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Secretaria Municipal 
de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.618
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda, a partir 
da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário Municipal de 
Trabalho e Geração de Renda, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 435, de 20 de março de 2018 e suas alterações.
ELIZABETE CORDEIRO NETO, cargo em comissão DAM-3, código SETGER.DAM3.01;
JONATHAN ROCHA CAMPOS, cargo em comissão DAM-3, código SETGER.DAM3.02;
LAIS AGATHA NOGUEIRA GUIMARAES, cargo em comissão DAM-3, código SETGER.DAM3.03.
Art.2º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-7, código SETGER.DAM7.01, CAMILA SILVEIRA CARVALHO, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de 
Renda, designada para responder pela Diretoria de Operação Institucional, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de acordo com a estrutura organiza-
cional estabelecida pelo Decreto nº 435, de 20 de março de 2018 e suas alterações.
Art.3º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-5, código SEAD.DAM5.05, o servidor JONATHAS ALVIM, lotado na Secretaria Municipal de Administração, a partir da 
data de publicação deste Ato Administrativo; devendo o servidor apresentarem, à Superintendência de Gestão de Pessoas, Declaração de Bens com data atualizada, 
conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declara-
ção.
Art.4º NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, a 
partir da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercerem suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário Muni-
cipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 430, de 20 de março de 2018 e suas alterações.
JANATHAS ALVIM, cargo em comissão DAM-5, código SEPLAN.DAM5.06;
MARYNA ABREU BASTOS, cargo em comissão DAM-7, código SEPLAN.DAM7.02;
ROLDINELY ALEXANDRE PINTO, cargo em comissão DAM-7, código SEPLAN.DAM4.06.
Art.5º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-5, código SEAD.DAM5.05, MARIANA LINO DO NASCIMENTO, lotada na Secretaria Municipal de Administração, a partir 
da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário Municipal de 
Administração, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 1.138, de 22 de julho de 2019 e suas alterações.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de fevereiro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.619
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; EXONERA a pedido, do cargo em comissão DAM-9, código TransCon.DAM9.05, a servidora ADRIANA FERRARI, 
lotada na Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon, designada para responder pela Gerência de Educação para o Trânsito, retroagindo 
seus efeitos a 02 de fevereiro de 2021.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de fevereiro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.620
A PREFEITA DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016;  DISPENSA, da designação para o 
exercício da Função de Confi ança de Assessor Educacional, Referência FC-5, CFC-18, a servidora KATIA MARIA DE OLIVEIRA, matrícula 379883, lotada na Fundação de 
Ensino de Contagem - FUNEC, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de fevereiro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.621
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; NOMEIA, para o cargo em comissão DAM-8, código FUNEC.DAM8.01, KATIA MARIA DE OLIVEIRA, lotada na 
Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser 
especifi cado por Portaria da Presidenta da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 453, de 
26 de março de 2018 e suas alterações.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de fevereiro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.622
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º TONAR SEM EFEITO no Artigo 4º do Ato Administrativo nº 26.544, datado de 22 de janeiro de 2021, a nomeação de ELIZABETH ALVES DO NASCIMENTO, para 
cargo em comissão DAM-8, código SMS.DAM8.03.
Art.2º TONAR SEM EFEITO no Artigo 6º do Ato Administrativo nº 26.606, datado de 1º(primeiro) de fevereiro de 2021, a nomeação de MARIA ELIANA CARDOSO SOA-
RES, para cargo em comissão DAM-12, código SMS.DAM12.32.
Art.3º NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, a partir da data de publicação 
deste Ato Administrativo, para exercerem suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário Municipal de Saúde, de acordo 
com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 461, de 28 de março de 2018 e suas alterações.
SHEYLA DAS GRAÇAS ALMEIDA AGUIAR, cargo em comissão DAM-12, código SMS.DAM12.35;
CLARISSA DOMINGOS DE CASTRO, cargo em comissão DAM-12, código SMS.DAM12.36;
LISIHE BARBARA CUNHA RESENDE, cargo em comissão DAM-3, código SMS.DAM3.09;
MATHEUS SANTOS SILVEIRA, cargo em comissão DAM-3, código SMS.DAM3.10.
Art.4º NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, a partir da data de publicação 
deste Ato Administrativo, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 461, de 28 de março de 2018 e suas alterações.
CIRO GUSTAVO BRAGANÇA, cargo em comissão DAM-12, código SMS.DAM12.37, designado para responder pela Diretoria de Administração de Pessoal;
THIAGO DE ALMEIDA RIBEIRO, cargo em comissão DAM-12, código SMS.DAM12.38, designado para responder pela Diretoria de Tecnologia da Informação.
Art.5º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-3, código GP.DAM3.02, POLIANA CRISTINA CARVALHO, lotado no Gabinete da Prefeita, a partir da data de publicação 
deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Gabinete da Prefeita, de acordo com a estrutura 
organizacional estabelecida pelo Decreto nº 442, de 22 de março de 2018 e suas alterações.
Art.6º NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Procuradoria Geral do Município, a partir da data de publicação 
deste Ato Administrativo, para exercerem suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria da Procuradora Geral do Município, de acordo 
com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 446, de 22 de março de 2018 e suas alterações.
JOEL SILENCIO DE ANDRADE, cargo em comissão DAM-7, código PGM.DAM7.15;
GUILHERME FERREIRA SILVA, cargo em comissão DAM-13, código PGM.DAM13.01.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de fevereiro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.624
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto nos Artigos 39 e 40, todos da Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 
2017, que dispõe sobre a Organização da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo; DESIGNA para o exercício da Gratifi cação Estratégica Municipal (GEM), 
o servidor abaixo relacionado, nomeado para cargo em comissão, lotado na Procuradoria Geral do Município, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, 
conforme descrito:

SERVIDOR CÓDIGO DE GEM

JOEL SILENCIO DE ANDRADE GEM-2
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de fevereiro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.625
A PREFEITA DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º DISPENSAR, da designação para o exercício da Função de Confi ança de Vice-Diretor da unidade escolar Escola Municipal “Coronel Antônio Augusto Diniz Costa”, 
Referência FC-3, CFC-24, a servidora VANEIDE TEREZINHA RIBEIRO BORGES, matrícula 1082627, lotada na Secretaria Municipal de Educação, retroagindo seus efeitos a 
03 de fevereiro de 2020.
Art.2º DESIGNAR para o exercício da Função de Confi ança de Vice-Diretor da unidade escolar Escola Municipal “Coronel Antônio Augusto Diniz Costa”, Referência FC-3, 
CFC-24, a servidora PERCILENE MARIA DE OLIVEIRA, matrícula 1245933, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir da data de publicação deste Ato Adminis-
trativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de fevereiro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.626
A PREFEITA DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DISPENSA, da designação para o 
exercício da Função de Confi ança de Supervisor de Campo de Combate às Endemias, Referência FC-1, CFC-18, a servidora VALERIA ALMEIDA BORGES GAIA, matrícula 
177067, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de fevereiro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PUBLICAÇÃO INTIMAÇÃO DE DESPACHO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: 01//014/2020
PROCESSADO: H.D.DA.S.B. – MAT. 44.685-8
Fica a ilustre procuradora Dra. RENATA ALESSANDRA DE ABREU E SILVA, OAB/MG 108.825, intimada nos termos do art. 175 § 1º da Lei Complementar Municipal 
215/2016, para tomar ciência do despacho de fl . 71 dos autos.  

Contagem, 04 fevereiro de 2021.

Marcelo Aguiar 
Corregedor da Guarda Civil de Contagem 
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Secretaria Municipal 
de Fazenda

CONSELHO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONTAGEM
CONTAC – 2ª INSTÂNCIA

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

ACÓRDÃO Nº 007/2021

PROCESSO Nº 01557/2017-02A 
INTERESSADO: CHRISTOPHER LEON DA CUNHA BAEZI
ASSUNTO: Pedido de Reconsideração – Isenção de IPTU
RELATOR: Carlos Frederico Pinto e Netto 
DATA DO JULGAMENTO: 04 de fevereiro de 2021
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU — PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO — IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PEDIDO NÃO CONHECIDO. Por una-
nimidade de votos, acompanhando o Relator, a 1ª Câmara não conheceu do pedido de reconsideração, mantendo a decisão de segunda instância de indeferimento do 
pedido de isenção de IPTU e taxas com ele lançadas para o imóvel de índice cadastral 02.391.0488.003, nos termos da decisão recorrida. Participaram do julgamento, 
presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, o Sr. Mario Lúcio Gonçalves de Moura e o Sr. César Augusto de Barros

ACÓRDÃO Nº 008/2021

PROCESSO Nº 07031/2019-02A 
INTERESSADO: ELIER JOSÉ DEMARQUIS
ASSUNTO: Pedido de Reconsideração – Isenção de IPTU
RELATOR: Carlos Frederico Pinto e Netto 
DATA DO JULGAMENTO: 04 de fevereiro de 2021
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU — PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO — IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECI-
SÃO REFORMADA DE OFÍCIO. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a 1ª Câmara não conheceu do pedido de reconsideração, mas determinou de ofício 
a REFORMA da decisão de segunda instância, na forma do voto proferido, CANCELANDO o lançamento de IPTU e TCRS para o exercício de 2019 relativo ao índice cadas-
tral nº 03.125.0161.001, na forma do 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, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, o Sr. Mario Lúcio Gonçalves de Moura e o Sr. César Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 009/2021

PROCESSO Nº 29403/2019-02A
RECORRENTE: FUNDAÇÃO ALGOT SVENSSON.
ASSUNTO: Isenção de Taxa de Fiscalização de Engenho de Publicidade.
RELATOR: Marcelo Rodrigues do Carmo
DATA DO JULGAMENTO: 04 de fevereiro de 2021
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

TFEP – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA  - NÃO ATENDIMENTO AOS  RE-
QUISITOS PREVISTOS EM LEI PARA CONCESSÃO DE ISENÇÃO . Em decisão unânime, acompanhando o relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário  e negou-lhe 
provimento, para manter a decisão proferida em primeira instância de indeferimento do pedido de isenção da TFEP-Taxa de Fiscalização de Engenho de Publicidade 
referente aos exercícios de 2018 e 2019, por não atendimento aos requisitos previstos no artigo 47, §7º do Código Tributário Municipal de Contagem. Participaram do 
julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto Netto, a Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. César Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 010/2021

PROCESSO Nº:12073/2019-02A
RECORRENTE: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR: Marcelo Rodrigues do Carmo
DATA DO JULGAMENTO: 04 de fevereiro de 2021
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU/TCRS - 2019 – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA IMÓVEL UTILIZADO COMO TEMPLO RELIGIOSO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA 
INSTÂNCIA - DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA.  TODOS OS REQUISITOS LEGAIS FORAM PREENCHIDOS. Acompanhando o voto do relator, a 1ª Câmara, 
por unanimidade, conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de primeira instância no sentido de deferir o pedido de isenção de 
IPTU e TCRS de 2019 para o imóvel constituído pelo galpão,  lote 024, quadra 026, de índice cadastral nº 11.244.0700.002, localizado na Rua Óleo Diesel, nº 34/40, 
Bairro Petrolândia, Contagem/MG, pois,  fi cou comprovado nos autos que o  imóvel objeto do pedido está sendo utilizado como templo religioso, conforme previstos 
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no art. 1º, inciso VI da Lei 3496/2001 c/c artigo 5º do decreto 916/2019. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto Netto,  Sr César Augusto 
de Barros,  Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

Contagem, 04 de fevereiro de 2021

Aline Karem Moreira
M- 153113-4
CONTAC

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento 
Sustentável

Prefeitura Municipal de Contagem
 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

247ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2021 

DATA: 08-02-2021
HORA: 9:00 Horas

A Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Contagem – COMAC, Maria Thereza Camisão Mesquita, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
disposto no Artigo 12, parágrafo 1º da Lei 2.570 de 17 de dezembro de 1993, convoca os membros efetivos e suplentes para a 247ª Reunião Ordinária do COMAC, ON 
LINE pela plataforma “Microsoft Teams” no dia 08 de fevereiro de 2021, às 9:00 horas, Contagem.

O link da reunião será disponibilizado no dia 08 de fevereiro de 2021, às 8:30 horas, sendo que todos os conselheiros e interessados em participar da reunião deverão 
encaminhar (para o email semad.gabinete@contagem.mg.gov.br) até o dia 05 de fevereiro de 2021, os emails preferencialmente institucionais para convite e acesso a 
reunião virtual.

Pauta:

Apresentação da Nova Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD.

Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC.

Atenciosamente,

Maria Thereza Camisão Mesquita
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC
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Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RDC N. 014/2020 - PROCESSO N. 188/2020 - EDITAL N. 099/2020

Aos 04 (quatro) dias do mês de fevereiro de 2.021 (dois mil e vinte e um), às 10h00min, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, fi zeram-se presentes 
os membros da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS da Prefeitura Municipal de Contagem, nomeados 
pela PORTARIA N. 003 de 22 de janeiro de 2021, com a fi nalidade de julgar o conteúdo dos ENVELOPE N 1A – PROPOSTA DE PREÇOS e ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO da licitante STAFF AUDITORIA E ASSESSORIA considerada vencedora da disputa de lances com o percentual de desconto ofertado de 66,75% (sessenta e 
seis vírgula setenta e cinco por cento) referente ao Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC número 014/2020, destinado a selecionar a melhor proposta 
para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de auditoria externa independente, visando a verifi cação do cumprimento de cláusulas 
contratuais, do uso dos recursos e dos processos de contratação, relativos ao PROGRAMA DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA 
LATINA/CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - CAF PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS INTEGRANTES DO SISTEMA INTEGRADO DE MOBILIDADE – SIM, MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM/MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Verifi cou-se que a licitante que apresentou a proposta de maior desconto 
protocolou tempestivamente os documentos de habilitação e proposta de preços na forma prescrita no Edital. A Comissão Permanente de Licitação encaminhou a 
Subsecretaria de Planejamento e Projetos da SEMOBS o Processo para análise da Qualifi cação Técnica, Item 6.2.5 e da Proposta de Preços, Item 5.4 apresentados pela 
licitante STAFF AUDITORIA E ASSESSORIA. A Subsecretaria de Planejamento e Projetos assim se manifesta em Relatório detalhado e disponibilizado a todas as licitantes: 
“Em atendimento ao encaminhamento da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOBS), datado de 20 de janeiro 
de 2021, vem a Subsecretaria de Planejamento e Projetos da SEMOBS, assim posicionar-se quanto à análise da Qualifi cação Técnica, Item 6.2.5 e da Proposta de Preços, 
Item 5.4, apresentados pela licitante STAFF AUDITORIA E ASSESSORIA referente ao procedimento licitatório em epígrafe, que apresentou o maior desconto no preço da 
Prefeitura Municipal de Contagem de 66,75% (sessenta e seis vírgula setenta e cinco por cento), conforme Processo.

Quanto ao Item 6.2.5. - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.2.5.1. Prova de inscrição ou registro da licitante no Conselho Regional de Contabilidade - CRC. 

A licitante apresentou a Certidão conforme estabelecido no Edital, com validade até 25 de fevereiro de 2021, estando a mesma acoplada ao processo na folha 428.

6.2.5.2. Declaração de disponibilidade de equipe técnica e equipamentos necessários e sufi ciente para a execução dos trabalhos conforme ANEXO V.

A licitante apresentou a Declaração na forma estabelecida no Edital, estando a mesma constante no processo na folha 429.

6.2.5.3. Termo de compromisso de manter na condução dos serviços, os profi ssionais cujos atestados venham a atender à exigência do item 6.2.5.4, conforme ANEXO 
VIII. Será observado, na execução do contrato, o estabelecido no §10 do art. 30 da Lei 8.666/93 quanto à possibilidade de substituição destes profi ssionais.

A licitante apresentou a Declaração na forma estabelecida no Edital, estando a mesma constante no processo em sua folha 431.

6.2.5.4. Comprovação de a PROPONENTE possuir como Responsável Técnico em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profi ssional 
(is) de nível superior, reconhecido(s) pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC), detentor (es) de Atestado ou CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO devidamente registra-
da no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), que comprove a execução dos serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação, ou seja:

prestação de serviços técnicos de auditoria externa independente.

6.2.5.5. A comprovação de que o (s) responsável (eis) técnico (s) indicado (s) pertence (m) ao quadro permanente da empresa se fará através de um dos documentos a 
seguir relacionados:

Contrato de trabalho e CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social);
Cópia do Livro de Registro de Empregados ou da Ficha de Registro de Empregados;
Contrato de prestação de serviços autônomos em plena vigência; 
Declaração de futura contratação assinada pela licitante e pelo responsável técnico indicado pela empresa;
Em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente.  

A licitante apresentou atestados na forma abaixo:

Atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Ipatinga, comprovando que o Contador Roberto Araújo de Souza, CRC – Nº 1SP242826/O-3, Sócio Gestor conforme Con-
trato Social acoplado ao processo às folhas 423 a 426, executou através da empresa STAFF Auditoria e Assessoria, serviços pertinentes e compatíveis em características 
com o objeto da licitação, comprovando a execução dos serviços constando os seguintes itens de relevância: Serviços técnicos e especializados em Auditoria Indepen-
dente, com 400 horas técnicas aplicadas, compreendendo as atividades de Auditoria de Gestão Pública dos exercícios os exercícios fi ndo em 31 de dezembro de 2012, 
2011, 2010 e 2009, acoplado ao processo à folha 434.

Atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Machado, comprovando que o Contador Roberto Araújo de Souza, CRC – Nº 1SP242826/O-3, Sócio Gestor conforme 
Contrato Social acoplado ao processo às folhas 423 a 426 executou através da empresa STAFF Auditoria e Assessoria, serviços pertinentes e compatíveis em característi-
cas com o objeto da licitação, comprovando a execução dos serviços constando os seguintes itens de relevância: Auditoria Independente, incluindo serviços de avaliação 
de gestão, veracidade de NF´s, verifi cação orçamentária, auditar processos licitatórios, etc., acoplado ao processo às folhas 435 a 436.

Atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Corumbá/MS, comprovando que o Contador Roberto Araújo de Souza, CRC – Nº 1SP242826/O-3, Sócio Gestor conforme 
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Contrato Social acoplado ao processo às folhas 423 a 426 executou através da empresa STAFF Auditoria e Assessoria, serviços pertinentes e compatíveis em caracterís-
ticas com o objeto da licitação, comprovando a execução dos serviços constando os seguintes itens de relevância: Auditoria Externa Independente, sendo serviços de 
análise e emissão de parecer técnico adequadamente fundamentado sobre os seguintes aspectos, entre outros relacionados à implementação do Programa de Desen-
volvimento Integrado de Corumbá Đ PDI em referência e do correspondente contrato de empréstimo BRA-16/2014, referente ao ano de 2018, acoplado ao processo às 
folhas 437 a 439.

6.2.5.6. Comprovação da capacidade operacional da licitante através de atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando que a 
LICITANTE (pessoa jurídica) executou diretamente serviços pertinentes e compatíveis em características com o objeto da licitação, comprovando a execução de serviços 
similares à presente licitação:

prestação de serviços técnicos de auditoria externa independente.

6.2.5.6.1. Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal do serviço (órgão ou ente público), deverá ser juntada à documentação pelo 
menos um dos seguintes documentos:

a) Declaração formal do contratante principal confi rmando que o Licitante tenha participado da execução do serviço objeto do contrato;
b) Autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante subcontratado para o qual se está emitindo o atestado ou
c) Contrato fi rmado entre contratado principal e o licitante subcontratado, devidamente registrado no respectivo Conselho.

A licitante apresentou atestados na forma abaixo:

Atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Ipatinga, comprovando que o Contador Roberto Araújo de Souza, CRC – Nº 1SP242826/O-3, Sócio Gestor conforme Con-
trato Social acoplado ao processo às folhas 423 a 426, executou através da empresa STAFF Auditoria e Assessoria, serviços pertinentes e compatíveis em características 
com o objeto da licitação, comprovando a execução dos serviços constando os seguintes itens de relevância: Serviços técnicos e especializados em Auditoria Indepen-
dente, com 400 horas técnicas aplicadas, compreendendo as atividades de Auditoria de Gestão Pública dos exercícios os exercícios fi ndo em 31 de dezembro de 2012, 
2011, 2010 e 2009, acoplado ao processo à folha 434.

Atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Machado, comprovando que o Contador Roberto Araújo de Souza, CRC – Nº 1SP242826/O-3, Sócio Gestor conforme 
Contrato Social acoplado ao processo às folhas 423 a 426 executou através da empresa STAFF Auditoria e Assessoria, serviços pertinentes e compatíveis em característi-
cas com o objeto da licitação, comprovando a execução dos serviços constando os seguintes itens de relevância: Auditoria Independente, incluindo serviços de avaliação 
de gestão, veracidade de NF´s, verifi cação orçamentária, auditar processos licitatórios, etc., acoplado ao processo às folhas 435 a 436.

Atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Corumbá/MS, comprovando que o Contador Roberto Araújo de Souza, CRC – Nº 1SP242826/O-3, Sócio Gestor conforme 
Contrato Social acoplado ao processo às folhas 423 a 426 executou através da empresa STAFF Auditoria e Assessoria, serviços pertinentes e compatíveis em caracterís-
ticas com o objeto da licitação, comprovando a execução dos serviços constando os seguintes itens de relevância: Auditoria Externa Independente, sendo serviços de 
análise e emissão de parecer técnico adequadamente fundamentado sobre os seguintes aspectos, entre outros relacionados à implementação do Programa de Desen-
volvimento Integrado de Corumbá Đ PDI em referência e do correspondente contrato de empréstimo BRA-16/2014, referente ao ano de 2018, acoplado ao processo às 
folhas 437 a 439.

6.2.5.7. A Visita Técnica monitorada pela SEMOBS, facultativa e opcional, será realizada nos dias 22/12/2020 e 08/01/2021, às 10h na Rua Madre Margherita Fontanare-
sa, 432,– Bairro Eldorado – Contagem/MG - CEP 32315-180, telefone (31) 3391-9352, sem prévio agendamento. 

6.2.5.7.1. O atestado será emitido e assinado pela SEMOBS, comprovando que o profi ssional de nível superior, devidamente credenciado pela Licitante, portando ainda 
a sua Carteira de Registro Profi ssional, realizou a visita técnica onde tomou conhecimento detalhado do escopo a ser contratado.

A licitante optou por não efetuar a vista técnica facultativa.

Quanto ao Item 5.4 - PROPOSTA DE PREÇOS

A Lei 12.462 de 04 de agosto de 2011, relativa ao Regime Diferenciado de Contratação prevê em seu art. 19, § 2º e 3º o seguinte:

§ 2º O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fi xado no instrumento convocatório, sendo o desconto estendido aos eventuais termos 
aditivos.

§ 3o No caso de obras ou serviços de engenharia, o percentual de desconto apresentado pelos licitantes deverá incidir linearmente sobre os preços de todos os itens do 
orçamento estimado constante do instrumento convocatório.

A licitante STAFF AUDITORIA E ASSESORIA apresentou a proposta de forma correta no valor de R$ 42.892,50 (quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e 
cinquenta centavos) perfazendo o desconto no preço da Prefeitura de Contagem de 66,75% (sessenta e seis vírgula setenta e cinco por cento) conforme memórias e 
planilhas apensas ao relatório. 

Foi verifi cado que a licitante apresentou em conformidade com o prescrito no Acórdão Nº 2.622/2013 a Taxa de BDI (Bonifi cações de Despesas Indiretas) e a composi-
ção dos Encargos Sociais.

Quanto à exequibilidade, a SEMOBS detectou que a proposta da licitante é exequível.

Foi verifi cado que a licitante apresentou a Carta Proposta de Desconto e Preço (ANEXO IV (01)) com o valor de desconto equivocado no valor de 35% (trinta e cinco 
por cento) e não no valor de  66,75% (sessenta e seis vírgula setenta e cinco por cento) conforme Planilha de Orçamento e Ata de Sessão de Abertura das Propostas e 
Disputas de Lances.
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CONCLUSÃO:

De acordo com a análise efetuada tem-se quanto à STAFF AUDITORIA E ASSESSORIA:

Quanto ao Item 6.2.5. Đ QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a mesma atendeu o exigido no Edital, sendo, pois, considerada habilitada.

Quanto ao Item 5.4. Đ PROPOSTA DE PREÇOS: a licitante apresentou a proposta mais vantajosa conforme planilha anexa a este relatório, porém deverá apresentar a 
Carta Proposta de Desconto e Preço retifi cada com o desconto no valor de 66,75% (sessenta e seis vírgula setenta e cinco por cento) conforme Ata de Sessão de Abertu-
ra das Propostas e Disputas de Lances. ” 

A Comissão analisando o conteúdo dos Documentos de Habilitação verifi cou que a licitante também atendeu o prescrito no Edital no que refere aos Itens 6.2.3. 
Documentação relativa à Regularidade Fiscal, 6.2.4. Habilitação Jurídica e 6.2.6. Qualifi cação Econômico-fi nanceira. Assim sendo, a Comissão Permanente de Licitação 
considera a licitante STAFF AUDITORIA E ASSESSORIA habilitada, classifi cada e vencedora do certame com a proposta de preços mais vantajosa no valor global de R$ 
R$ 42.892,50 (quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos perfazendo o desconto no preço da Prefeitura de Contagem de 66,75% 
(sessenta e seis vírgula setenta e cinco por cento), devendo a mesma apresentar proposta retifi cada na forma do Relatório da Subsecretaria Municipal de Planejamento 
e Projetos. Abre-se o prazo recursal prescrito em Lei. Nada mais havendo a registrar, lavra-se a presente ata que é assinada por todos.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:

Marta de Souza Freitas Cássio
Comissão Permanente de Licitação

Arcione Félix Capucho
Comissão Permanente de Licitação

HÉRIKA IANNINI DE FREITAS
Comissão Permanente de Licitação

COMUNICADO DE JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS – FASE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS E NOTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL

REFERÊNCIA:  CONCORRÊNCIA N. 004/2020 - PROCESSO N. 089/2020 - EDITAL N. 036/2020 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA NA ANÁLISE E ADEQUAÇÃO DE 
PROJETOS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS, CONTROLE E APOIO TÉCNICO, SOCIAL E AMBIENTAL DOS EMPREENDIMENTOS CONSTANTES 
NO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA/CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - CAF PARA A IMPLAN-
TAÇÃO DE OBRAS INTEGRANTES DO SISTEMA INTEGRADO DE MOBILIDADE - SIM NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.

Senhores Licitantes,

A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS comunica que o Recurso Administrativo impetrado pela licitante 
CONSÓRCIO CAVA-CONTÉCNICA, COMPOSTO PELAS EMPRESAS CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA. E CONTÉCNICA CONSULTORIA TÉCNICA S.A., quanto ao 
julgamento da proposta de preços e nota de classifi cação fi nal foi devidamente analisado sendo lhe negando provimento.

Contagem, 02 de fevereiro de 2021.

Marta de Souza Freitas Cássio
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOBS
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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 004/2020
PROCESSO N° 089/2020
EDITAL Nº 036/2020

SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA NA ANÁLISE E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS, CONTROLE E APOIO 
TÉCNICO, SOCIAL E AMBIENTAL DOS EMPREENDIMENTOS CONSTANTES NO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA 
LATINA/CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - CAF PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS INTEGRANTES DO SISTEMA INTEGRADO DE MOBILIDADE - SIM NO MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM/MG.

RECORRENTE: CONSÓRCIO CAVA-CONTÉCNICA, COMPOSTO PELAS EMPRESAS CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA. E CONTÉCNICA CONSULTORIA TÉCNICA 
S.A.

DECISÃO RECORRIDA: JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS E NOTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL NA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL 004/2020.

JULGADOR: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.

Das preliminares

RECURSO ADMINISTRATIVO interposto, tempestivamente, através de seu representante legal, pelo CONSÓRCIO CAVA-CONTÉCNICA, COMPOSTO PELAS EMPRESAS 
CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA. E CONTÉCNICA CONSULTORIA TÉCNICA S.A., devidamente qualifi cado na peça recursal, com a fi nalidade de reformar a 
decisão de julgamento proferida na ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E NOTAS DE CLASSIFICAÇÃO FINAL que considerou o CONSÓRCIO CONTAGEM 
CAF, COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERTRAN – GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÁFEGO LTDA. E CSL – CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ECONOMIA LTDA. vencedor 
do certame. 

Das formalidades legais

Que, cumpridas as formalidades legais, registre-se que todas as demais licitantes foram cientifi cadas da interposição e trâmite do presente RECURSO ADMINISTRA-
TIVO, conforme comprovam os documentos acostados ao Processo de Licitação em epígrafe, sendo que o CONSÓRCIO CONTAGEM CAF apresentou impugnação ao 
recurso e, inclusive, nova proposta de preços no valor de R$ 11.071.482,80 (onze milhões, setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), em 
25/01/2021. A peça recursal e a impugnação encontram-se apensadas aos autos do Processo.

Das alegações do recorrente, do impugnante e da análise
III.1 – Das alegações do recorrente:

O CONSÓRCIO CAVA-CONTÉCNICA interpôs recurso administrativo com o propósito de obter a revisão da decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que, ao proceder o julgamento das propostas de preço e apresentar as Notas de Classifi cação das licitantes partici-
pantes do certame, classifi cou-o em segundo lugar e, à sua frente, em primeiro lugar, o CONSÓRCIO CONTAGEM CAF.

Em suas razões recursais o recorrente sustenta, em resumo, e considerando o que apresenta nexo de causalidade com a sua irresignação: i) que a empresa Vertran 
Gerenciamento e Controle de Tráfego Ltda. não comprovou adotar o regime tributário de lucro real, o que, ao juízo do recorrente, fez presumir ser ela enquadradas no 
regime tributário de lucro presumido, mas a composição do BDI do CONSÓRCIO CONTAGEM CAF evidenciou que o regime tributário é de lucro real; ii) que tal situação 
demostrou o “evidente jogo de planilha praticado pelo Consórcio Contagem CAF”; e que, inobstante a isso, iii) a proposta de preços apresentada pelo recorrente é 
menor que a proposta de preços apresentada pelo CONSÓRCIO CONTAGEM CAF, sendo mais vantajoso ao erário que ele estivesse classifi cado em primeiro lugar.

III.2 – Das alegações do impugnante

Licitantes cientes da interposição do recurso, apenas o CONSÓRCIO CONTAGEM CAF apresentou contrarrazões, suscitando, em resumo: i) que o recorrente se valeu 
de razões recursais de caso distinto, que não apresenta nexo de causalidade com o assunto que ele pretendeu tratar em seu recurso; ii) que as empresas do consórcio 
impugnante estão enquadras no regime tributário de lucro real, sendo a proposta apresentada fi dedigna, e ainda que assim não fosse, havendo eventual equívoco em 
sua proposta poderia ele ser corrigido; iii) que o CONSÓRCIO CONTAGEM CAF é constituído por duas sociedades empresariais que se valem do regime de tributação 
de lucro real, sendo a sua proposta de preços formulada em observância à sistemática de tributação do enquadramento tributário de ambas; iv) que a proposta de 
preços apresentada pelo CONSÓRCIO CONTAGEM CAF foi reajustada, sendo apresentada em negociação fi nal valor menor que a proposta de preços apresentada pelo 
recorrente; v) que considerando ser a presente licitação do tipo técnica e preço, o resultado fi nal evidentemente irá considerar aspectos técnicos, tendo o CONSÓRCIO 
CONTAGEM CAF se destacado mais que a recorrente nesse sentido; vi) que a decisão da Comissão Permanente de Licitação observou diversos princípios que se aplicam 
ao caso.
 Juntou-se, ao fi nal das contrarrazões, os seguintes documentos: i) Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, ano 2019; ii) Protocolo de nova proposta de 
preços contendo a proposta de preços propriamente dita, planilha de preços, cronograma físico-fi nanceiro, composição de BDI, composição de encargos sociais e termo 
de encerramento.

III.3 – Da análise:

Pois bem. Depreende-se das razões recursais do CONSÓRCIO CAVA-CONTÉCNICA que a sua irresignação quanto ao julgamento das propostas de preços e as notas de 
classifi cação das licitantes participantes da Concorrência Internacional 004/2020 está embasada em três argumentos fáticos. Nenhum deles, d.m.v., foi capaz de provo-
car a revisão da decisão da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Contagem.

É importante salientar, considerando a alegação de que as empresas que formam o CONSÓRCIO CONTAGEM CAF não comprovaram “(...) que o seu regime de tribu-
tação é o Lucro Real, deixando entendido se tratar de Lucro Presumido (...)”, que não há, seja na lei de licitações e contratos administrativos – Lei 8.666/1993 –, seja no 
edital 036/2020, exigência de comprovação ou expressa declaração de qual é o regime de tributação das empresas licitantes, sendo desarrazoado imputar a obrigação 
de assim proceder, ou pior, desclassifi car qualquer licitante pela ausência de comprovação ou expressa declaração sem prévia disposição nesse sentido.
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Para além disso, a afoita presunção de que as empresas que formam o CONSÓRCIO CONTAGEM CAF estariam enquadradas no regime tributário de lucro presumido é, 
exclusivamente, do recorrente, sobretudo porque não há na legislação pátria qualquer indicativo, por mais superfi cial que seja, que estabeleça como regra a adoção do 
regime de tributação de lucro presumido e que qualquer outra opção em sentido contrário deva ser expressamente declarada.

A bem da verdade Lucro Presumido, Lucro Real ou mesmo o Simples nada mais representam que regimes tributários que a legislação tributária impõe, em determina-
dos casos, ou faculta, em outros, às sociedades empresariais para a defi nição das regras e procedimentos inerentes ao recolhimento dos tributos devidos em razão do 
seu objeto social, sendo a adoção de determinado regime ato concernente à administração da própria empresa.

Para a Comissão de Licitação o que interessa, em si, não é o regime de tributação que cada licitante adotou por imperativo de lei ou em razão de sua melhor conveniên-
cia, tampouco a comprovação de qual regime cada licitante está vinculada, e sim a retidão da proposta de preços apresentada.

O recorrente, no caso, a despeito de tentar ilidir a proposta de preços do CONSÓRCIO CONTAGEM CAF, não apresentou argumentos razoáveis o bastante para satisfazer 
o seu desiderato, sobretudo porque as razões do seu recurso não estão alinhadas com a lei ou com a jurisprudência pátria, aliás, não raras vezes elas divergiram até 
mesmo da própria lógica argumentativa do recorrente, como, por exemplo, quando foi dito por ele que a adoção de determinado regime de tributação – que necessari-
amente implicou em incidência de maior carga tributária – traria ao seu concorrente benefícios na elaboração da proposta de preços.

Enfi m, a proposta de preços do CONSÓRCIO CONTAGEM CAF adequou-se à legislação e aos termos do edital ao qual está subordinada e a área técnica da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos avalizou referida proposta e descartou qualquer inconformidade em sua elaboração, razão pela qual o inconformismo do recor-
rente nesse sentido não se sustenta.

De igual modo, também não prospera a alegação, um tanto quanto fora de contexto, da existência de jogo de planilha, seja porque o recorrente não indicou, objetiva-
mente, quais foram os itens planilhados que a sua concorrente ofertou com preços acima e abaixo daqueles praticado no mercado, seja porque, na prática, é impossível 
tal afi rmação na fase de licitação, uma vez que para a sua ocorrência é necessária a alteração do equilíbrio econômico-fi nanceiro do contrato mediante termos de 
aditamento.

Aliás, sobre o assunto, o Tribunal de Contas da União – TCU –, desde muito, aponta alguns fatores que contribuem para a ocorrência do jogo de planilha, a saber: “i) 
má qualidade do projeto básico; ii) falta de defi nição de critérios de aceitabilidade de preços unitários; iii) contratação de proposta de menor preço global compatível 
com a estimativa da administração, mas com grande disparidades nos preços unitários, alguns abaixo dos preços de mercado – justamente os de maiores quantitativos 
no projeto básico – e outros muito acima dos preços de mercado, de pouca importância no projeto básico; e, fi nalmente, o aditamento do contrato com o aumento 
dos quantitativos dos itens de preços unitários elevados e a diminuição dos quantitativos dos itens com preços inferiores”
(Decisão 1054/2001- relator Ministro Augusto Sherman).

Embora seja impossível afi rmar a ocorrência do jogo de planilhas nesse momento, caberia ao recorrente, ao menos, se vislumbrasse a sua possibilidade, ter sopesado e 
comprovado em momento próprio a má qualidade de eventual projeto básico, a ausência ou defi ciência dos critérios de aceitabilidade de preços unitários e, agora, em 
seu recurso, indicar objetivamente quais itens da proposta de preços de sua concorrente teriam preços em desacordo com os preços praticados no mercado, para mais 
ou para menos.

Assim, considerando a carência acentuada de razões que levaram o recorrente a crer que, futuramente, poderia ocorrer o malfadado jogo de planilha, o seu inconform-
ismo nesse sentido não deve prosperar.

Por fi m, menos razão ainda possui o recorrente ao dizer que ele deveria estar melhor classifi cado simplesmente porque a sua proposta de preços é inferior à proposta 
de preços do CONSÓRCIO CONTAGEM CAF.

Isso porque, d.m.v., a despeito de elaborar proposta técnica e de preços, olvidou-se o recorrente em suas razões recursais que a presente licitação é do tipo técnica e 
preço, ou seja, pondera-se no julgamento não apenas este, mas também aquela, conforme critérios de julgamento objetivamente traçados no edital.

Considerando que o recorrente não apresentou razões objetivas capazes de provocar a revisão do julgamento da proposta de preços ou da nota fi nal de classifi cação 
das licitantes, carece de fundamentação fática os seus argumentos, razão pela qual o seu recurso não prospera também nesse sentido.
Para além disso é importante mencionar que a Comissão Permanente de Licitação, visando a oferta de contratação mais vantajosa para a Administração Pública e em 
observância às orientações emanadas pelo TCU – Acórdãos 694/2014 (Plenário) e 1401/2014 (2ª Câmara), solicitou que a licitante mais bem colocada revisasse, se 
possível, a sua proposta de preços unitários e global. O CONSÓRCIO CONTAGEM CAF, por sua vez, assim procedeu, apresentando, na sequência, uma nova proposta de 
preços no valor de R$ 11.071.482,80 (onze milhões, setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), valor, inclusive, abaixo do preço apresen-
tado pelo recorrente.

Da decisão

Fiel às supracitadas razões, conhece-se do recurso do CONSÓRCIO CAVA-CONTÉCNICA, uma vez satisfeitos os seus pressupostos de sua admissibilidade, mas no mérito 
nega-se a ele provimento, conforme fundamentos supramencionados.

Contagem, 28 de janeiro de 2021.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PORTARIA SEMOBS Nº 003, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

MARTA DE SOUZA FREITAS CÁSSIO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

HÉRIKA IANNINI DE FREITAS
Comissão Permanente de Licitação
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ARCIONE FÉLIX CAPUCHO
Comissão Permanente de Licitação

DECISÃO

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 004/2020
PROCESSO N° 089/2020
EDITAL Nº 036/2020

SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA NA ANÁLISE E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS, CONTROLE E APOIO 
TÉCNICO, SOCIAL E AMBIENTAL DOS EMPREENDIMENTOS CONSTANTES NO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA 
LATINA/CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - CAF PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS INTEGRANTES DO SISTEMA INTEGRADO DE MOBILIDADE - SIM NO MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM/MG.

RECORRENTE: CONSÓRCIO CAVA-CONTÉCNICA, COMPOSTO PELAS EMPRESAS CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA. E CONTÉCNICA CONSULTORIA TÉCNICA 
S.A.

DECISÃO RECORRIDA: JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS E NOTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL NA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL 004/2020.

JULGADOR: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.

De acordo com o § 4° do art. 109 da Lei Nº 8.666/93 e com base na análise efetuada pela Comissão Permanente de Licitação, RATIFICO a Decisão proferida, conhecendo 
o Recurso Administrativo interposto pelo CONSÓRCIO CAVA-CONTÉCNICA, mas negando-lhe provimento.
Aceita-se a nova proposta de preços apresentada pelo CONSÓRCIO CONTAGEM CAF, no valor global de R$ 11.071.482,80 (onze milhões, setenta e um mil, quatrocentos 
e oitenta e dois reais e oitenta centavos), mantendo a decisão que a considerou vencedora do certame.
A presente ratifi cação é efetuada pela autoridade hierarquicamente designada pela Sra. Prefeita Municipal, exaurindo com a mesma, a fase recursal administrativa 
prescrita na Lei 8.666/93.

Contagem, 29 de janeiro de 2021. 

Marcos Túlio de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

PORTARIA Nº 006 de 03 de fevereiro de 2021.

Designa o servidor JACI COTA TEIXEIRA para responder interinamente pela Subsecretaria de Obras em todas as suas atribuições.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, no uso de suas atribuições legais, conforme o Artigo 48 da Lei Complementar Municipal n. 247, de 29 de 
dezembro de 2017 que Dispõe sobre a Organização da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal.

RESOLVE:
Art. 1º - Designar o servidor JACI COTA TEIXEIRA, Subsecretário de Manutenção – Matricula n. 1542423, para responder interinamente pelas atribuições de Subsecretá-
rio de Obras, podendo assinar documentos e deliberar sobre todas as questões atinentes a esta Pasta, respeitadas as competências que lhe são atribuídas por Lei.

Art. 2º -  Ficam convalidados todos os atos praticados de 01/01/2021 até a presente data.

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

Registre-se e Publique-se.

Contagem, 03 de fevereiro de 2021.

MARCOS TÚLIO DE MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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Secretaria Municipal 
de Trabalho e 
Geração de Renda

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda
Av. José Faria da Rocha, 3.185 – Bairro Eldorado – Contagem/MG.
CEP: 32.310.210 - Tel.: (31) 3198-3009/3198-3000

PORTARIA 003-2021

“Nomeia gestores de parcerias celebradas entre a SETGER Đ Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda e Organizações da Sociedade Civil.”

O Secretário de Trabalho e Geração de Renda do Município de Contagem, RENÉ MENDES VILELA, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE

Art. 1º Nomear gestores para as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração e/ou termo de fomento, em cumprimento 
com as obrigações da Lei 13019/2014, conforme a seguinte composição:
§ 1.º - Para o Termo de Fomento Nº 001/2020 SETGER, fi ca nomeado o servidor Luiz Lacerda Neto, Matrícula: 1136700.
§ 2.º - Para o Termo de Colaboração Nº 001/2018 SETGER, fi ca nomeado o servidor Evaldo Raimundo Fontes Matrícula: 1542912.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Contagem, 02 de fevereiro de 2021.

René Mendes Vilela
Secretário Municipal de Trabalho e Geração de Renda

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial – COMPIR, no uso das atribuições que lhe foram conferidas, convoca todos(as) os(as) 
conselheiros(as) para reunião ordinária, que será realizada no dia 09/02/2021, no horário de 19h, pela Plataforma Google Meet e o link de acesso será encaminhado por 
e-mail, em virtude da Pandemia e com fulcro no protocolo estabelecido pelo Contagem Pacto pela Vida.
A reunião terá a seguinte pauta:
Eleição do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial;
Escolha da Comissão Eleitoral para organização da eleição biênio 2021/2023.

Contagem, 03 de fevereiro de 2021.

JOÃO CARLOS PIO DE SOUZA
Presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial
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