Contagem  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM

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

066º resultado de Classifi cação do Processo Seletivo Simplifi cado SMS/PSS Nº 01/2019
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FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MEDICO CLINICO GERAL 1º STEPHANIE VIGIL VERASTEGUI SILVA 26,00 CLASSIFICADO

MEDICO CLINICO GERAL 2º AYLIN LEON BEJARANO 13,00 CLASSIFICADO

MEDICO CLINICO GERAL 3º JOAO MARQUES MOURAO 5,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 1º RAQUEL FERREIRA BORGES 20,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MEDICO DA FAMILIA 1º THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS 9,00 CLASSIFICADO

MEDICO DA FAMILIA 2º ARTHUR CAVALIERI BASTOS 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO DA FAMILIA 3º LUISA FERNANDES BICALHO 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO DA FAMILIA 4º GUSTAVO LACERDA MARQUES 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO DA FAMILIA 5º CAROLINE BRAGA SALES 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO DA FAMILIA 6º BRUNA ALMEIDA SILVA 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO DA FAMILIA 7º NATALIA NUNES DA SILVA 5,00 CLASSIFICADO

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

Contagem, 10 de agosto de 2020.

RERRATIFICAÇÃO

 PAC Nº. 073/20. DISPENSA 026/20.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COBERTURA PARA OBITO. OS ITENS SOLICITADOS SERÃO UTILIZADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONTAGEM PARA ENFRENTA-
MENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, DECLARADA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAUDE EM 11/03/20, QUE ATUALMENTE TEM PREVISÃO DE ACOMETER 7,8% DA 
POPULAÇÃO DE CONTAGEM (653.000 HABITANTES, ESTIMATIVA IBGE).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10.305.0044.2197 339030 35 CR 1315 0102              

DESPACHO:
Senhor Secretário,

Onde se lê:
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: - POLIFILME INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS 
EIRELI , inscrita no CNPJ nº 03.644.345/0001-76, no valor total de  R$ 15.583,64   ( Quinze Mil Quinhentos e Oitenta e Três Reais Sessenta e Quatro Centavos).

 Leia se:
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: - MASTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS-EIRELI , inscrita 
no CNPJ nº 31.201.854/0001-60, no valor total de  R$ 7.980,00   ( Sete Mil Novecentos e Oitenta Reais).
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Publique – se. 

Contagem,  12 de agosto de 2020.

Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

TERMO DE RETIFICAÇÃO 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, por sua secretária signatária, no uso de suas atribuições legais;
Vêm retifi car erro material referente ao Termo de Reconhecimento de Débito, Indenização e Quitação de Créditos Pessoa Física, publicado no dia 31 de julho de 2020, 
Edição 4873 do Diário Ofi cial do Município.
ONDE SE LÊ:
Cláusula Primeira: “O Município de Contagem reconhece o débito de R$ 10.486, 67 (Dez mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos)” LEIA-SE:
… “O Município de Contagem reconhece o débito de R$ 10.560,00 (Dez mil, quinhentos e sessenta reais)”

Publique-se.

Contagem/MG, 11 de agosto de 2020.

Luzia Maria Ferreira
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

EXTRATO DO TERMO DE ASSOCIAÇÃO Nº 001/2020, P.A. Nº 022/2019.
Extrato do Termo de Associação nº 001/2020 fi rmado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e o 
COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – COGEMAS/MG, CNPJ nº 05.532.987/0001-09, representado pelo seu 
Presidente, Sr. José Ferreira da Crus.
Fundamento legal: Lei nº 5.081 de 06 de maio de 2020.
Objeto: Associação do município de Contagem ao COGEMAS/MG com vistas a fortalecer a representação do município junto aos conselhos de políticas setoriais e de 
direitos, comissões, comitês e órgãos governamentais em todas as esferas, promovendo a articulação e a sinergia entre as diversas instâncias na defesa da Assistência 
Social como Política de Seguridade.
Valor global: R$1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais).
Dotação Orçamentária: 1101.08.122.0001.2050.33903900 – Fonte 0100
Vigência: O prazo de vigência desta parceria é de 12 (oito) meses, contados a partir da data de publicação do extrato da parceria no Diário Ofi cial de Contagem.
Data assinatura: 12/08/2020.
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social/Ordenadora de Despesas: Luzia Maria Ferreira.
Presidente da OSC: José Ferreira da Crus.
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Autorizo a publicação do presente Extrato em 12/08/2020:

Luzia Maria Ferreira
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2020 – DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020.
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Extrato do Termo de Fomento nº 003/2020 fi rmado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e a Organi-
zação da Sociedade Civil Associação Benefi cente Monte Horebe, inscrita no CNPJ sob o nº 00.561.721/0001-70, representada, neste ato, por seu Presidente, Sra. Maria 
José Alves de Macedo.
Fundamento legal: Inciso VI do Artigo 30 da Lei nº 13.019 de 31 de Julho de 2014 (Incluído pela Lei nº 13.204), de 2015; parágrafos 3º e 4º do Artigo 8º da Lei 
Municipal nº 4.910, de 06 de dezembro de 2017; parágrafos 3º e 4º do Artigo 8º do Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017 e Resolução nº 21, de 24 de 
novembro de 2016 – Conselho Nacional da Assistência Social, e Art. 29 da Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014 (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015).
Do Objeto: Execução de ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos em situação de vulnerabili-
dade e risco social, em consonância com a Lei 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social que dispõe sobre a organização da Assistência Social e Resolução CNAS nº 
109/2009 – Tipifi cação dos Serviços Socioassistenciais.
Valor global: R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais).
Dotação Orçamentária: 1102.08.244.0072.2144 - 33504300 - Fonte 2129
Vigência: O prazo de vigência desta parceria é de 08 (oito) meses, contados a partir de publicação do extrato da parceria no Diário Ofi cial.
Gestor responsável: Jaqueline Barbara Abreu – matrícula 01234818
Data assinatura: 12/08/2020.
Secretária Municipal Desenvolvimento Social/Ordenadora de Despesas: Luzia Maria Ferreira.
Presidente da OSC:  Maria José Alves de Macedo.

Autorizo a publicação do presente Extrato em 12/08/2020:

Luzia Maria Ferreira
Secretaria Municipal Desenvolvimento Social

Funec

EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 008/2020 

CAIXA ESCOLAR IEC – UNIDADE RESSSACA e a FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM

CLÁUSULA PRIMEIRA –  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL – Nos termos do artigo 65, Inciso II, Alinea “d”, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas modifi cações posteriores 
e, considerando o pedido contido  no MEMORANDO nº 092/2020, Diretoria  Administrativo Financeira  da FUNEC que fi ca fazendo parte integrante deste PRIMEIRO 
TERMO ADITIVO como se nele estivesse transcrito, fi ca alterado o valor do Convênio Primitivo para adequar a relação fi nanceira inicialmente pactuada à realidade e 
necessidade da Unidade Escolar, conforme Plano de Trabalho em anexo que passa a ser parte integrante do presente Instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os valores a serem transferidos pela CONVENENTE para o CONVENIADO estão previstos nas disponibilidades fi nanceiras da Fundação e deverão 
ser disponibilizados via conta corrente em parcela única, conforme previsão contida no Plano de Trabalho e de Aplicação Financeira.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em razão da alteração contratual descrita no Caput, fi ca acrescido ao Contrato Primitivo a importancia de R$ 10.000,00 (dez mil duzentos re-
ais), para Capital, a ser incluída na parcela única de capital do cronograma de desembolso, fi cando o CONVENIADO obrigado a cumprir o objeto contratual até o limite 
legal dos recursos fi nanceiros ora disponibilizados pela CONVENENTE nos termos do objeto conveniado.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL DO CONVÊNIO – Com a alteração descrita na Cláusula Primeira deste Termo Aditivo o valor total do Convênio passa a ser de R$ 
64.990,00 (sessenta e quatro mil novecentos e noventa reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.3 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução deste Aditivo ao Termo de Compromisso correm por conta das seguintes dotações orçamentárias:

- 1.1122.12.362.0037.2094- 4450.4100 Fonte: 6100  

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO - Ratifi cam-se os termos, cláusulas e condições do Termo de Compromisso Primitivo não modifi cados por este PRIMEIRO TERMO 
ADITIVO.

EXTRATO TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 003/2020 

CAIXA ESCOLAR IEC – UNIDADE INDUSTRIAL e a FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM

CLÁUSULA PRIMEIRA –  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL – Nos termos do artigo 65, Inciso II, Alinea “d”, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas modifi cações posteriores 
e, considerando o pedido contido  no MEMORANDO nº 102/2020, Diretoria  Administrativo Financeira  da FUNEC que fi ca fazendo parte integrante deste TERCEIRO 
TERMO ADITIVO como se nele estivesse transcrito, fi ca alterado o valor do Convênio Primitivo para adequar a relação fi nanceira inicialmente pactuada à realidade e 
necessidade da Unidade Escolar, conforme Plano de Trabalho em anexo que passa a ser parte integrante do presente Instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os valores a serem transferidos pela CONVENENTE para o CONVENIADO estão previstos nas disponibilidades fi nanceiras da Fundação e deverão 
ser disponibilizados via conta corrente em parcela única, conforme previsão contida no Plano de Trabalho e de Aplicação Financeira.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em razão da alteração contratual descrita no Caput, fi ca acrescido ao Contrato Primitivo a importancia de R$ 10.800,00 Dez mil e oitocentos 
reais), para Custeio, a ser incluída na 2ª parcela de Custeio do cronograma de desembolso, fi cando o CONVENIADO obrigado a cumprir o objeto contratual até o limite 
legal dos recursos fi nanceiros ora disponibilizados pela CONVENENTE nos termos do objeto conveniado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL DO CONVÊNIO – Com a alteração descrita na Cláusula Primeira deste Termo Aditivo o valor total do Convênio passa a ser de R$ 
61.470,00 (Sessenta e um mil e quatrocentos e setenta reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução deste Aditivo ao Termo de Compromisso correm por conta das seguintes dotações orçamentárias:

- 1.1122.12.362.0037.2094- 3350.4100 Fonte:  6200
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO - Ratifi cam-se os termos, cláusulas e condições do Termo de Compromisso Primitivo não modifi cados por este TERCEIRO TERMO 
ADITIVO.

Transcon

Portaria TransCon nº. 039, de 11 de AGOSTO de 2020.

Altera a Portaria TransCon nº. 020, de 19 de maio de 2020, que designa gestor ao contrato nº. 006/2018, de execução das obras de implantação do Lote 05 do 
Programa PRÓ-TRANSPORTE composto pelo Terminal de Integração Ressaca na Avenida Severino Ballesteros Rodrigues na altura do Parque Sarandi, no Município de 
Contagem-MG.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais, conside-
rando o disposto no art. 7º, XII da Lei 4.043, de 1º de novembro de 2006;
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RESOLVE: 

Art. 1º Alterar o parágrafo único do art. 1° da Portaria TransCon nº 020, de 19 de maio de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo único. O Gestor do Contrato terá o apoio técnico do Diretor de Planejamento de Trânsito, Alexander David da Silva, matrícula 23214-9, da Assessoria de 
Gestão e Inovação, Cláudio Vanderly de Souza – Matrícula 38762-2 e da Gerência de Monitoramento Eletrônico, Vagner Moreira, matrícula 20.903-1.”

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 19 de maio de 2020.

Contagem, 11 de agosto de 2020.

Leonardo Gonçalves Reis
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Alexander David da Silva
Diretor de Planejamento de Trânsito

Portaria TransCon nº. 041, de 11 de AGOSTO de 2020.

Altera a Portaria TransCon nº. 021, de 19 de maio de 2020, que designa gestor ao contrato nº. 030/2018, de execução das obras de implantação do Corredor Norte Sul 
– Trecho do Complexo Viário do Viaduto Beatriz, no Município de Contagem-MG.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais, conside-
rando o disposto no art. 7º, XII da Lei 4.043, de 1º de novembro de 2006;

RESOLVE: 

Art. 1º Alterar o parágrafo único do art. 1° da Portaria TransCon nº 021, de 19 de maio de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo único. O Gestor do Contrato terá o apoio técnico do Diretor de Planejamento de Trânsito, Alexander David da Silva, matrícula 23214-9, da Assessoria de 
Gestão e Inovação, Cláudio Vanderly de Souza – Matrícula 38762-2 e da Gerência de Monitoramento Eletrônico, Vagner Moreira, matrícula 20.903-1.”

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 19 de maio de 2020.

Contagem, 11 de agosto de 2020.

Leonardo Gonçalves Reis
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Alexander David da Silva
Diretor de Planejamento de Trânsito

Portaria TransCon nº. 042, de 11 de AGOSTO de 2020.

Altera a Portaria TransCon nº. 022, de 19 de maio de 2020, que designa gestor ao contrato nº. 003/2019, de execução das obras de implantação do Terminal de Inte-
gração Petrolândia no Município de Contagem-MG.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais, conside-
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rando o disposto no art. 7º, XII da Lei 4.043, de 1º de novembro de 2006;

RESOLVE: 

Art. 1º Alterar o parágrafo único do art. 1° da Portaria TransCon nº 022, de 19 de maio de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo único. O Gestor do Contrato terá o apoio técnico do Diretor de Planejamento de Trânsito, Alexander David da Silva, matrícula 23214-9, da Assessoria de 
Gestão e Inovação, Cláudio Vanderly de Souza – Matrícula 38762-2 e da Gerência de Monitoramento Eletrônico, Vagner Moreira, matrícula 20.903-1.”

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 19 de maio de 2020.

Contagem, 11 de agosto de 2020.

Leonardo Gonçalves Reis
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Alexander David da Silva
Diretor de Planejamento de Trânsito

Portaria TransCon nº. 043, de 11 de AGOSTO de 2020.

Altera a Portaria TransCon nº. 023, de 19 de maio de 2020, que designa gestor ao contrato nº. 040/2019 de execução das obras Saneamento e Infraestrutura para Im-
plantação do Corredor de Transporte Norte - Sul no Trecho entre o Trevo do Bairro Darcy Ribeiro (LMG 808) e Av. João César de Oliveira (Viaduto Beatriz) em Contagem/
MG.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais, conside-
rando o disposto no art. 7º, XII da Lei 4.043, de 1º de novembro de 2006;

RESOLVE: 

Art. 1º Alterar o parágrafo único do art. 1° da Portaria TransCon nº 023, de 19 de maio de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo único. O Gestor do Contrato terá o apoio técnico do Diretor de Planejamento de Trânsito, Alexander David da Silva, matrícula 23214-9, da Assessoria de 
Gestão e Inovação, Cláudio Vanderly de Souza – Matrícula 38762-2 e da Gerência de Monitoramento Eletrônico, Vagner Moreira, matrícula 20.903-1.”

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 19 de maio de 2020.

Contagem, 11 de agosto de 2020.

Leonardo Gonçalves Reis
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Alexander David da Silva
Diretor de Planejamento de Trânsito
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Portaria TransCon nº. 044, de 11 de AGOSTO de 2020.

Altera a Portaria TransCon nº. 024, de 19 de maio de 2020, que designa gestor ao contrato nº. 043/2019, Regime Diferenciado de Contratação 002/2019 para execução 
das obras de Infraestrutura para Implantação do Corredor de Transporte Ressaca no Trecho entre o Terminal de Integração do Ressaca e a Praça dos Trabalhadores em 
Contagem/MG.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais, conside-
rando o disposto no art. 7º, XII da Lei 4.043, de 1º de novembro de 2006;

RESOLVE: 

Art. 1º Alterar o parágrafo único do art. 1° da Portaria TransCon nº 024, de 19 de maio de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo único. O Gestor do Contrato terá o apoio técnico do Diretor de Planejamento de Trânsito, Alexander David da Silva, matrícula 23214-9, da Assessoria de 
Gestão e Inovação, Cláudio Vanderly de Souza – Matrícula 38762-2 e da Gerência de Monitoramento Eletrônico, Vagner Moreira, matrícula 20.903-1.”

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 19 de maio de 2020.

Contagem, 11 de agosto de 2020.

Leonardo Gonçalves Reis
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Alexander David da Silva
Diretor de Planejamento de Trânsito

Portaria TransCon nº. 045, de 11 de AGOSTO de 2020.

Altera a Portaria TransCon nº. 018, de 19 de maio de 2020, que designa gestor ao contrato nº. 046/2019, para de execução das obras Saneamento e Infraestrutura para 
Duplicação do Viaduto sobre a BR-040 na Interseção com Av. Helena de Vasconcelos Costa (Ampliação Viaduto CEASA)  pertencente ao SIM – Sistema Integrado de 
Mobilidade do Município de Contagem/MG.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais, consid-
erando o disposto no art. 7º, XII da Lei 4.043, de 1º de novembro de 2006;

RESOLVE: 

Art. 1º Alterar o parágrafo único do art. 1° da Portaria TransCon nº 018, de 19 de maio de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo único. O Gestor do Contrato terá o apoio técnico do Diretor de Planejamento de Trânsito, Alexander David da Silva, matrícula 23214-9, da Assessoria de 
Gestão e Inovação, Cláudio Vanderly de Souza – Matrícula 38762-2 e da Diretoria de Transportes, Afonso Henrique Fraga de Souza, matrícula 10282-7.”

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 19 de maio de 2020.

Contagem, 11 de agosto de 2020.

Leonardo Gonçalves Reis
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Alexander David da Silva
Diretor de Planejamento de Trânsito
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Portaria TransCon nº. 046, de 11 de AGOSTO de 2020.

Altera a Portaria TransCon nº. 019, de 19 de maio de 2020, que designa gestor ao contrato nº. 047/2019, para de execução das obras de infraestrutura para implanta-
ção do corredor estrutural de transporte Norte-Sul, trecho 2 (Viaduto Beatriz/Avenida João César de Oliveira até a Praça Papa João XXIII/ Avenida David Sarnoff).

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais, conside-
rando o disposto no art. 7º, XII da Lei 4.043, de 1º de novembro de 2006;

RESOLVE: 

Art. 1º Alterar o parágrafo único do art. 1° da Portaria TransCon nº 019, de 19 de maio de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo único. O Gestor do Contrato terá o apoio técnico do Diretor de Planejamento de Trânsito, Alexander David da Silva, matrícula 23214-9, da Assessoria de 
Gestão e Inovação, Cláudio Vanderly de Souza – Matrícula 38762-2 e da Diretoria de Transportes, Afonso Henrique Fraga de Souza, matrícula 10282-7.”

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 19 de maio de 2020.

Contagem, 11 de agosto de 2020.

Leonardo Gonçalves Reis
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Alexander David da Silva
Diretor de Planejamento de Trânsito

Portaria TransCon nº. 047, de 11 de AGOSTO de 2020.

Altera a Portaria TransCon nº. 032, de 24 de junho de 2020, que designa gestor ao contrato nº. 006/2020, de execução das obras de implantação do boulevard Portu-
gal, no bairro Eldorado, pertencente ao SIM – SISTEMA INTEGRADO DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM.
O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais, consid-
erando o disposto no art. 7º, XII da Lei 4.043, de 1º de novembro de 2006;

RESOLVE: 

Art. 1º Alterar o parágrafo único do art. 1° da Portaria TransCon nº 032, de 24 de junho de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo único. O Gestor do Contrato terá o apoio técnico do Diretor de Planejamento de Trânsito, Alexander David da Silva, matrícula 23214-9, da Assessoria de 
Gestão e Inovação, Cláudio Vanderly de Souza – Matrícula 38762-2 e da Diretoria de Transportes, Afonso Henrique Fraga de Souza, matrícula 10282-7.”

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 24 de junho de 2020.

Contagem, 11 de agosto de 2020.

Leonardo Gonçalves Reis
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Alexander David da Silva
Diretor de Planejamento de Trânsito
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Portaria TransCon nº. 048, de 11 de AGOSTO de 2020.

Altera a Portaria TransCon nº. 033, de 24 de junho de 2020, que designa gestor ao contrato nº. 016/2020, de execução das obras de adequação do entroncamento em 
desnível – Avenida Helena de Vasconcelos Costa com Via Expressa Leste-Oeste, bairro Perobas, pertencente ao SIM – SISTEMA INTEGRADO E MOBILIDADE DO MUNICÍ-
PIO DE CONTAGEM.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais, conside-
rando o disposto no art. 7º, XII da Lei 4.043, de 1º de novembro de 2006;

RESOLVE: 

Art. 1º Alterar o parágrafo único do art. 1° da Portaria TransCon nº 033, de 24 de junho de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo único. O Gestor do Contrato terá o apoio técnico do Diretor de Planejamento de Trânsito, Alexander David da Silva, matrícula 23214-9, da Assessoria de 
Gestão e Inovação, Cláudio Vanderly de Souza – Matrícula 38762-2 e da Diretoria de Transportes, Afonso Henrique Fraga de Souza, matrícula 10282-7.”

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 24 de junho de 2020.

Contagem, 11 de agosto de 2020.

Leonardo Gonçalves Reis
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Alexander David da Silva
Diretor de Planejamento de Trânsito

Portaria TransCon nº. 049, de 11 de AGOSTO de 2020.

Altera a Portaria TransCon nº. 034, de 24 de junho de 2020, que designa gestor ao contrato nº. 024/2020, de elaboração e aprovação de projetos de remanejamento, 
modifi cação, extensão de RDU, sistema de iluminação pública e ramais de alimentação para obras integrantes do SIM – SISTEMA INTEGRADO METROPOLITANO DO 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM, sob gestão da Transcon.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais, conside-
rando o disposto no art. 7º, XII da Lei 4.043, de 1º de novembro de 2006;

RESOLVE: 

Art. 1º Alterar o parágrafo único do art. 1° da Portaria TransCon nº 034, de 24 de junho de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo único. O Gestor do Contrato terá o apoio técnico do Diretor de Planejamento de Trânsito, Alexander David da Silva, matrícula 23214-9, da Assessoria de 
Gestão e Inovação, Cláudio Vanderly de Souza – Matrícula 38762-2 e da Diretoria de Transportes, Afonso Henrique Fraga de Souza, matrícula 10282-7.”

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 24 de junho de 2020.

Contagem, 11 de agosto de 2020.

Leonardo Gonçalves Reis
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Alexander David da Silva
Diretor de Planejamento de Trânsito
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Portaria TransCon nº. 050, de 11 de AGOSTO de 2020.

Altera a Portaria TransCon nº. 035, de 24 de junho de 2020, que designa gestor ao contrato nº. 026/2020, de execução obras de modifi cação e adequação da rede de 
distribuição urbana de energia elétrica para atendimento a demanda do terminal de integração Petrolândia, bem como a implantação de sistema de iluminação pública 
da área interna e do entorno, contemplando ainda o desenvolvimento e aprovação do projeto executivo junto a CEMIG-D.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais, conside-
rando o disposto no art. 7º, XII da Lei 4.043, de 1º de novembro de 2006;
RESOLVE: 

Art. 1º Alterar o parágrafo único do art. 1° da Portaria TransCon nº 035, de 24 de junho de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo único. O Gestor do Contrato terá o apoio técnico do Diretor de Planejamento de Trânsito, Alexander David da Silva, matrícula 23214-9, da Assessoria de 
Gestão e Inovação, Cláudio Vanderly de Souza – Matrícula 38762-2 e da Diretoria de Transportes, Afonso Henrique Fraga de Souza, matrícula 10282-7.”

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 24 de junho de 2020.

Contagem, 11 de agosto de 2020.

Leonardo Gonçalves Reis
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Alexander David da Silva
Diretor de Planejamento de Trânsito

Câmara Municipal

Ata da 19ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e vinte. Aos vinte e três dias do mês de junho, realizou-se a décima nona 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. Logo após, 
foi lido o Ofício nº 077/2020, de autoria do Poder Executivo, solicitando a retirada de tramitação, nesta Casa, do Projeto de Lei nº 007/2020 – “que dispõe sobre a 
desafetação dos bens públicos que menciona”, de autoria do Poder Executivo, para ajustes de ordem técnica e redação. No referido ofício, ainda, é informado que esse 
projeto será apresentado em forma de Substitutivo. Em seguida, foram lidos e encaminhados ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, os projetos, a 
saber: Projeto de Lei nº 011/2020 – “Altera a lei n.º 5.062, de 26 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual do Município de Contagem – PPA 
2018-2021, a lei n.º 5.063, de 6 de janeiro de 2020, que estima as receitas e fi xa as despesas do Orçamento Fiscal do Município de Contagem para o exercício de 2020, 
e abre crédito adicional especial”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 017/2020 – “Declara de utilidade pública a “Comunidade Terapêutica Terra Prometi-
da”, com sede neste Município”, de autoria do vereador Arnaldo de Oliveira; Projeto de Resolução nº 015/2020 – “Concede o Diploma de Honra ao Mérito a AMONP 
- Associação dos Moradores do bairro Novo Progresso II”, de autoria do vereador Arnaldo de Oliveira. Nesse instante, em virtude dos comentários nas redes sociais a 
respeito do Projeto de Lei Complementar nº 07, referente à Previdência dos Servidores Municipais, o presidente Daniel Carvalho explicou que esse projeto ainda não 
estaria em pauta para ser votado, uma vez que ele precisa cumprir todo o trâmite regimental desta Casa Legislativa. Na oportunidade, o presidente explicou todo o 
trâmite necessário para que projetos entrem em pauta para serem votados. Aparteando, o vereador Daniel (do Irineu) manifestou ser contrário a esse projeto e 
acrescentou que já teria entrado com um Mandado de Segurança contra o referido projeto. O que foi corroborado pelo vereador Capitão Fontes que também 
manifestou a sua insatisfação, acrescentando que esse projeto teria recebido o parecer contrário do Conselho do PREVICON, um dos motivos que ele também teria 
entrado com o Mandado de Segurança. Prosseguindo os trabalhos, foram votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos nºs 729 a 813/2020; Indicações 
nºs 734 a 802/2020; Moções nºs 073 a 077/2020, apresentados pelos vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber: Requerimento nº 733/2020 – “Requeremos 
ao Executivo Municipal que solicite da COPASA, o desentupimento do esgoto na rua VL-5, próximo ao número 353, Vila Renascer, Contagem/MG”, de autoria do 
vereador Cláudio (Capitão Fontes); Requerimento nº 734/2020 – “Implantação de redutor de velocidade (lombofaixa) na rua VC-1, entre os números 180 e 260, bairro 
Nova Contagem/Contagem-MG”, de autoria do vereador Cláudio (Capitão Fontes); Requerimento nº 780/2020 – “Requer a Prefeitura Municipal e Autarquia Municipal 
de Trânsito e Transportes de Contagem (TRANSCON), a implantação de câmaras de monitoramento dentro do ônibus do transporte coletivo por onde as equipes de 
fi scalização possam acompanhar as viagens por videomonitoramento, que caso descumprimento do protocolo sanitário do COVID-19, possam acionar os órgãos 
competentes para tomar as devidas providências”, de autoria da vereadora Glória (da aposentadoria); Requerimento nº 784/2020 – “Requer a Prefeitura Municipal de 
Contagem e aos órgãos competentes uma fi scalização rigorosa no CEASA MINAS-CENTRAL de abastecimento de Minas Gerais, para o controle da proliferação da 
COVID-19”, de autoria da vereadora Glória (da aposentadoria); Requerimento nº 787/2020 – “Pavimentação asfáltica das ruas: 09, 10, 11 parcial, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 
22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 parcial, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, Sebastião Limoni e Avenidas: Tropical e Durval Alves de Faria (entre as ruas 87 e 85), 
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bairro Tropical, neste município”, de autoria do vereador Jair (Tropical); Requerimento nº 798/2020 – “Requeremos a ampliação dos pontos em que é realizada a 
pesquisa para verifi car a incidência do vírus da COVID-19, na rede de esgoto do nosso município”, de autoria do vereador Rubens Campos; Requerimento nº 799/2020 
– “Requeremos informações acerca das aulas remotas na Rede Municipal de Contagem”, de autoria do vereador Rubens Campos; Requerimento nº 800/2020 
- Requeremos o aumento do número de horários, principalmente nos picos, da linha 306c, bairro Funcionários, neste Município”, de autoria do vereador Rubens 
Campos; Requerimento nº 801/2020 – “Requeremos a tomada de providências por parte da Secretaria de Meio Ambiente, a fi m de viabilizar a pavimentação do 
restante da rua Eucalipto no bairro Colonial, neste Município”, de autoria do vereador Rubens Campos; Indicação nº 740/2020 – “Limpeza do fi nal do ônibus Ipê 
Amarelo na Rua dos Coqueiros, altura do número 48, bairro Ipê Amarelo, Contagem/MG”, de autoria do vereador Alexandre (Xexeu); Indicação nº 791/2020 – “Solicita 
que sejam feitas obras de acesso da Rua Três à Avenida Dulce Geralda Diniz no bairro Chácaras São Geraldo, neste Município”, de autoria do vereador presidente Daniel 
Carvalho. Aproveitando, Daniel Carvalho ratifi cou o seu pedido, juntamente com o pedido dos vereadores Rubens Campos e Vinícius Faria, para que o executivo 
municipal siga o cronograma, já previsto, nas obras das ruas do bairro Estâncias Imperiais; Moção nº 073/2020- “Profundo pesar pelo falecimento do senhor Expedito 
Gomes Ferreira, ex-vereador desta Casa Legislativa”, de autoria do vereador Jérson (Caxicó), também assinada por vários vereadores. Nesse instante, o vereador Caxicó 
solicitou o cumprimento de um minuto de silêncio em memória póstuma do senhor Expedito, falecido no dia 17 de junho do corrente. No horário destinado ao Grande 
Expediente o vereador Alex Chiodi comentou que teria solicitado ao executivo municipal que o início das obras da Avenida Maracanã começasse pelo trecho da Avenida 
Francisco de Almeida que liga os bairros Praia, Chácaras Del Rey, Jocum e Granjas Vista Alegre. Comentou, ainda, que o canteiro de obras para a recuperação daquele 
trecho já teria sido implantado e que essas obras iniciarão em breve. Alex aproveitou para comentar sobre o Projeto de Lei Complementar nº 07/2020, que dispõe sobre 
a previdência dos servidores públicos municipais. Alex solicitou uma reunião com representantes da prefeitura para discutirem sobre esse projeto. Alex solicitou, ainda, 
ao executivo municipal que nesse período de pandemia seja suspensa a execução fi scal dos contribuintes que estão com dívidas do IPTU. Na sequência, falou o vereador 
Rubens Campos que também discorreu sobre o projeto da previdência dos servidores. Esse vereador disse da necessidade de que seja feito um amplo debate a respeito, 
juntamente com vereadores, sindicatos e prefeitura. Falou da contribuição que passaria de 11% para 14% e, acrescentou que no referido projeto teriam coisas absurdas 
que poderiam quebrar o município. Na sequência, o vereador Jair (Tropical) solicitando a retirada desse projeto, também disse ser contrário a ele. Em seguida, falou o 
vereador Vinícius Faria que fez um breve relato da reunião que participara como representante deste Legislativo, com o Comitê do COVID-19. De acordo com Vinícius 
foram abordados diversos temas, como: Transporte Público, a questão da CEASA/MG, a questão dos moradores de rua e a questão da falta de remédio nas farmácias 
públicas do município. Vinícius aproveitou para parabenizar o ex-vereador Edgard Guedes pelo seu aniversário natalício na data de hoje. Na sequência, falou a 
vereadora Glória (da aposentadoria) que solicitou ao executivo municipal mais atenção com pacientes que procuram as UBS com suspeita do COVID-19. Essa vereadora 
explicou que os pacientes ao procurarem as UBS recebem três números de telefones para agendarem o teste do coronavírus. Entretanto, de acordo com esses 
pacientes, esses telefones nunca são atendidos e, por consequência, eles desistem de fazer o teste. Logo após, o presidente Daniel Carvalho informou que este 
Legislativo divulgará, no seu site, o informe epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, com os dados da Covid-19 no município. Daniel Carvalho aproveitou para 
informar que na próxima quinta-feira, dia 25 de junho, haverá uma reunião com o Gerente da COPASA para tratarem de serviços de saneamento básico em Contagem. 
Informou, ainda, que na sexta-feira, dia 26 de junho haverá uma reunião com os vereadores e representantes da prefeitura para discutirem a respeito do projeto da 
previdência dos servidores municipais. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 20ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 30 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.
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