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Atos do Executivo

DECRETO Nº 031, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 5.120, de 15 de janeiro de 2021;

DECRETA:

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

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

1.11.3.16.482.0025.1025.44905100.3100 26.377,81

1.17.1.06.122.0001.2022.44905200.3100 122.274,38

1.17.1.06.122.0009.2025.33903000.3100 42,58

1.17.1.06.122.0009.2025.33903900.3100 69.118,78

1.13.1.10.122.0038.2260.33909300.2154 1.488.000,00

1.12.3.12.361.0030.1042.33678300.0101 1,00

1.12.3.12.361.0030.1042.45678200.0101 1,00

1.12.3.12.361.0030.1042.45678300.0101 1,00

1.15.1.15.451.0017.2054.44903900.4191 34.000,00

1.16.2.15.452.0005.2096.33909300.0157 140.536,01

TOTAL 1.880.352,56

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

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

1.12.3.12.361.0030.1042.33903900.0101 3,00

1.13.1.10.122.0038.2260.33503900.2154 1.488.000,00

1.23.1.04.122.0036.9002.44909900.3100 148.652,19

1.16.2.15.452.0005.2096.33903900.0157 140.536,01

1.23.1.04.122.0036.9002.33909900.3100 69.161,36

1.15.1.15.451.0017.2054.44905100.4191 34.000,00

TOTAL 1.880.352,56

Art. 3º O valor suplementado no art. 1º deste Decreto não onera o limite estabelecido no art. 9º da Lei nº 5.120, de 15 de janeiro de 2021, con-
forme parágrafos 1º a 3º e seus incisos.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 05 de fevereiro de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

ANDRÉ TEIXEIRA MOREIRA 

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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Secretaria Municipal 
de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Compras e Licitação

Aviso nova data: A Prefeitura do Município de Contagem – MG, resolve Suspender sessão, PREGÃO ELETRONICO Nº 062/2020 – PROCESSO Nº 180/2020 – tipo menor 
preço, aquisição de 04 (quatro) veículos automotor zero km, motor mínimo 1.0, mínimo 04 portas, capacidade para 05 lugares, conforme plano de trabalho, devid-
amente aprovado pelo concedente do convênio de saída com o estado de minas gerais Nº1491000638/2020 / Processo nº 1490.01.0004116/2020-44, marcado para 
09h00min, do dia 09/02/2021, ressaltamos que houve solicitação de esclarecimento, onde  foram remodelados pontos cruciais à formulação das propostas. A nova data 
do certame será remarcada para dia 19/02/2021 as 09h00min. mesmos veículos de comunicação anteriormente publicados. RETIRADA DE EDITAL: http://www.conta-
gem.mg.gov.br/?se=licitacoes ou informações através do e-mail: cpl.licitacao@contagem.mg.gov.br. Eliana Alves da Silva – Pregoeira – 05/02/2021.

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 062/2020, PROCESSO N°. 180/2020, EDITAL Nº 105/2020 - AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS AUTOMOTOR ZERO KM, 
MOTOR MÍNIMO 1.0, MÍNIMO 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 LUGARES, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE APROVADO PELO CONCEDENTE DO 
CONVÊNIO DE SAÍDA COM O ESTADO DE MINAS GERAIS Nº1491000638/2020 / Processo nº 1490.01.0004116/2020-44.

Atendendo solicitação de esclarecimento por parte de licitante no processo licitatório supra, e após manifestação da área técnica, vem a equipe de Pregões da Prefeitu-
ra Municipal de Contagem informar:

1-QUESTIONAMENTO E RESPOSTA TÉCNICA:

Questionamentos:

Na Cláusula III - ÁREA SOLICITANTE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
No item 3,3 é informado:
...A aquisição dos itens licitados fi ca condiciona ao repasse fi nanceiro do Convênio de Saída com o Estado de Minas Gerais NQ1491000638/2020.
PEDE-SE
A gentileza de informar se a verba está disponível dos cofres do Município para a aquisição do objeto.
Pois da forma descrida entendemos que não existe verba disponível para liquidação deste processo, só após a licitação é que irá ocorrer o pedido ao Estado de Minas 
Gerais para o envio da verba, que poderá acontecer ou não.
A nossa preocupação está pautada nos altos índices de inadimplência dos órgãos Públicos, que não estão conseguindo manter seus pagamentos em dia, principal-
mente o Estado de Minas Gerais.

Na causula XII- DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS /CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERV\ÇOS/ DOS PRAZOS E 
CONDÇÕES DE GARANTIA
No item 13.3.3 é solicitado:
...Durante o prazo de vigência da garantia, caso o veículo ou suas adaptações apresentem vícios, defeitos ou incorreções, deverá ser reparado e corrigido, sem ânus 
para o Município de Contagem, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis...”
PEDE-SE
Conforme já ressaltamos sobre a atual crise fi nanceira e sanitária que estamos vivendo, e conforme a atual legislação, através do Código de Defesa do Consumidor, 
solicitamos alteração do prazo para no Máximo em até 30 (trinta) dias.

No item 13,3,5 é solicitado:
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,. As peças danifi cadas deverão ser substituídas era até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da devolução sem quaisquer ânus a Administração...”

PEDE-SE
Conforme já ressaltamos sobre a atua! crise fi nanceira e sanitária que estamos vivendo, e conforme a atual legislação, através do Código de Defesa do Consumidor, 
solicitamos alteração do prazo para no máximo em até 30 (trinta) dias.

NO ANEXO II -TERMO DE REFERÊNCIA
Na descrição do item 01 não é informado a cor do veículo,
PEDE-SE
Informar a cor do veículo a ser adquirido por este Órgão.
Na descrição do item é solicitado: “...conta-giros.,.”
PEDE-SE
A retirada deste equipamento, uma vez que em nada comprometerá a segurança e conforto dos ocupantes, e sim tem a intenção de restringir a participação de alguns 
modelos em linha de produção atual, inclusive o nosso modelo.
Na clausula 5. CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
No item 5.1 é solicitado:
“...A entrega deverá ser realizada em sua totalidade, em até 15 (quinze) dias úteis...’
PEDE-SE
Em virtude da Montadora ter interesse em participar deste certame, em virtude da atual crise fi nanceira e sanitária que vivemos, da difi culdade de obtenção de peças, 
equipamentos e logística, pedimos alterar o prazo de entrega para em até 60 (sessenta) dias.
Registramos que esta montadora de automóveis tem interesse em participar da citada disputa, ofertando produtos de sua exclusiva fabricação, a preços competiti-
vos, por meio de proposta comercial que será apresentada oportunamente, caso o pedido de alteração no presente edital, seja alterado a contento, bem como, seja 
atendida a justa solicitação nesta postulada a qual, tem o único intuito de possibilitar a participação desta impugnante, o que naturalmente irá gerar ganhos para essa 
Administração,
Por outro lado, temos a fi rme certeza de que essa respeitada Administração Pública Licitadora, tenha interesse em ampliar ao máximo possível o número de partici-
pantes do presente processo, prestigiando assim os principais pilares da compra pública a saber, entre outros : o princípio da economicidade, da impessoalidade, da 
legalidade, da transparência administrativa, sem prejuízo à segurança jurídica da presente compra,
Diante do exposto, requer-se que o presente pedido seja recebido, analisado e deliberado, para que ao fi nal seja atendida a solicitação.

Resposta da área técnica

Cumprimentando-a cordialmente, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar, por sua secretária ora signatária, em atenção a solicitação 
epígrafe, vem respeitosamente informar e requerer o que se segue.
Em relação à solicitação de dilação de prazo para 30 (trinta) dias. para realização da troca de peças e itens danifi cados, e de reparos e correções de vícios, defeitos ou 
incorreções do veículo adquirido, esta Secretaria não põe óbice ao pleito.
Entretanto. em relação ao cronograma de fenecimento, poderá ser concedida dilação de prazo por mais 30 (trinta) dias, totalizando 45 (quarenta e cinco) dias para 
realização da entrega, a fi m de atender com celeridade as demandas dos equipamentos.
Quanto à disponibilidade em conta, do recurso fi nanceiro para aquisição do objeto dessa licitação, ainda não nos foi informado pela Tesouraria se ele já está disponível.
Referente à cor do veículo, esclareço que essa informação está contida na descrição do item 3.1 do Termo de Referência, devendo ser licitado na cor branca: “C) veículo 
deverá ser entregue com emplacamento para veículos ofi ciais na cor branca.
A SMDS visa cumprir com os princípios básicos da licitação, conforme prevê a Lei Federal 8.666/93, juntamente com o setor de Compras e Licitações da SEAD, in-
struindo nossos processos de modo a atender os princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade. moralidade, publicidade, probidade administrativa. vinculação 
ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, sem ferir nenhum desses. Primando em atender o interesse público na busca da proposta mais vantajosa para a 
Administração, resguardando também os princípios estabelecidos pela Constituição Federal, entendo que nem sempre a proposta mais vantajosa é a de menor preço, 
respeitando, mesmo assim, o princípio da isonomia.
Embora a Resolução 014/98 do CONTRAN e Código de Transito Brasileiro não estabelecerem a obrigatoriedade do uso do conta-giros nos veículos automotores, 
esclareço que o ‘’conta-giros” descrito na especifi cação do item é um instrumento importante para o desempenho do veículo, dando maior autonomia ao condutor e 
economicidade para a Administração Pública, devido a uso correto do veículo e menor consumo de combustível e custos com manutenção do motor.
O conta-giros é um instrumento que serve para medir rotações de um motor por minuto (RPM), importante para informar ao condutor o momento certo de trocar a 
marcha, auxiliando na condução do veículo de forma mais otimizado, sem acelerar o carro mais ou menos, e efetuar a troca e consumo exato de combustível, evitando 
o desgaste prematuro do motor do veículo. Embora essa informação venha descrita no manual de instrução de uso do veículo, o conta-giros mostrará, em tempo real, 
como dirigir de forma otimizada.
Em conversa com o Setor de Transportes da Prefeitura. não é de conhecimento que modelos de veículos fabricados a partir de 2015/2016 não tenha conta-giros, pois 
é uma tecnologia que veio ao mercado justamente para auxiliar o condutor na otimização do uso do veículo, ofertando maior segurança ao condutor, economia no 
uso de combustível e menos manutenção no motor. Portanto, pela efi ciência no uso desse instrumento. foi aconselhado a não retirar essa especifi cação do item em 
aquisição.
Diante do exposto, acato a orientação do Setor de Transportes pela não retirada desse item, salvo melhor entendimento da Superintendência de Licitação, Contratos e 
Parcerias.

Em melhor atendimento ao princípio da isonomia, a sessão marcada para dia 09/02/2021 as 09h00min, será remarcada para dia 19/02/2021 às 09h00min. Salientamos 
que os pontos remodelados infl uenciam integralmente na formulação da proposta.

Contagem, 05 de fevereiro de 2021.

Eliana Alves Da Silva
Equipe pregões



"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, 5 de fevereiro de 2021 Página 4 de 16 Diário Oficial de Contagem - Edição 5001

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 039/2020 – PROCESSO Nº. 118/2020 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PAPEL A3 
E A4, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.

Às licitantes,

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

Questionamento 01:

“Referente aos itens PAPEL A3 e PAPEL A4, pacote com 500 folhas: Vocês possuem uma previsão de quantidade mínima a ser feita por pedido? Ou pelo menos uma 
média mensal de consumo?”

Resposta ao questionamento 01: 
Em reposta ao questionamento solicitando a média mensal de consumo de papel A4, segue a seguinte informação: São 80 caixas de papel A4 mensal e aproximada-
mente 250 caixas por trimestre.  Ressaltando que essa quantidade está sendo utilizada durante a pandemia podendo ter variações e a quantidade de material citado no 
edital são para os anos de 2021/2022.
informo ainda que o consumo de papel A3 é em média 03 caixas por trimestre.

Contagem, 05 de fevereiro de 2021

Márcia Mendes Siqueira
Pregoeira

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA PROGRESSÃO POR MÉRITO/2020
Lei Complementar nº 104, de 20 de janeiro de 2011 

RELAÇÃO DE SERVIDORES QUE OBTIVERAM O CONCEITO FAVORÁVEL

COMPLEMENTO 1

Ord Matrícula Nome Conceito

1 1483516 Danielle de Jesus Gonçalves Altomare Favorável

Contagem, 05 de fevereiro de 2021.

Comissão de Implementação da Progressão Funcional por Mérito de 2020
Decreto nº 1.908, de 27 de novembro de 2020

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.627
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 92, da Lei Orgânica do Município de Contagem; considerando os Ofícios nº. 48, 
003 e /2021, oriundo do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais; considerando, ainda, o Artigo 92, parágrafo único, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
CANCELA, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, a disponibilidade para o Tribunal Regional Eleitoral dos servidores abaixo relacionados, conforme 
descrito:

SERVIDOR MATRÍCULA CARGO

CAMILLA RODRIGUES LIMA AGUIAR 1435120 Assistente Administrativo

CARLOS MONTEIRO LOURENÇO ANTONIO 189060 Assistente Administrativo

MARIA ISABEL APARECIDA DE SOUZA 199188 Assistente Administrativo
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 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 26.628
A PREFEITA DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNA, para o exercício da Função 
Especial de Membro da CPL, Referência FE-2, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 08 de fevereiro de 2021, 
conforme descrito:
CAMILLA RODRIGUES LIMA AGUIAR, matrícula 1435120, CFE-26;
CARLOS MONTEIRO LOURENÇO ANTONIO, matrícula 189060, CFE-27;
MARIA ISABEL APARECIDA DE SOUZA, matrícula 199188, CFE-32.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de fevereiro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.629
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98 da Lei Orgânica; considerando o disposto no Decreto 
Municipal nº 30/2005; CONVOCA, com data retroativa, por estrita e urgente necessidade de serviço, os servidores abaixo relacionados, titulares de cargo de provimento 
efetivo, lotados na Secretaria Municipal de Educação, para interromper seu gozo de férias regulamentares, fi cando o gozo do período restante postergado para época 
oportuna, conforme descrito:

SERVIDOR MATRÍCULA PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO AGENDADO
CONVOCAR A PARTIR 
DE

TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA 1166189 2020/2021 04/01/2021 A 02/02/2021 19/01/2021

ELIANA CORREIA FOGAÇA OIKO 1350478 2020/2021 04/01/2021 A 02/02/2021 14/01/2021

FLAVIA GOULART PEREIRA 1351334 2020/2021 04/01/2021 A 02/02/2021 14/01/2021

CLELIA MARIA DE LACERDA ROCHA 
PICININ 1173673 2020/2021 04/01/2021 A 02/02/2021 26/01/2021

ENGRACIA MARIA TROPIA BARRETO 1198692 2020/2021 04/01/2021 A 02/02/2021 01/02/2021

CASSIA HELENA CLEMENTE MOREIRA 1274852 2019/2020 04/01/2021 A 05/02/2021 19/01/2021
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de fevereiro de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.630
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 TORNAR SEM EFEITO no Artigo 15 do Ato Administrativo nº 26.353, datado de 1º(primeiro) de janeiro de 2021, a nomeação de ANDERSON CUNHA SANTOS, 
para cargo em comissão DAM-20, código SEDUC.DAM20.02, designado para responder pela Subsecretaria de Ensino.
Art.2º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-20, código SEDUC.DAM20.02, ANDERSON CUNHA SANTOS, lotado na Secretaria Municipal de Educação, designado 
para responder pela Subsecretaria de Ensino, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo 
Decreto nº 434, de 20 de março de 2018 e suas alterações.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de fevereiro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.631
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 Coordenador de Unidade Técnica, Referência FC-2, CFC-16, a servidora JULIANA MILA-
GRES DO NASCIMENTO, matrícula 1391450, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, retroagindo seus efeitos a 26 de janeiro de 2021.
Art.2º DESIGNAR, para o exercício da Função de Confi ança de Coordenador de Unidade Técnica, Referência FC-2, CFC-16, a servidora CLAUDIA FERREIRA DE PAULA, 
matrícula 1435279, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de fevereiro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.632
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 o Artigo 2º do Ato Administrativo nº 26.582, datado de 27 de janeiro de 2021, a nomeação de LEONARDO JUSCELINO DOS SANTOS, para 
cargo em comissão DAM-3, código GP.DAM3.01.
Art.2º EXONERAR, dos respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a partir da data 
de publicação deste Ato Administrativo; devendo os servidores apresentarem, à Superintendência de Gestão de Pessoas, Declaração de Bens com data atualizada, con-
forme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
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LAYLLA MASSAUD GHANEM CEZAR, cargo em comissão DAM-6, código SMDS.DAM6.02;
BIANCA ANDRADE COSTA, cargo em comissão DAM-5, código SMDS.DAM5.01.
Art.3º NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a partir da data 
de publicação deste Ato Administrativo, para exercerem suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria da Secretária Municipal de Desen-
volvimento Social, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 458, de 28 de março de 2018 e suas alterações.
CECILIA MEIRE ALVES DOMINGUES BOAVENTURA, cargo em comissão DAM-6, código SMDS.DAM6.02;
BIANCA ANDRADE COSTA, cargo em comissão DAM-4, código SMDS.DAM4.02;
EDIRLENE BARBOSA PACHECO BRAGA, cargo em comissão DAM-5, código SMDS.DAM5.01.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de fevereiro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.633
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consid-
erando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 1º, Lei Complementar nº 170, de 30 de junho de 
2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 414, de 07 de novembro de 2014; CANCELA, retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro de 2021, autorização para 
receber Gratifi cação de Dedicação Exclusiva do Magistério – GDEM, nos termos do Artigo 18 da Lei Complementar nº 203, de 04 de abril de 2016, as servidores abaixo 
relacionado, lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme descrito:

SERVIDOR (A) MATRÍCULA

ANA ELIZA SOARES FRANÇA 1460222

CAMILA PEREIRA LIMA 1274720

DENISE BETONICO NEIVA 1081329

DIEGO FIUZA GOMES 1984205

FRANKLIN MANRIQUE CANUTO 1479241

JAQUELINE AGUIAR DOS SANTOS 1460303

JAQUELINE DE SOUSA LOPES 1276103

JOSE ADAILTON TEIXEIRA PEGO 1300179

LIDIANE APARECIDA DA SILVA 1478687

MARIA DE FATIMA ERSE SOARES 1139912

MICHELLE CARVALHO SOARES 1278866

NADIA ELISA CAMPOS 1315176

NEUSA MARIA MALDONADO 1280968

PATRICIA SOUZA FERREIRA 1285862

SANDRA MARIS FULGENCIO BARROSO SILVA 1232807

SOPHIA DE MATTOS C GROSSMANN 1279056

SORAIA APARECIDA LIMA FLAUSINO 1455342

THAIS LUCIENE MESQUITA 1277843

WASHINGTON GOMES MIRANDA 1398683
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de fevereiro de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração



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

Contagem, 5 de fevereiro de 2021 Página 7 de 16 Diário Oficial de Contagem - Edição 5001

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.634
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 o cargo em comissão DAM-2, código GP.DAM2.01, LUAN FARIAS GARRO, 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 organi-
zacional estabelecida pelo Decreto nº 442, de 22 de março de 2018 e suas alterações.
Art.2º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-7, código SECOM.DAM7.12, POLIANA ALVES PEREIRA, lotada na Secretaria Municipal de Comunicação, 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 
Comunicação, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 444, de 22 de março de 2018 e suas alterações.
Art.3º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-12, código GVP.DAM7.03, ROBERIO LEAO GOMES MURTA, lotada no Gabinete do Vice-Prefeito, a partir da data de 
publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Gabinete do Vice-Prefeito, de acordo 
com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 443, de 22 de março de 2018 e suas alterações.
Art.4º NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercerem suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria da 
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 457, de 28 de março de 
2018 e suas alterações.
GLADYSTON GONÇALVES SOARES, cargo em comissão DAM-3, código SEMAD.DAM3.11;
NILMA DE SOUZA PENA, cargo em comissão DAM-9, código SEMAD.DAM9.01.
Art.5º EXONERAR, dos respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Controladoria Geral do Município, a partir da data de publicação 
deste Ato Administrativo; devendo os servidores 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 declaração.
PAMERA TADEU MACIEL MATTOS, cargo em comissão DAM-7, código CGM.DAM7.05;
ALEXANDRE LIMA SAD, cargo em comissão DAM-9, código CGM.DAM9.01, designado para responder pela Diretoria de Apoio Técnico.
Art.6º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-9, código CGM.DAM9.01, PAMERA TADEU MACIEL MATTOS, lotado na Controladoria Geral do Município, designada 
para responder pela Diretoria de Apoio Técnico, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo 
Decreto nº 437, de 20 de março de 2018 e suas alterações.
Art.7º NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Controladoria Geral do Município, a partir da data de publi-
cação deste Ato Administrativo, para exercerem suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Controlador Geral do Município, de 
acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 437, de 20 de março de 2018 e suas alterações.
ALEXANDRE LIMA SAD, cargo em comissão DAM-7, código CGM.DAM7.05;
IRIA PEREIRA MELO, cargo em comissão DAM-13, código CGM.DAM13.01.
Art.8º NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação, a partir da data de publi-
cação deste Ato Administrativo, para exercerem suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria da Secretária Municipal de Educação, de 
acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 434, de 20 de março de 2018 e suas alterações.
ANDREIA CECILIA BRAGA, cargo em comissão DAM-7, código SEDUC.DAM7.04;
NATAL GUILHERME DOS SANTOS, cargo em comissão DAM-7, código SEDUC.DAM7.05.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de fevereiro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.635
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 Controladoria Geral do Município, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, 
conforme descrito:

SERVIDOR CÓDIGO DE GEM

ALEXANDRE LIMA SAD GEM-4
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de fevereiro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.636
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 das respectivas Funções de Confi ança, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Edu-
cação, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, conforme descrito:

SERVIDOR MATRÍCULA FUNÇÃO REF CFC

NATAL GUILHERME DOS SANTOS 1475149 Dirigente Educacional FC-4 146
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ANDREIA CECILIA BRAGA 1451983 Dirigente Educacional FC-4 147

LANNA LOPES DE OLIVEIRA CUNHA 1285498 Assessor Educacional FC-5 209

FLAVIO MARTINS DA SILVA 1334839
Vice-Diretor da unidade escolar Escola Municipal 
“José Lucas Filho” FC-3 61

Art.2º DISPENSAR, da designação para o exercício da Função Especial de Escriturário de Caixa Escolar II da unidade escolar Escola Municipal “Leonardo Sadra”, Referên-
cia FE-6, CFE-222, a servidora MAGDA LUIZA OLIVEIRA NASCIMENTO, matrícula 1392260, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir da data de publicação 
deste Ato Administrativo.
Art.3º DESIGNAR, para o exercício da respectivas Funções de Confi ança, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação, a partir da data 
de publicação deste Ato Administrativo, conforme descrito:

SERVIDOR MATRÍCULA FUNÇÃO REF CFC

MAGDA LUIZA OLIVEIRA NASCIMENTO 1392260 Assessor Educacional FC-5 178

LANNA LOPES DE OLIVEIRA CUNHA 1285498 Dirigente Educacional FC-4 156

RAPHAELLA MARINO DE OLIVEIRA 1452874 Dirigente Educacional FC-4 154
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de fevereiro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.637
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; con-
siderando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 1º, Lei Complementar nº 170, de 30 de junho 
de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 414, de 07 de novembro de 2014; CONCEDE autorização para receber Gratifi cação de Dedicação Exclusiva do 
Magistério – GDEM, nos termos do Artigo 18 da Lei Complementar nº 203, de 04 de abril de 2016, aos servidores abaixo relacionados, lotado na Secretaria Municipal 
de Educação, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, conforme descrito:

SERVIDOR (A) MATRÍCULA PROGRAMA

FLAVIO MARTINS DA SILVA 1334839 Formação Pedagógica

CAROLIA DELLAMORE BATISTA SCARPELLI 1278386 Gestão Pedagógica

MARILIA JARDIM DE SOUSA 1276952 Gestão Pedagógica
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de fevereiro de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Educação

Aviso de Licitação

EXTRATO DO EDITAL  DE LICITAÇÃO –  CARTA CONVITE  Nº   001/2021. A presidente da Caixa Escolar Carlos Drummond de Andrade, localizada na Rua Rio Negro, 1136, 
Riacho das Pedras, Contagem-MG – CEP: - 32280-000, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento de quaisquer interessados que fará licitação 
no dia 12/02/2021 às 14h (catorze horas) para a contratação de empresa especializada na área de construção civil e prestação de serviços para REVISÃO ELÉTRICA/
CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE CONCERTINA/CONSERTO DO PORTÃO da Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade, localizada na Rua Rio Negro, 1136, Riacho 
das Pedras, Contagem-MG – CEP: - 32280-000, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSTANTE NO EDITAL; com todo o processo 
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sendo regido pela Lei nº 8666/93, suas alterações e os demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, e ainda de acordo com as condições a seguir enunciadas, desti-
nadas a selecionar a proposta mais vantajosa, com entrega dos envelopes de Habilitação e Proposta designada para até as 14h (catorze horas) do dia 12/02/2021. A 
abertura dos envelopes com os documentos e a proposta comercial será realizada em sessão solene designada para as 14h10min (catorze horas e dez minutos) do dia 
12/02/2021. Item 4.1: – O valor estimado dos serviços e obras licitados e referência limitadora de preços para as propostas é R$ 81.403,39 (Oitenta e um mil, quatro-
centos e três reais e trinta e nove centavos), conforme previsão fi nanceira contida no Termo Aditivo ao Termo de Compromisso nº 007/2019 da Caixa Escolar Carlos 
Drummond de Andrade e Planilha Orçamentária respectiva, parte integrante deste edital. O edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas empresas interessadas por 
meio de solicitação ao e-mail: em.carlosdrummond@edu.contagem.mg.gov.br.

Convocação 

A presidente da Caixa Escolar Júlia Kubitschek de Oliveira, localizada na Rua Nascimento Teixeira, 62, Industrial – CONTAGEM-MG - CEP: 32.235-300 – CNPJ: 
21.092.689/0001-00 - Tel: (31) 3385-5999, no uso de suas atribuições legais, torna público, devido à morosidade na execução das obras, bem como eventuais aban-
donos de obra, CONVOCA a Construtora Rainer Eirelli, situada na Avenida Almir de Souza Ameno, nº 567, Funcionários – Timóteo MG, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 
15280565/0001-47 para no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prestar esclarecimentos por escrito e retomar as obras previstas no Edital de Licitação nº 001/2020 
da Caixa Escolar Júlia Kubitschek de Oliveira, da qual foi vencedora, de forma efetiva, na forma e prazo contratuais, sob pena de RESCISÃO UNILATERAL do contrato por 
essa Administração, nos termos dos artigos 78, incisos I, III, VII e XII e 79, I da Lei Federal nº 8.666/1993. Contato: em.juliakoliveira@edu.contagem.mg.gov.br.  Conta-
gem, 04 de fevereiro de 2021. Cláudia Regina da Silva Soares, Presidente da Caixa Escolar Júlia Kubitschek de Oliveira.

Convocação 

A presidente da Caixa Escolar UMEI Estrela Dalva, localizada na Rua Dez, 80, Arvoredo II, Contagem-MG – CEP: - 32.113-518- Tel: (31) 3361-3521, no uso de suas atri-
buições legais, torna público, devido à morosidade na execução das obras, bem como eventuais abandonos de obra, CONVOCA a Construtora Rainer Eirelli, situada na 
Avenida Almir de Souza Ameno, nº 567, Funcionários – Timóteo MG, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 15280565/0001-47 para no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
prestar esclarecimentos por escrito e retomar as obras previstas no Edital de Licitação nº 001/2020 da Caixa Escolar UMEI Estrela Dalva, da qual foi vencedora, de forma 
efetiva, na forma e prazo contratuais, sob pena de RESCISÃO UNILATERAL do contrato por essa Administração, nos termos dos artigos 78, incisos I, III, VII e XII e 79, I 
da Lei Federal nº 8.666/1993. Contato: umei.estreladalva@edu.contagem.mg.gov.br. Contagem, 04 de fevereiro de 2021. Valéria Cristina Gonçalves Mendes, Presidente 
da Caixa Escolar UMEI Estrela Dalva.

Secretaria Municipal 
de Fazenda

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - SUFIS  

Em decorrência da não localização do contribuinte via AR, a Superintendência de Fiscalização,  faz publicar:  

Nº do Processo Assunto Nome/Razão Social Decisão

00399/2017-07A AINF SERVICE ENGENHARIA DA QUALIDADE EIRELI IMPROCEDENTE

Fica o contribuinte cientifi cado do prazo de 30 ( trinta) dias para interposição de Recurso Voluntário,  conforme Art. 39 , parágrafo 2º  do  Decreto  971 de 03 de abril 
de 2019 (O responsável deve solicitar o inteiro teor da decisão através do e-mail: sefaz.jjf@contagem.mg.gov.br)
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Secretaria Municipal 
de Saúde

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 80

O Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplifi cado – PSS 01/2019 – 80º 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  08/02/2021 a  19/02/2021.

Médico Clínico Geral – 1º Classifi cado.

Médico Infectologista – 1º ao 2º Classifi cados.

Contagem, 03 de fevereiro de 2021.

Fabrício Henrique dos Santos Simões
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 

080º resultado de Classifi cação do Processo Seletivo Simplifi cado SMS/PSS Nº 01/2019

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MEDICO CLINICO GERAL 1º CAROLINA BROCCO MIRANDA SALIM BARREIRA 5,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MEDICO INFECTOLOGISTA 1º SIDNEI RODRIGUES DA FARIA 30,00 CLASSIFICADO

MEDICO INFECTOLOGISTA 2º LUIZA SIQUEIRA ASSUNÇÃO SALLES 20,00 CLASSIFICADO

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

Contagem, 03 de fevereiro de 2021.
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Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

MODALIDADE:

Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC PRESENCIAL  N. 005/2020 
PA: 161/2020

TIPO: Maior Desconto

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia pelo regime de empreitada por preços unitários para obras de implantação da pista de caminhada na Av. Riacho das 
Pedras, no Bairro Riacho das Pedras, Contagem/MG.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade – 1201 27.812.0077.2101 449051 01; Fontes: 4190.

Senhor Secretário,

A presente licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, da Lei Federal 12.462 de 05 de agosto de 2011.

Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Exa., solicitando a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame a 
empresa PM EMPREENDIMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI., com o valor de R$ 792.474,46 (setecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais 
e quarenta e seis centavos), ser efetivada, bem como a adjudicação do objeto para posterior contratação.

Marta de Souza Freitas Cássio
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO:

Homologo o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação e adjudico o objeto a empresa PM EMPREENDIMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI., para 
posterior contratação.

Contagem, 03 de fevereiro de 2021.

MARCOS TULIO DE MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

A COMISSÃO PERMANENTE DE CREDENCIAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL – OSC, vem publicar a entidade cadastrada no mês de FEVEREIRO de 
2021, no município de Contagem na condição de parceira pelo período de 12 meses, a contar da data de emissão do Certifi cado de Credenciamento.

RAZÃO SOCIAL CNPJ Nº C.C. DATA DE EMISSÃO SEGMENTO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MONTE HOREBE 00.561.721/0001-70 31/2021 03/02/2021 À 02/02/2022 ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSOCIAÇÃO SER PARTE 08.289.889/0001-80 52/2021 03/02/2021 À 02/02/2022 ASSISTÊNCIA SOCIAL
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FUNDAÇÃO SANTA FILOMENA 17.512.534/0001-08 53/2021 03/02/2021 À 02/02/2022 EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER - AASCR 05.956.125/0001-03 60/2021 03/02/2021 À 02/02/2022 ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO 
II - AMONP 16.684.664/0002-38 82/2021 03/02/2021 À 02/02/2022 ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE

Contagem, 05 de Fevereiro de 2021. 
Soraya Aparecida Damasceno de Souza
Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DE CONTAGEM

PORTARIA CONJUNTA nº 001, de 29 de janeiro de 2021

Regulamenta o Auxílio de Transporte Estudantil do ano letivo de 2021, em conformidade com a Lei nº 4.798, de 22 de dezembro de 2015, que criou o “Fundo Munici-
pal de Auxílio do Transporte Estudantil do Município de Contagem” e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM - TRANSCON, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.798, de 22 de dezembro de 2015, que criou o Fundo Municipal de Auxílio de Transporte Estudantil para Estudantes do Município 
e dá outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar, orientar e dar publicidade quanto aos critérios e procedimentos para o recebimento e análise dos requerimentos do 
Auxílio do Transporte Estudantil no âmbito do Município de Contagem no ano de 2021;

CONSIDERANDO o DECRETO Nº 48.102, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020, do Governo do Estado de Minas Gerais, que prorroga situação de emergência em saúde pública 
em decorrência da pandemia provocada pelo novo Coronavírus- COVID-19;

CONSIDERANDO as imprescindíveis disposições contidas no Decreto Municipal nº 1.510, de 20 de março de 2020, e no Decreto Municipal nº 1.526 de 20 março de 
2020, que dispõem sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio do novo Coronavírus- COVID-19;

RESOLVEM:

Art. 1º - O Auxílio de Transporte Estudantil, criado pela Lei Municipal nº 4.798, de 22 de dezembro de 2015, para o exercício do ano letivo de 2021, será regido pelas 
disposições constantes nesta Portaria Conjunta.

§ 1º - O benefício a que se refere o caput deste artigo será concedido aos estudantes do Ensino Médio e Superior, regularmente matriculados em estabelecimentos de 
ensino situados no âmbito do Município de Contagem, e que possuam residência dentro desta municipalidade, desde que atendidas as condições socioeconômicas 
previstas no Art. 2º desta Portaria Conjunta;

§ 2º- Farão jus ao Auxílio de Transporte Estudantil, exclusivamente os alunos que residam em distância superior a 2.000 (dois mil) metros da unidade educacional em 
que estejam regularmente matriculados e frequentes, para utilização nos serviços de transporte público coletivo de passageiros do Município gerenciados pela TRANS-
CON;

§ 3º- O estudante matriculado em Ensino à Distância terá que comprovar a grade presencial, uma vez que o auxílio será apenas para as atividades presenciais na insti-
tuição de ensino;

§ 4º - Estudantes de Ensino Profi ssionalizantes não serão contemplados.

Art. 2º - O Auxílio de Transporte Estudantil será concedido ao estudante, cuja família, ou o próprio estudante, seja benefi ciário dos seguintes Programas Sociais:

I- Bolsa Família;
II- Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal- (CAD ÚNICO);
III- Ao aluno que seja contemplado com 100% (cem por cento) de bolsa de estudos do Programa Universidade Para Todos- PROUNI.

§ 1º- A subvenção prevista neste artigo, para custeio das passagens de transporte coletivo, deverá atender as seguintes condições:
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I- Benefi ciários do Programa Bolsa Família – subvenção de 100% (cem por cento) do custo das passagens;
II- Usuários inscritos e com perfi l de até 3 (três) salários-mínimos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CAD ÚNICO) – subvenção de 50% 
(cinquenta por cento);
III- Estudantes contemplados com 100% (cem por cento) de bolsa pelo Programa Universidade para Todos – PROUNI - subvenção de 50% (cinquenta por cento);

§ 2º - Não farão jus ao benefício de que trata esta Portaria Conjunta as pessoas com defi ciência, em idade escolar, já contemplados com outro benefício de gratuidade 
nos serviços de transporte público coletivo de passageiros do Município.

Art. 3º- A solicitação do benefício será feita até o dia 21 (vinte e um) de fevereiro de 2021, até as 23h59, mediante o preenchimento e envio do formulário de Requeri-
mento de Auxílio de Transporte Estudantil disponível no Portal da Prefeitura, no endereço eletrônico http://www.contagem.mg.gov.br/meio-passe.

§ 1º - As rotinas de recebimento e encaminhamento dos requerimentos do Auxílio de Transporte Estudantil serão coordenadas pela Diretoria de Programas e Benefícios, 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar;

§ 2º - O formulário previsto no caput deverá ser enviado pelo e-mail social@contagem.mg.gov.br, nos prazos estabelecidos nesta Portaria, acompanhado dos seguintes 
documentos comprobatórios digitalizados:

I- Cópia do documento de identifi cação;
II- Cópia do C.P.F.;
III- Comprovante de residência atualizado (com até 90 dias), em nome do benefi ciário ou do responsável;
IV- Documento comprobatório da matrícula na Unidade Escolar, emitida pela instituição de ensino;
V- Comprovante de inscrição ATUALIZADO da família do aluno solicitante no CAD ÚNICO e/ou Bolsa Família;
VI- Contrato do PROUNI comprovando benefício de 100% de bolsa para alunos de curso superior.

Art. 4º- Estarão disponíveis computadores para preenchimento e digitalização de documentos, mediante agendamento telefônico, nos seguintes pontos de atendimen-
tos:

1- PREFEITURA AQUI - SHOPPING CONTAGEM: Avenida Severino Ballesteros Rodrigues, nº 850, 3º PISO – Telefone: 3361-3703, Horário: 12h00 às 18h00;
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: Rua Coronel João Camargos, 56, térreo - Centro – Telefone: 3352-5418 ou 3352-5367 ou 3391-8390, Horá-
rio: 08h00 as 16h30.
3 – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOVA CONTAGEM – CRAS NOVA CONTAGEM: Rua VL 06, 940 – Nova Contagem – Telefone: 3913-1873, Horário: 
08:00 às 16:00.

Art. 5º - O Município de Contagem procederá à análise da documentação digitalizada enviada pelo aluno solicitante, podendo deferir ou indeferir as solicitações em 
função dos critérios previstos na Lei nº 4.798, de 22 de dezembro de 2015 e nesta Portaria Conjunta.

Parágrafo único: A simples realização da inscrição, não assegura o direito ao benefício. A prioridade para a concessão do benefício obedecerá a ordem descrita no 
Artigo 2º desta Portaria, observado o limite de recursos previstos na Lei Orçamentária Anual de 2021.

Art. 6º - Fica a cargo do estudante o contato telefônico 5 (cinco) dias úteis após o envio da documentação para o e-mail previsto no Art.3º desta Portaria para conheci-
mento da aprovação ou reprovação do benefício e consequente agendamento de retirada do Cartão de Benefício Estudantil.

§ 1º - A emissão da primeira via do Cartão de Benefício Estudantil é gratuita, ao passo que se houver perda ou extravio do cartão, ou se houver a necessidade de nova 
emissão por má utilização, será cobrada do benefi ciário no Posto de Venda do Consórcio ÓTIMO, localizado no Shopping Contagem, a importância correspondente a 
sete vezes o valor integral da tarifa predominante nos serviços de transporte coletivo e convencional de passageiros do município;

§ 2º - Caso o estudante já possua Cartão de Benefício Estudantil emitido em anos anteriores, é necessário apresentá-lo no momento da validação do benefício dos alu-
nos contemplados. Em caso da necessidade de nova emissão, será cobrada do benefi ciário no Posto de Venda do Consórcio ÓTIMO, localizado no Shopping Contagem, 
a importância correspondente a sete vezes o valor integral da tarifa predominante nos serviços de transporte coletivo e convencional de passageiros do município;

§ 3º - O benefício corresponderá ao número de viagens de transporte público coletivo de passageiros do Município entre a residência e a escola do benefi ciário durante 
o período letivo, conforme itinerário informado e comprovado no Requerimento de Auxilio de Transporte Escolar;

I – O benefi ciário que fi car sem utilizar o cartão durante 30 (dias) corridos, e não apresentar as devidas justifi cativas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 
terá seu benefício cancelado;

II - O saldo não será cumulativo, caso não seja utilizado todo o saldo no mês, será feita a recarga somente no valor proporcional para completar a recarga mensal;

III– Serão feitas as recargas do crédito para apenas os dias letivos, excluindo sábados.

Art. 7º- O Consórcio ÓTIMO disponibilizará relatórios mensalmente, via sistema, acerca do saldo do CARTÃO ÓTIMO ESTUDANTIL de cada estudante benefi ciário.

Art. 8º - O Requerimento de Auxílio de Transporte Estudantil deverá ser renovado anualmente, devendo o aluno benefi ciário refazer todo o procedimento previsto no 
caput e parágrafo segundo do Artigo 4º.

Art. 9º- O Auxílio de Transporte Estudantil será usufruído nos serviços de transporte público coletivo e convencional de passageiros do Município de Contagem, unica-
mente por meio da modalidade de Cartão Benefício Estudantil, de uso pessoal e intransferível;

§ 1º - A TRANSCON e o Consórcio ÓTIMO serão responsáveis pelo controle e fi scalização quanto à utilização da modalidade do Cartão de Benefício Estudantil, fi scaliza-
ção de caráter permanente e ostensivo, comunicando ofi cialmente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar sobre quaisquer infrações, 
podendo eventuais infratores das normas delineadas por meio desta Portaria Conjunta, bem como da Lei nº 4.798/2015, sofrerem sanções como o cancelamento do 
benefício e/ou ressarcimento dos valores concedidos a título de Auxílio de Transporte Estudantil no período em que houver ocorrido a irregularidade.
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§ 2º - A reincidência única no descumprimento das regras de uso do Auxílio de Transporte Estudantil acarretará no cancelamento defi nitivo do ano letivo corresponden-
te.

Art. 10º - O benefício a que se refere esta Portaria Conjunta será custeado com recursos provenientes do Fundo Municipal do Auxílio de Transporte Estudantil, cuja 
gestão e ordenação de despesas estarão a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar.

Art. 11º – Considerando o Decreto Estadual nº 48.102, de 29 de dezembro de 2020, o pagamento do benefício previsto nesta Portaria acontecerá mediante comprova-
ção da grade de aulas presenciais a serem confi rmadas pelo Órgão competente municipal.

Art. 12º -  Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.

Contagem/MG, 29 de janeiro de 2021.

VIVIANE SOUZA FRANÇA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar

TELMA FERNANDA RIBEIRO
Secretária Municipal de Educação

MARCOS TULIO DE MELO
Presidente da TRANSCON

Conterra

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 002/2018, PA n.º 002/2019, DL n.º 002/2019, celebrado entre a Companhia Municipal de Habitação, 
Obras e Serviços de Contagem - CONTERRA “em liquidação” e Estatal Ltda. ME. Objeto: prorrogação de vigência em 12 meses do Contrato Administrativo n.º 002/2018. 
Valor global: R$ 1.320,00.  A despesa decorrente correrá por conta da dotação Orçamentária do exercício de 2021, Projeto Atividade de nº 1.04.4.28.846.0003.0003, 
Natureza da despesa 33903901, fonte do recurso 0100. Assinado 05/02/2021, vigência 1º/03/2021 a 28/02/2022.

Transcon

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 001/2019/TRANSCON
PREGÃO Nº 006/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2018. 
CONTRATADA: AUTTRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON 
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Terceira – Do Prazo de vigência e a Cláusula Quinta – Dos Preços, que passam, a partir da assinatura deste termo, ter as seguintes 
redações:
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
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3.1.O prazo de vigência do presente Contrato será de 24 meses, com termo inicial em 01/02/2021, com efi cácia na publicação do seu extrato no Diário Ofi cial de Conta-
gem. 
CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS 
5.1 – O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pela prestação dos serviços, objeto deste contrato, o preço GLOBAL de R$ 2.632.752,00 (dois milhões seiscentos e trinta 
e dois mil setecentos e cinquenta e dois reais).
DOTAÇÃO: 1162.15.453.0002.2095.339040.99 - Fonte 0157.

Contagem, 29 de janeiro de 2021.
MARCOS TÚLIO DE MELO
PRESIDENTE INTERINO - TRANSCON

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 026/2017/TRANSCON
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016 - PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 174/2016 - PMC
CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON 
OBJETO: Fica alterado o subitem 5.1 da CLÁUSULA QUINTA – DAS TARIFAS E PREÇOS, do contrato originário (nº 026/2017-TransCon) que passa a partir da assinatura 
deste a ter a seguinte redação:
CLÁUSULA QUINTA – DAS TARIFAS E PREÇOS
5.1. As tarifas e preços a serem praticados pela CONTRATADA na prestação dos serviços correspondem, a um valor total estimado de R$ 127.452,36 (cento e vinte e 
sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos), correspondente a 7,53% de reajuste ao valor de cada tarifa de serviços contratados, retroativo a 
30 de dezembro de 2020, disponibilizado pela Agência Nacional de Telecomunicações, conforme Tabelas do Anexo I deste termo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.16.2.15.122.0001.2148.339039.43 - Fonte 0157.

Contagem, 29 de janeiro de 2021.
Marcos Tulio de Melo
Presidente Interino - TransCon

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2018/TRANSCON
PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2017
PROCESSO AMINISTRATIVO nº 024/2017
CONTRATADA: ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem – TRANSCON 
OBJETO: Alteração do item o item 4.1 da CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, do contrato originário (nº 004/2018-Transcon) que passará 
a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
4.1. Os serviços serão prestados no prazo de 06 (seis) meses, a partir do dia 01 de fevereiro de 2021, podendo ser aditado de acordo com o interesse das partes e atra-
vés de Aditivo Contratual até o prazo máximo previsto na Lei 8.666/93.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 213.442,44 (duzentos e treze mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)
DOTAÇÃO: 1.1.162.15.122.0001.2148 - 33903700; Fonte: 0157.
Contagem, 29 de janeiro de 2021.
Marcos Túlio de Melo
Presidente Interino - TransCon
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EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 010/2016/TRANSCON 
CONCORRÊNCIA:  Nº 002/2016 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2016 
CONTRATADA: CONSÓRCIO VIACON, constituído pelas empresas SIGMA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 25.898.180/0001-00, empresa líder do 
consórcio, e a empresa TRANSINAL ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 06.326.788/0001-07.
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON 
OBJETO: O valor do contrato passará a ser de R$ 8.331.141,53 (oito milhões trezentos e trinta e um mil cento e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos), corre-
spondente ao percentual de 13,020540%, resultado da correção pelo IGP-M (FGV), no período de 09/2019 à 08/2020.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.162.15.452.0005.2096; Natureza da despesa: 33.90.39.99; Fonte de recurso: 0157.

Contagem, 14 de janeiro de 2021.
Marcos Túlio de Melo 
Presidente Interino – TransCon 


		2021-02-05T17:14:52-0300
	CAMILLA XAVIER SILVA:09174174614




