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Secretaria Municipal 
de Administração

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021
PA: 028/2021
TIPO: Menor Preço

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A DISTRIBUIÇÃO, PANFLETAGEM E ENTREGA EM DOMICÍLIO DE MATERIAL INSTITUCIONAL, DE 
ACORDO COM A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, NAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E TERMO DE REFE-
RÊNCIA EM ANEXO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão solicitante: Secretaria Municipal de Comunicação.
NATUREZA DA DESPESA: 
33.90.39-62 – SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL. Fonte: 0 100.

A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.
Não houve recurso, e a Pregoeira, adjudicou o objeto do Pregão a licitante vencedora.  Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. S.ª, solicitando a 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada:

EMPRESA VENCEDORA ITEM VALOR TOTAL

KBB ACABAMENTOS GRÁFICOS EIRELI 1 R$ 211.816,00
Totalizando o valor da licitação em R$ 211.816,00 (duzentos e onze mil, oitocentos e dezesseis reais).

MARIA ISABEL A. DE SOUZA
PREGOEIRA
DESPACHO:
Adjudicado o objeto desta a licitante vencedora: KBB ACABAMENTOS GRÁFICOS EIRELI, com o valor de R$ 211.816,00 (duzentos e onze mil, oitocentos e dezesseis 
reais), modalidade Pregão Eletrônico nº 011/2021, homologo a licitação para a respectiva contratação.
Contagem, 21 de junho de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E PARCERIAS
DIRETORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS –26/02/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 036/2021 PA. Nº. 004/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 002/2021
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CONTAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEFAZ/SUBSECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
CONTRATADA: GRAFICA ANDORINHA E EDITORA LTDA- ME
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OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a PRESTAÇÃO de SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PASTAS para PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, para 
atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Fazenda de Contagem/MG, que serão prestados nas condições estabelecidas neste instrumento, no Termo de 
Referência/Projeto Básico e na proposta da CONTRATADA partes integrantes e inseparáveis deste instrumento.
VALOR: O valor TOTAL da contratação é de R$ 3.600,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1081 04.123.0001.2161 33.90.39 - 48 0100
VIGÊNCIA: O prazo de vigência contratual será de 06 (seis) MESES, com termo inicial em 1° (primeiro) de junho de 2021 e termo fi nal em 1° (primeiro) de dezembro de 
2021
ASSINADO: 1° DE JUNHO DE 2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 037/2021 PA. 023/2021 DL. 010/2021

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CONTAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA: CR PLACAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME
OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a PRESTAÇÃO de SERVIÇOS de CONFECÇÃO de PLACAS DE INAUGURAÇÃO, conforme especifi cações, quantitativos e 
condições de execução estabelecidos no Termo de Referência, na Ordem de Serviço, Arte/Layout e na PROPOSTA, partes integrantes e inseparáveis deste instrumento
VALOR: O valor TOTAL da contratação é de R$ 2.840,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1123 12.365.0029. 2251 33.90.39 – 99 2147
VIGÊNCIA: O prazo de vigência contratual será de 03 (três) MESES, com termo inicial em 1° (primeiro) de junho de 2021 e termo fi nal em 1° (primeiro) de setembro de 
2021.
ASSINADO: 1° DE JUNHO DE 2021

REFERÊNCIA: PREGÃO eletrônico Nº 012/2021– EDITAL Nº 019/2021 – PROCESSO Nº 032/2021. Cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO, PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE INSUMOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, DA MERENDA ESCOLAR E ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, 
DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM E AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ANTÔNIO CARLOS LEMOS, COMPREENDEN-
DO O PROVIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES (EXCETO OS GÊNEROS ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO, POR MEIO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR), ASSIM COMO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, E EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÕES E REPAROS E MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA DAS INSTALAÇÕES DAS COZINHAS, ESTOQUE E LOCAIS DE DESCARTE DE RESÍDUOS ALIMENTARES, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA 
ASSINATURA DO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA  E 
FUNDAÇÃO ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS ANEXOS CONSTANTES DESTE EDITAL.

Às licitantes,

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

QUESTIONAMENTO Nº 01

“Me surgiu uma dúvida na hora de cadastrar a proposta tem que anexar o Anexo III e o anexo IV, sob pena de desclassifi cação e a documentação só a empresa vence-
dora que irá encaminhar, estou correta no meu entendimento?”

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO Nº 01

Está correto, as Licitantes deverão preencher os campos obrigatórios no portal do Banco do Brasil, a disputa será pelo valor total e somente a arrematante deverá aten-
der ao disposto no item 10.18. O licitante classifi cado, detentor da proposta de menor preço, deverá encaminhar ao Pregoeiro, por meio eletrônico no endereço cpl.
contagem@contagem.mg.gov.br, em até 24 (Vinte e quatro) horas após o encerramento da sessão do Pregão, sua PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA AO PREÇO FINAL 
E OS DOCUMENTOS CONSTANTES DO ITEM 8.

Contagem, 21 de junho de 2021

Márcia Mendes Siqueira
Pregoeira
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REFERÊNCIA: PREGÃO eletrônico Nº 012/2021– EDITAL Nº 019/2021 – PROCESSO Nº 032/2021. Cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO, PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE INSUMOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, DA MERENDA ESCOLAR E ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, 
DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM E AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ANTÔNIO CARLOS LEMOS, COMPREENDEN-
DO O PROVIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES (EXCETO OS GÊNEROS ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO, POR MEIO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR), ASSIM COMO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, E EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÕES E REPAROS E MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA DAS INSTALAÇÕES DAS COZINHAS, ESTOQUE E LOCAIS DE DESCARTE DE RESÍDUOS ALIMENTARES, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA 
ASSINATURA DO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA  E 
FUNDAÇÃO ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS ANEXOS CONSTANTES DESTE EDITAL.

Às licitantes,

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

QUESTIONAMENTO Nº 01

“01.03.02. É admitido a todos os estudantes optar pelo consumo exclusivo de fruta, consistindo no uso do Cardápio 19.
01.03.03. O pagamento do cardápio relativo à oferta de frutas (Cardápio 19) será conforme a sua incidência já estabelecida no ANEXO I.M. Desse modo, para fi ns de 
pagamento, eventuais ofertas não previstas nos cardápios não. serão contabilizadas e consequentemente à CONTRATANTE se reservará o direito de não realizar o paga-
mento por conta de ofertas não previstas ou “sobras”, salvo quando expressamente autorizado pela Diretoria de Merenda Escolar.”

“* Conforme itens citados acima, solicito esclarecimento quanto a oferta de fruta, pois se o consumo opcional é admitido a todos os estudantes, como é prevista inci-
dência estabelecida no TR com ausência de pagamento em caso de ofertas excedentes?”

Resposta: O não pagamento no caso de ofertas excedentes de frutas diz respeito à eventuais fornecimentos não previstos nos cardápios elaborados pela Diretoria de 
Merenda Escolar. Exemplo: a incidência de frutas é de 3x na semana, se a empresa ofertar esse cardápio, em frequência superior ao previamente estabelecido, não 
receberá por esse fornecimento “extra”.

 QUESTIONAMENTO Nº 02

“01.03.04. Todos os estudantes atendidos em cada unidade têm o direito de realizar repetição, a qual deverá ser composta por todos os itens do cardápio do dia em 
quantidade igual ao porcionamento defi nido”.

“*Este quantitativo de repetição será informado a contratada previamente pela contratante? Em caso negativo a contratante pagará pela produção excedente por 
conta da falta de previsão das repetições”?

Resposta: O quantitativo de refeições a ser produzida pela CONTRATADA basear-se-á nos dados constantes no documento denominado “Resumo Semanal de Meren-
da”. Tal documento, será emitido pela Comissão de Fiscalização e sintetizará o número de refeições efetivamente servidas, na semana anterior, inclusive as repetições. A 
contratada será remunerada com base no número de cardápios efetivamente fornecidos.

QUESTIONAMENTO Nº 03

“01.07.01. Em caso de impedimento da prestação de serviços em determinada unidade, a merenda e refeições deverão ser produzidas em outro local e transportadas 
em condições adequadas de forma a garantir a continuidade do atendimento, até que se perdure tal situação”.

“*De quem será a responsabilidade pelo transporte das refeições supracitadas?”

Resposta: Tal responsabilidade será da empresa CONTRATADA.

QUESTIONAMENTO Nº 04

 “03.07. A CONTRATADA deverá efetuar análise de potabilidade da água de cada Unidade sempre que necessário e o laudo deverá ser encaminhado à Diretoria de Me-
renda Escolar. Nos casos em que forem verifi cados problemas com a potabilidade da água a CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo fornecimento de água potável 
(própria para consumo humano) para o preparo da alimentação escolar e refeições e limpeza de utensílios e equipamentos durante o período em que for necessário, 
até que o problema seja resolvido.”

“*De quem é a responsabilidade da lavagem das caixas de água das unidades escolares?”

Resposta:  A responsabilidade pela higienização das caixas d’água das Unidades Escolares será do Município.

QUESTIONAMENTO Nº 05

“03.14. A CONTRATADA deverá dispor de mão de obra (merendeiras) em número sufi ciente ao atendimento das demandas das Unidades, assentada no número estima-
do de refeições a serem produzidas e distribuídas diariamente, além de observar o horário defi nido para o intervalo (recreio). Nesse sentido, todos os estudantes devem 
ser atendidos no período destinado ao consumo das refeições.”

“*Qual  o quantitativo de merendeiras presentes no município? Existe algum parâmetro utilizado pelo município para adequar esta quantidade”?

Resposta:  O Município não dispõe de merendeiras. A CONTRATADA é quem será responsável pela contratação da mão de obra conforme itens 03.02. e 03.14.

 QUESTIONAMENTO Nº 06
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“*Solicito disponibilizar lista de equipamentos pertencentes ao município e em condições de uso, presentes na unidades escolares.”

 Resposta:  O Município não dispõe de equipamentos. Vide item 03.02.

QUESTIONAMENTO Nº 07

“*Solicito disponibilizar modelo de cardápio mensal para melhor realização dos custos”.

Resposta:  Vide Anexos C, D, I e M.

Contagem, 21 de junho de 2021

Márcia Mendes Siqueira
Pregoeira

REFERÊNCIA: PREGÃO eletrônico Nº 012/2021– EDITAL Nº 019/2021 – PROCESSO Nº 032/2021. Cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO, PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE INSUMOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, DA MERENDA ESCOLAR E ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, 
DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM E AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ANTÔNIO CARLOS LEMOS, COMPREENDEN-
DO O PROVIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES (EXCETO OS GÊNEROS ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO, POR MEIO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR), ASSIM COMO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, E EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÕES E REPAROS E MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA DAS INSTALAÇÕES DAS COZINHAS, ESTOQUE E LOCAIS DE DESCARTE DE RESÍDUOS ALIMENTARES, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA 
ASSINATURA DO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA  E 
FUNDAÇÃO ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS ANEXOS CONSTANTES DESTE EDITAL.

Às licitantes,

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

QUESTIONAMENTO Nº 01

“ Qual a atual empresa fornecedora da P.M. de Contagem/MG – Merenda Escolar, já que a CR 04/2019 foi “REVOGADA”?

Resposta:  No presente momento, não possuímos empresa contratada.

Contagem, 21 de junho de 2021

Márcia Mendes Siqueira
Pregoeira

Prefeitura Municipal de Contagem
Processo Seletivo Simplifi cado   
 Edital SMS PSS Nº 02/2021
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
e-mail: geac@contagem.mg.gov.br
A Prefeita do Município de Contagem (MG), Marília Aparecida Campos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, com fulcro na Lei Orgâ-
nica do Município de Contagem, atendendo à demanda da Secretaria Municipal de Saúde, e
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância internacional-ESPII, feita pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 30 de Janeiro 
de 2020, devido ao alto grau de transmissibilidade do novo Coronavírus COVID 2019; a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, 
por meio da Portaria GAB/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência em Saúde pública de importância 
internacional decorrente do COVID 2019 e sua regulamentação através da Portaria do Ministério da Saúde nº 356 de 11 de março de 2020;
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020,  que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), 
altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências.
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CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.510, de 16 de março de 2020, que declara Situação de Emergência em Saúde Pública no Município de Contagem, e dispõe 
sobre medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19) e suas alterações; 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.537, DE 24 DE MARÇO DE 2020, que declara o estado de calamidade pública no Município de Contagem, decorrente da 
pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19); o Decreto Municipal nº 1.975, de 29 de dezembro de 2020, que prorroga o Estado de Calamidade Pública 
declarado no Decreto nº1.537, de 24 de março de 2020, em razão dos efeitos decorrentes da pandemia causada pelo agente coronavírus;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 058, DE 10 DE MARÇO DE 2021, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Coronavírus (CO-
VID-19) e prevê a suspensão por prazo indeterminado de realização de provas presenciais de Concursos Públicos e Processos Seletivos de provas no Município;
Nos termos do disposto na Lei Municpal e no uso de suas atribições legais, O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e Administra-
ção, torna pública a abertura das inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFCADO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, conforme cronograma previsto no Anexo 
III, visando a realização de contratações temporárias nos termos da Lei Municipal nº 4.288/2009 para compor o Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, 
tendo em vista a Lei Complementar 104, de 20 de janeiro de 2011, a legislação vigente e as normas estabelecidas neste Edital.
Local de Trabalho: Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da Família, Unidades de Atendimento 24 horas e de Urgência e Emergência, Unidades Especializadas 
e demais Unidades da rede de Saúde, a critério da Secretaria Municipal de Saúde.

DOS CARGOS/FUNÇÕES, PRÉ-REQUISITOS, REMUNERAÇÃO, JORNADA DE TRABALHO, NÚMERO DE VAGAS
Os cargos, categorias, pré-requisitos, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos no Anexo I deste Edital.

DAS CONDIÇÕES PRELIMINARES
2.1 - O Processo Seletivo Simplifi cado será executado pela Prefeitura Municipal de Contagem, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de 
Administração, e será organizado por Comissão Municipal, instituída pelo Decreto nº 917/2019 , responsável pelo Processo Seletivo Simplifi cado.
- O Processo Seletivo Simplifi cado consistirá em etapa única eliminatória e classifi catória, mediante comprovação documental.

DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Poderão se inscrever para o Processo Seletivo Simplifi cadodura os candidatos que cumpram as seguintes exigências:
ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do 
gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º, art. 12, da Constituição da República Federativa do Brasil;
estar em dia com as obrigações eleitorais;
estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino e com idade igual ou inferior a 45 anos;
comprovar habilitação profi ssional para as funções que o exigem;
comprovar conclusão do ensino fundamental para as funções que o exigem;
comprovar conclusão do ensino técnico em nível médio na área de atuação para os cargos/funções que o exigem, acrescido de registro no conselho de classe, para 
profi ssões regulamentadas;
comprovar conclusão de curso superior, em nível de graduação, para os cargos/funções que o exigem, acrescido de registro no conselho de classe, para profi ssões 
regulamentadas;
comprovar conclusão de especialização na área de atuação para os cargos/funções que o exigem, acrescido de registro no conselho de classe, para profi ssões regula-
mentadas;
comprovar conclusão de residência médica na área de atuação para os cargos/funções que o exigem;
ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da contratação;
possuir a documentação completa prevista pela Prefeitura Municipal de Contagem para admissão;
não perceber simultaneamente proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou 42 e art. 142 da Constituição da República Federativa do Brasil, com a remunera-
ção de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos/funções acumuláveis na forma da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários;
não ter idade igual ou acima de 70 (setenta) anos de idade, nos termos do art. 40, § 1º, II da Constituição da República Federativa do Brasil;
não ter sido demitido em emprego anterior por processo administrativo disciplinar conforme art. 132 da Lei Municipal nº 2.160/90;
Possuir, na data de inscrição, a qualifi cação exigida para o cargo pretendido;
Atender as exigências contidas neste Edital.

DAS INSCRIÇÕES
O período das inscrições será o constante no Anexo III deste Edital.
As inscrições deverão ser formalizadas pelos candidatos via internet, exclusivamente através do link: 
https://maxnet.contagem.mg.gov.br:8443/ADI_Intranet_Root/portal/cidadao/cidadao.jsp?sec=9897b1e8e133e3e774e3b5afb0b47536
4.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital e em seus anexos, certifi cando-se de que preenche todos os requisi-
tos exigidos. 
4.3. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá 
alegar desconhecimento. 
4.4. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea. 
4.5. Não será admitida, sob qualquer pretexto, inscrição feita por fax, via postal, correio eletrônico ou outro meio que não os estabelecidos neste Edital. 
4.6. O candidato poderá concorrer somente para um único cargo, conforme discriminado no ANEXO I deste Edital, devendo indicá-la no Requerimento Eletrônico de 
Inscrição. 
4.7. Confi rmados os dados no Requerimento Eletrônico de Inscrição, não serão aceitos, em nenhuma hipótese, pedidos de alteração referentes aos cargos, bem como 
transferência de inscrições entre pessoas e alteração da inscrição do concorrente na condição de candidato da ampla concorrência para a condição de pessoas com 
defi ciência.
4.8. As informações constantes no Requerimento Eletrônico de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, eximindo-se a Prefeitura Municipal de Contagem 
de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações incorretas ou inverídicas, endereço residencial e eletrônico inexato ou incompleto ou código incorreto referente 
ao cargo pretendido, fornecidas pelo candidato. 
4.9. A Prefeitura Municipal de Contagem não se responsabilizará. quando os motivos de ordem técnica não lhes forem imputáveis, por inscrições não recebidas por fa-
lhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falhas de impressão, problemas de ordem técnica nos computadores utilizados pelos candidatos, 
bem como por outros fatores alheios a essas instituições que impossibilitem a transferência dos dados.
4.10. É de exclusiva responsabilidade do candidato a veracidade dos dados informados na Ficha de Inscrição, bem como a legalidade e autenticidade dos documentos 
comprobatórios anexados.
4.11. São informações obrigatórias para preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição: 
a) Nome (completo/sem abreviações); 
b) Data de Nascimento; 
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c) CPF;
d) Endereço Completo (avenida/rua/estrada/rodovia, número, complemento, bairro, estado e CEP); 
e) Estado Civil; 
f) Contato (telefone residencial / comercial / celular e e-mail); 
g) Nacionalidade; 
h) Naturalidade; 
i) Número do PIS/PASEP;
j) Número do Título Eleitoral;
k) Número do Certifi cado Reservista ou de Dispensa Militar, quando for do sexo masculino e com idade igual ou inferior a 45 anos;
l) Acúmulo de cargo na esfera da administração pública, municipal, estadual ou federal. Caso positivo gentileza anexar declaração que conste a natureza do cargo, 
atribuições do cargo, carga horária e horário trabalhado. (documento obrigatório nos casos de acúmulo de cargo ou empregos públicos).  
m) Formação Acadêmica: 
Nível Médio (instituição de ensino e ano de conclusão) – Para Cargos de Nível Médio - Certifi cado de Conclusão de Ensino Médio;
Graduação (curso, instituição de ensino superior e ano de conclusão) – Para Cargos de Nível Superior – Certifi cado de Conclusão de Ensino Superior; 
Especialização (curso, instituição de ensino superior e ano de conclusão) – Para Cargos de Nível Superior;
Mestrado (curso, instituição de ensino superior e ano de conclusão) – Para Cargos de Nível Superior; 
Doutorado (curso, instituição de ensino superior e ano de conclusão) – Para Cargos de Nível Superior.
n) Experiências profi ssionais, compatíveis com as atribuições do cargo ao qual o candidato está concorrendo.
4.12 - É exigido ao candidato anexar cópia de todos os documentos comprobatórios listados abaixo, no ato do preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição, 
sendo de sua exclusiva responsabilidade a veracidade dos dados informados e dos documentos anexados.
Documento Ofi cial com Foto – Lei Federal, Código Civil - 12.037/2009;
CPF próprio;
Título Eleitoral Ou Impressão do e-Título (Parte dos Dados e o Qr-Code) e comprovante de votação na última eleição, dos dois turnos, quando houver, ou comprovante 
de quitação eleitoral. (Para obter certidão de quitação eleitoral, acessar: http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral);
Certifi cado de Reservista ou equivalente, se do sexo masculino (válido para idade entre 18 e 45 anos);
Comprovante de Endereço: Conta de Água, Luz, Gás, Telefonia, Internet, Tv Por Assinatura 
No caso de água/luz/gás, serão aceitos comprovantes com taxas condominiais, ou seja, taxas de condomínio que incluam tais despesas. 
Somente serão aceitos comprovantes de endereço dos três últimos meses nominal ao candidato, cônjuge ou pais;  
Nos casos em que o comprovante de endereço estiver em nome de proprietário do imóvel ex: aluguel apresentar contrato de locação devidamente registrado original e 
cópia  
Demais casos em que o comprovante de endereço estiver em nome de terceiros será necessário o preenchimento da declaração de terceiro.  
Não serão aceitos: comprovantes que não sejam os mencionados acima, tais como faturas de cartão de crédito, cartas de banco ou que não confi gurem comprovação 
de residência, a ser julgado pelo avaliador da documentação.  
Certidão de casamento ou equivalente (para casados e afi ns);  
Comprovante de PIS/PASEP, sendo somente aceito o número IMPRESSO na Carteira de Trabalho, documento expedido pelo Ministério do Trabalho ou apresentação 
de contracheque da Prefeitura de Contagem, emitido no limite máximo de um (1) ano ou documento expedido pela Caixa Econômica Federal (PIS) ou Banco do Brasil 
(PASEP);
Diploma, certifi cado ou atestado de conclusão do curso exigido para o cargo pretendido (diploma conforme exigido no edital – só serão aceitas declarações de curso 
com datas de expedição atualizadas de no máximo 60 dias para os candidatos com formação após dezembro/2020. conclusões anteriores obrigatoriedade do diploma).   
Atestado de bons antecedentes emitido e impresso através do site da polícia civil;  
Declaração de bens, na forma do art. 217 da lei orgânica do município de contagem, que será fornecida no momento da contratação em formulário específi co. não há 
necessidade de registro em cartório, conforme modelo constante no anexo V;
Comprovante de Anuidade do Conselho devidamente quitado, se houver;
Carta de concessão de aposentadoria para aposentados. 
Comprovantes de experiência e titulações:
A experiência profi ssional em instituição pública nas esferas municipal, estadual e federal ou privada, para os cargos de nível médio e superior, deverá ser comprovada 
por meio de um ou mais dos documentos abaixo relacionados: 
registro na carteira profi ssional, com digitalização das folhas de identifi cação, admissão e rescisão. Caso não haja rescisão, anexar contracheques dos últimos 03 (três) 
meses (desde que tenham concomitância com o cargo para o qual irá pleitear); 
contrato de trabalho; 
certidão de contagem de tempo; 
o tempo de experiências profi ssionais similares em períodos concomitantes será contado apenas uma vez.
O tempo de serviço será válido somente se:
Não esteja vinculado a cargo efetivo;
Não tenha sido utilizado para fi ns de aposentadoria
Para titulação, a comprovação deverá ser feita através de:
Diploma, certifi cado ou atestado de conclusão do curso exigido para o cargo pretendido (somente serão aceitas declarações de conclusão de curso com datas de expe-
dição ATUALIZADAS DE NO MÁXIMO 60 DIAS, para os candidatos com formação após dezembro/2020; 
Curso com datas de expedição ATUALIZADAS DE NO MÁXIMO 60 DIAS, para os candidatos com formação após dezembro/2020; 
Comprovante de Colação de Grau ou Ata de Defesa de Dissertação ou Tese.
n) Formulário de Autodeclaração que é optante pela cota de negros – Anexo VI;
o) Formulário de Autodeclaração de que não se encontra entre os grupos de risco da COVID-19, defi nidos pelo Decreto Municipal nº 58/2021 – Anexo VII;
4.12.1 – As inscrições que não satisfi zerem as exigências contidas neste Edital serão indeferidas de forma fundamentada, por ato da Comissão Especial. 
4.12.2 - Os documentos comprobatórios das informações pessoais e da titulação, deverão ser anexados digitalmente nos campos correspondentes a cada tipo de docu-
mento, em forma legível, nos formatos PDF, JPG, JPEG, BMP, PNG, DOC, DOCX e tamanho máximo de 3 megabytes por arquivo.
4.12.3. A não anexação dos itens comprobatórios de Titulação e Experiência Profi ssional   implicará em cancelamento da inscrição. 

DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, NEGROS (PRETOS OU PARDOS)

5.1. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

5.1.1. Os candidatos com defi ciência, resguardadas as condições previstas no Decreto Federal nº 9.508/2018, particularmente em seu art. 7º, participarão do processo 
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seletivo simplifi cado em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere à avaliação e aos critérios de aprovação.
5.1.2. O candidato com defi ciência, ao se inscrever no Processo Seletivo Simplifi cado deverá observar a compatibilidade da defi ciência com as atribuições da função 
para a qual pretende concorrer.
5.1.3. Poderá concorrer às vagas reservadas às pessoas com defi ciência o candidato que se enquadrar nas categorias discriminadas no Decreto Federal n.º 3.298, de 20 
de dezembro de 1999, com a redação dada pelo art. 70 do Decreto Federal n.º 5.296, de 02 de dezembro de 2004, observado o disposto na Lei Federal n.º 7.853, de 
24 de outubro de 1989, combinado com o Enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
5.1.4. Adotar-se-á a defi nição contida no art. 4º do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações, com redação dada pelo Decreto Federal nº 
5.296, de 02 de dezembro de 2004, observado o disposto na Lei Federal n.º 7853, de 24 de outubro de 1989, combinado com o enunciado da Súmula 377 do Superior 
Tribunal de Justiça – STJ, para fi ns de identifi cação de cada tipo de defi ciência.
“Art. 4º É considerada pessoa com defi ciência a que se enquadra nas seguintes categorias:
a) defi ciência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob 
a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência 
de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam difi culdades 
para o desempenho das funções;
 b) defi ciência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 
3.000Hz;
 c) defi ciência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que signifi ca acuidade 
visual entre 0,3 e 0,5 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60º, ou a ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores; 
d) defi ciência mental: funcionamento intelectual signifi cativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais 
áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais; utilização dos recursos da comunidade; saúde e segurança; habilidades 
acadêmicas; lazer e trabalho;
 e) defi ciência múltipla: associação de duas ou mais defi ciências.” 
5.1.5. O candidato com defi ciência, durante o preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição, além de observar os procedimentos descritos no item 03 deste 
Edital, deverá proceder da seguinte forma: 
a) inscrever-se como defi ciente, manifestando, assim, interesse em concorrer às vagas a esses candidatos. 
b) selecionar o tipo de defi ciência.
5.1.6. O candidato com defi ciência que não preencher os campos específi cos do Requerimento Eletrônico de Inscrição ou da Ficha de Isenção e não cumprir o determi-
nado neste Edital para concorrer às vagas destinadas às pessoas defi cientes, terá a sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar 
posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal. 
5.1.7. O candidato com defi ciência que desejar concorrer às vagas reservadas para ampla concorrência poderá fazê-lo por livre escolha e responsabilidade pessoal, 
assinalando a referida opção no Requerimento Eletrônico de Inscrição e na Ficha de Isenção (caso tenha requerido a isenção), não podendo, a partir de então, concorrer 
às vagas reservadas às pessoas com defi ciência, conforme disposição legal. 
5.1.8. O candidato com defi ciência, classifi cado para as vagas destinadas às pessoas com defi ciência, quando da contratação, será submetido a exame médico pré-
-admissional realizado pela Diretoria de Medicina do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou entidade designada para este fi m, que avaliará a compatibilidade da sua 
defi ciência com as atribuições do cargo para o qual prestou o Processo Seletivo Simplifi cado.
5.1.9. Nos termos do subitem 4.1.8, o classifi cado deverá apresentar o laudo médico original, acompanhado de cópia simples, expedido no prazo máximo de 90 (no-
venta) dias antes da data do exame pré-admissional, assinado, preferencialmente, por médico especialista, que atestará a espécie e o grau ou nível de defi ciência, com 
expressa referência ao código (o correspondente da Classifi cação Internacional de Doença – CID), contendo a provável causa da defi ciência. 
5.1.10. O documento mencionado no item 4.1.9, deverá ser anexado junto aos demais documentos, no ato do cadastro no link indicado para inscrição.
5.1.11. O candidato aprovado deverá apresentar ainda um atestado de saúde ocupacional, o qual deverá expressar, obrigatoriamente, a categoria em que se enquadra 
como defi ciente, nos termos do artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298/1999 e suas alterações, conforme transcrito no subitem 4.1.4 deste Edital. 
5.1.12. O Laudo Médico citado no subitem 4.1.9 será considerado para análise do enquadramento previsto no artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298/1999 e suas altera-
ções, conforme transcrito no subitem 4.1.4 deste Edital.
5.1.13. O Laudo Médico mencionado nos subitens 4.1.9 e 4.1.11 terá validade somente para este Processo Seletivo Simplifi cado e não será devolvido, fi cando a sua 
guarda sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Contagem, que o manterá pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos.
5.1.14. Na falta do laudo médico mencionado nos subitens 4.1.9 e 4.1.11 ou quando não contiver as informações indicadas no item 04 e seus subitens, o candidato 
perderá o direito de permanecer na lista de classifi cados como pessoa com defi ciência e seu nome passará para a relação de ampla concorrência, obedecida rigorosa-
mente a ordem de classifi cação.
5.1.15. Os candidatos considerados com defi ciência, se classifi cados, além de fi gurarem na lista geral de classifi cação (ampla concorrência), terão seus nomes publica-
dos em separado em lista específi ca.
5.1.16. Caso o candidato não tenha sido qualifi cado como pessoa com defi ciência, seu nome passará para a relação de ampla concorrência, obedecida rigorosamente a 
ordem de classifi cação. 
5.1.17. A ordem de contratação de candidato defi ciente, classifi cado neste Processo Seletivo Simplifi cado, dar-se-á da seguinte forma: a 1ª (primeira) contratação será 
para preenchimento da 5ª (quinta) vaga relativa à função de que trata o presente edital, a 2ª (segunda) contratação será para preenchimento da 15ª (décima quinta) 
vaga, a 3ª contratação será para preenchimento da 25ª (vigésima quinta) vaga e assim sucessivamente, durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplifi cado.

5.2. CANDIDATOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS - Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015) 
5.2.1. Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas aos candidatos que se declararem pretos ou pardos nos termos da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 
2015, e dos termos dispostos neste Edital.
5.2.2. Conforme o §2º do art. 1º da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a 
candidatos negros (pretos ou  pardos), este será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula cinco), 
ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco).
5.2.3. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros (pretos ou pardos) aqueles que se autodeclararem negros (pretos ou pardos) no Requerimento Eletrô-
nico de Inscrição do Processo Seletivo Simplifi cado, conforme o quesito cor ou raça utilizada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografi a Estatística - IBGE.
5.2.4. Para concorrer às vagas para pessoas negras (pretas ou pardas), o candidato deverá manifestar, no Requerimento Eletrônico de Inscrição, o desejo de participar 
do certame nessa condição, anexando documento ofi cial (certidão de nascimento própria ou dos pais ou autodeclaração atestando quanto à cor preta ou parda).
5.2.4.1.  A autodeclaração é facultativa, fi cando o candidato submetido às regras gerais estabelecidas, caso não opte pela reserva de vagas.
5.2.4.2. O candidato negro (preto ou pardo) que não preencher o campo específi co do Requerimento Eletrônico de Inscrição e não cumprir o determinado neste Edital 
terá a sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal. 
5.2.5. As informações prestadas no momento da inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, devendo este responder por qualquer falsidade.
5.2.6. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do Processo Seletivo Simplifi cado e, se houver sido contratado, fi cará sujeito à anula-
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ção da sua admissão no serviço público, após procedimento administrativo no qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis.
5.2.7. Os candidatos negros (pretos ou pardos) concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua 
classifi cação no Processo Seletivo Simplifi cado. 
5.2.8. Os candidatos considerados negros (pretos ou pardos), se classifi cados, além de fi gurarem na lista geral de classifi cação (ampla concorrência), terão seus nomes 
publicados separado em lista específi ca.
5.2.9. A ordem de contratação de candidato negro (preto ou pardo), classifi cado neste Processo Seletivo Simplifi cado, dar-se-á da seguinte forma: a 1ª (primeira) con-
tratação será para preenchimento da 3ª (terceira) vaga relativa à função de que trata o presente edital, a 2ª (segunda) contratação será para preenchimento da 6ª (sex-
ta) vaga, a 3ª contratação será para preenchimento da 11ª (décima primeira) vaga, a 4ª (quarta) contratação será para preenchimento da 16ª (décima sexta) vaga, a 5ª 
(quinta) contratação será para preenchimento da 21ª (vigésima primeira) vaga e assim sucessivamente, durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplifi cado.
5.2.9.1. Se surgirem novas vagas no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo Simplifi cado, 20% (vinte por cento) delas serão, igualmente, reservadas a 
candidatos negros (pretos ou pardos) aprovados neste Processo Seletivo Simplifi cado.
5.2.10. Os candidatos às vagas reservadas aos negros (pretos ou pardos) participarão deste Processo Seletivo Simplifi cado em igualdade de condições com os demais 
candidatos no que concerne às exigências estabelecidas neste Edital.

  DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÕES
6.1. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos  conforme período estabelecido no anexo III, por meio 
do link correspondente às inscrições do Processo Seletivo Simplifi cado da Prefeitura Municipal de Contagem– Edital Nº. 02/2021 e efetuar sua inscrição conforme os 
procedimentos estabelecidos a seguir, anexando todos os documentos solicitados:
a) ler atentamente este Edital;
b) preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, indicando o cargo para o qual concorrerá de acordo com o ANEXO I deste Edital;
c) preencher as informações referentes à sua titulação e experiência relacionados ao cargo para o qual concorrerá.
d) anexar os documentos comprobatórios obrigatórios, confi rmar os dados cadastrados e transmiti-los pela Internet.
6.2. A listagem dos candidatos que tiverem as suas inscrições deferidas será divulgada no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos.
6.3. A Secretaria Municipal de Saúde não se responsabiliza por inscrição não recebida por quaisquer motivos.
6.4. O número de inscrição do candidato será emitido no ato da inscrição.
6.5. São de responsabilidade única do candidato os dados cadastrais informados, o currículo e a documentação anexada na solicitação de inscrição.
6.6. A constatação de irregularidade, em qualquer etapa do Processo Seletivo Simplifi cado, implicará na automática eliminação do candidato.
6.7. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes da inscrição, bem como do currículo,  das informações ou dos documentos cadastrados, determinará o cance-
lamento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo da adoção de medidas judiciais necessárias à responsabilização do 
candidato.

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO: CLASSIFICAÇÃO E CONTRATAÇÃO
A classifi cação dos candidatos será realizada em análise de titulação e experiências, de caráter eliminatório para todos os cargos, nos termos do Anexo II deste Edital e 
das informações apresentadas no ato da inscrição.
A avaliação das informações cadastradas pelo candidato, sobre seus títulos e experiências, de caráter eliminatório e classifi catório, será realizada automaticamente pelo 
Sistema, mediante atribuição de pontuação da escolaridade e experinência cadastrada no formulário eletrônico no ato da inscrição, conforme estabelecido no anexo II, 
e somatório dos pontos obtidos.
No ato de admissão do candidato aprovado, a Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração– SUGESP, validará a titulação, a experi-
ência profi ssional e documentos pessoais, conforme estabelecido no ANEXO II, e existindo imcompatibilidade entre a informação cadastrada e o documento comproba-
tório anexado, evidenciando que houvre fraude por parte do candidato, este será desclassifi cado.
7.4. Serão classifi cados os candidatos com nota igual ou superior a 1 (um).
7.5. Os candidatos classifi cados serão chamados obedecendo a ordem decrescente de pontos. 
7.6. Não serão aceitos documentos encaminhados via postal, via fax e via correio / sedex ou outro.
No caso de documentação de titulação e experiência prfi ssional que estiver ilegível ou arquivo corrompido, ou de qualquer situação que impeça a adequada leitura das 
informações, arquivos e avaliação do candidato, o mesmo será desclassifi cado do processo.
Em caso de empate, serão classifi cados em primeiro lugar o candidato:
Que obtiver maior pontuação na titulação
Que obtiver maior pontuação na experiência
Mais velho, considerando-se o dia, mês e ano do nascimento
7.9. – O processo seletivo obedecerá às etapas abaixo: 
a) inscrição; 
b) Classifi cação pelo sistema; 
c) divulgação no DOC-e do resultado da Classifi cação; 
d) protocolo e recebimento de recurso; 
e) análise dos recursos recebidos; 
f) publicação no DOC-e do Resultado após Recursos ( Resultado Final); 
g) Homologação do Processo Seletivo Simplifi cado; 
h) Convocação para realização de Perícia Médica aos candidatos classifi cados conforme vagas disponibilizadas pela SMS;
i) Realização de perícia médica em clínica determinada pela administração pública, pelos candidatos selecionados para as vagas disponíveis; 
j) Anexação de laudo de aptidão indicando aptidão para o cargo; 
- O candidato terá seu acesso liberado ao sistema de cadastro para inserção de laudo médico pericial. 
- Somente após aptidão declarada pelo médico perito e anexação do Laudo de Perícia Médica no sistema de cadastro pelo candidato será contratado. 
7.9.1.  - Para realização das etapas (h), o candidato será comunicado através de e-mail cadastrado no ato da inscrição. 
7.10 - Ainda que aprovado neste processo seletivo simplifi cado, não será admitido para o respectivo cargo, candidato ou ex-servidor que tenha sido demitido ou 
destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 127, inciso I, IV, VIII, X e XI, da Lei Municipal nº 2.160/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Contagem).

DO RECURSO:
8.1. Caberá recurso, dirigido em única e última instância à Comissão Especial do Processo Seletivo Simplifi cado, no prazo de 02 (dois) dias úteis, iniciado no 1º dia útil 
subseqüente ao da data da publicação da classifi cação no Diário Ofi cial Eletrônico de Contagem – DOC-e, no endereço eletrônico: www.contagem.mg.gov.br/concursos.
8.2. O recurso deverá ser encaminhado para o e-mail: geac@contagem.mg.gov.br, mediante preenchimento do Formulário para Recurso, constante do ANEXO IV deste 
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Edital. 
O recurso deverá ser individual, com indicação precisa do objeto em que o candidato julgar prejudicado e deverá conter o nome e o número de inscrição, o endereço 
completo, telefone, data e assinatura do mesmo e sua fundamentação. 
Os recursos somente serão apreciados se apresentados no prazo estabelecido no item 8.1 deste Edital. 
Findo o prazo para o recurso, o processo seletivo será homologado pela Comissão Especial do Processo Seletivo Simplifi cado. 

9.  RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO: 
As publicações da Classifi cação e do Resultado Final do Processo Seletivo Simplifi cado, após a análise dos respectivos recursos apresentados, bem como a homologação 
do mesmo serão feitas no Diário Ofi cial Eletrônico de Contagem - “DOC.e”, disponibilizado no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, sob a respon-
sabilidade da Secretarias Municipais de Administração e Saúde. 

10. DA CONVOCAÇÃO: 
10.1. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplifi cado serão convocados conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, respeitada a ordem de 
classifi cação. 
Quando da convocação, o candidato será encaminhado para realização de exame admissional, devendo já ter providenciado a realização de exames laboratoriais recen-
tes para apresentação no ato do exame. 

DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS E EXPERIÊNCIA
Para contratação do candidato, este deverá comprovar o cumprimento dos requisitos solicitados neste edital para o cargo para o qual tiver se candidatado, nos termos 
deste Edital e seus Anexos, incluindo a experiência e titulações apresentadas para fi ns de classifi cação neste processo seletivo, bem como atender ao disposto no Decre-
to Municipal no. 58/2021, art 6o, § 3o, no que diz respeito a não pertencer ao grupo de risco ao COVID-19.
Somente serão aceitas as declarações ou atestados de conclusão do curso de graduação e pós graduação fornecidos pela Instituição onde tenha realizado o curso, 
desde que a mesma seja reconhecida pelo MEC. 
Para os cursos de aperfeiçoamento, somente serão aceitos certifi cados com carga horária mínima de 8h (oito horas), que contenham o nome da instituição formadora, 
carga horária do curso, conteúdo programático e data de realização do mesmo.
Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado.
Como tempo de experiência, serão aceitos tempos de serviço comprovados em atividades equivalentes ou correlatas à função para a qual o candidato se inscreveu, 
desde que devidamente comprovados.
O tempo de experiência deverá ser comprovado através de:
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, emitida pelo MTPS, contendo o cargo ocupado, o período trabalhado e o código CBO;
Certidão emitida pelo órgão público ou privado no qual prestou serviço, contendo o período trabalhado, cargo ocupado, breve descrição das atividades realizadas e o 
código CBO.
A avaliação da equivalência das atividades, para fi ns de aceitação da experiência, dar-se-á pela CBO ou, em sua ausência, pela similaridade de atribuições. Na ausência 
de ambas as informações, a avaliação será feita pela equivalência na nomenclatura dos cargos, não sendo passível de recurso à Comissão, neste caso específi co, tendo 
em vista a ausência dos elementos detalhados solicitados, ou seja, código CBO ou descrição das atividades.
Além dos requisitos previstos neste Edital, o candidato deverá comprovar que não se encontra nos grupos de risco para a COVID-19 defi nidos no Decreto Municipal no. 
58/2021, art 6o, § 3o.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
A publicização das informações referentes ao Processo Seletivo Simplifi cado  dar-se-á através de publicação no Diário Ofi cial de Contagem e no Portal da Prefeitura de 
Contagem – Concursos e Seleções.
As contratações temporárias a que ser referem serão celebradas pelo período de até 12 (doze) meses ou enquanto perdurar ao estado de calamidade.
O Edital de Processo Seletivo Simplifi cado tem a validade de 01 (um) ano podendo ser prorrogado por igual período.
O candidato aprovado deverá manter, durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplifi cado, seu endereço atualizado junto à Secretaria Municipal de Admnis-
tração, incluindo contatos telefônicos e e-mail.
As convocações serão realizadas mediante Edital de Convocação publicado no Diário Ofi cial de Contagem e no Portal da Prefeitura de Contagem – Concursos e Sele-
ções, devendo os candidatos acompanhar as publicações através do site do município.
Independentemente de aprovação/classifi cação neste Edital de Processo Seletivo Público, não será admitido candidato ex-servidor que tenha sido demitido por processo 
administrativo na Prefeitura Municipal de Contagem ou nas Administrações Públicas.
Todas as informações referentes ao Processo Seletivo Simplifi cado serão fornecidas pela Secretaria Municipal de Administração através do e-mail: geac@contagem.
mg.gov.br ou através do site: www.contagem.mg.gov.br/concursos.
Todas as informações, convocações e demais esclarecimentos serão publicizados no Diário Ofi cial de Contagem, na respectiva página do Processo Seletivo no site do 
Município e no e-mail cadastrado no ato da inscrição, quando couber.
Em caso de problema de uso no sistema de inscrição, suporte e orientações podem ser obtidos pelo e-mail: geac@contagem.mg.gov.br

Contagem, 21 de junho de 2021.

Marília Aparecida Campos 
Prefeita do Município de Contagem
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ANEXO I
CARGOS

CARGO DESCRIÇÃO SUMARIA

ESCOLARIDADE 
E 
REQUISITOS

VENCIMENTO 
MENSAL

CARGA 
HORARIA 
SEMANAL

VAGAS
TOTAL

Assistente Adminis-
trativo

Recepcionar e atender ao público interno e externo, toman-
do as providências necessárias e
fornecendo as informações solicitadas e inerentes à sua área 
de atuação; Receber, conferir
e distribuir documentos e comunicados; Arquivar, controlar 
e manter atualizados e
ordenados os arquivos e fi chários; Realizar atividades de 
suporte administrativo objetivando
a consecução e superação de resultados e metas da admi-
nistração; Redigir textos,
memorandos e outros documentos em sistemas informati-
zados. Ensino Médio Completo R$ 1.133,40 30h

1 +
Cadastro reserva 
(CR)

Assistente Social

Prestar serviços sociais, orientando indivíduos, famílias, 
comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, 
códigos e legislação), serviços e recursos sociais nas áreas 
de atuação profi ssional (seguridade, educação, trabalho, 
jurídica, habitação e outras), atuando nas esferas pública e 
privada. 

Ensino Superior na área 
de atuação, 
acrescido de Registro 
no Conselho para Pro-
fi ssões Regulamentadas R$ 2.444,42 20 h

1 +
Cadastro reserva 
(CR)

Auxiliar em Saúde Bucal

Planejar o trabalho técnico-odontológico em consultórios, 
clínicas, laboratórios de prótese e em órgãos públicos de 
saúde. Prevenir doença bucal participando de programas 
de promoção da saúde, projetos educativos e de orientação 
de higiene bucal. Confeccionar e reparar próteses dentárias 
humanas, animais e artísticas. Executar procedimentos 
odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. Admi-
nistrar pessoal e recursos fi nanceiros e materiais. Mobilizar 
capacidades de comunicação em palestras, orientações e 
discussões técnicas. As atividades são exercidas conforme 
normas e procedimentos técnicos e de biossegurança.

Ensino Fundamental e 
Registro no Conselho R$ 1.358,10 40h

1 +
Cadastro reserva 
(CR)

Biólogo

Planejar, implementar, gerenciar e coordenar atividades, 
bem como orientar e realizar pesquisas e estudos científi cos 
de interesse em saúde pública; Realizar as atividades de: 
Vigilância, prevenção e manejo integrado de animais sina-
trópicos de importância em Saúde Pública; diagnóstico de 
zoonoses e doenças transmitidas por vetores; identifi cação 
de animais sinantrópicos de importância em saúde pública; 
vigilância relacionada a produtos e serviços de interesse à 
saúde,bem como vistoria zoosanitaria de animais sinantró-
picos. Ações de identifi cação e controle de agravos e riscos 
relacionados à saúde ambiental; Ações educativas com 
interfaces intersetoriais e com a comunidade; Treinamento, 
orientação, supervisão e avaliação das atividades de servido-
res e estagiários na área de competência; realizar atividades 
administrativas pertinentes. Realizar outras atividades 
correlatas.

Ensino Superior na área 
de atuação, 
acrescido de Registro 
no Conselho para Pro-
fi ssões Regulamentadas R$ 2.444,42 20 h

1 +
Cadastro reserva 
(CR)

Cirurgião- Dentista

Atender e orientar pacientes e executar procedimentos 
odontológicos. Aplicar medidas de promoção e prevenção 
de saúde, ações da saúde coletiva, estabelecendo diag-
nóstico e prognóstico e interagindo com profi ssionais de 
outras áreas. Desenvolver pesquisas na área odontológica. 
Desenvolver atividades profi ssionais com crianças, adultos 
e idosos, com ou sem necessidades especiais, em diferentes 
níveis de complexidade. Atuar em instituições públicas. 
Exercer atividade de ensino e pesquisa.

Ensino Superior na área 
de atuação, 
acrescido de Registro 
no Conselho para Pro-
fi ssões Regulamentadas R$ 2.444,42 20 h

1 +
Cadastro reserva 
(CR)
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Cirurgião- dentista da 
Família

Atender e orientar pacientes e executar procedimentos 
odontológicos. Aplicar medidas de promoção e prevenção 
de saúde, ações da saúde coletiva, estabelecendo diag-
nóstico e prognóstico e interagindo com profi ssionais de 
outras áreas. Desenvolver pesquisas na área odontológica. 
Desenvolver atividades profi ssionais com crianças, adultos 
e idosos, com ou sem necessidades especiais, em diferentes 
níveis de complexidade. Atuar em instituições públicas. 
Exercer atividade de ensino e pesquisa.

Ensino Superior na área 
de atuação, 
acrescido de Registro 
no Conselho para Pro-
fi ssões Regulamentadas R$ 4.888,84 40h

1 +
Cadastro reserva 
(CR)

Enfermeiro

Prestar assistência ao paciente em unidades de saúde e 
em domicílios, realizando consultas e procedimentos de 
maior complexidade e prescrevendo ações. Coordenar e 
auditar serviços de enfermagem. Implementar ações para a 
promoção da saúde na comunidade. Orientar estagiários e 
residentes. Realizar pesquisas e outras atividades

Ensino Superior na área 
de atuação, 
acrescido de Registro 
no Conselho para Pro-
fi ssões Regulamentadas R$ 2.444,42 20h

1 +
Cadastro reserva 
(CR)

Enfermeiro

Prestar assistência ao paciente em unidades de saúde e 
em domicílios, realizando consultas e procedimentos de 
maior complexidade e prescrevendo ações. Coordenar e 
auditar serviços de enfermagem. Implementar ações para a 
promoção da saúde na comunidade. Orientar estagiários e 
residentes. Realizar pesquisas e outras atividades

Ensino Superior na área 
de atuação, 
acrescido de Registro 
no Conselho para Pro-
fi ssões Regulamentadas R$ 2.769,47 24h

1 +
Cadastro reserva 
(CR)

Enfermeiro da Família

Prestar assistência ao paciente em unidades de saúde e 
em domicílios, realizando consultas e procedimentos de 
maior complexidade e prescrevendo ações. Coordenar e 
auditar serviços de enfermagem. Implementar ações para a 
promoção da saúde na comunidade. Orientar estagiários e 
residentes. Realizar pesquisas e outras atividades correlatas.

Ensino Superior na área 
de atuação, 
acrescido de Registro 
no Conselho para Pro-
fi ssões Regulamentadas

R$ 5.846,28 (venci-
mento base acrescido 
de gratifi cações 
conforme Legislação 
Municipal em vigor 
que varia entre R$ 
244,80 a R$ 787,73 
de acordo com a 
lotação) 40h

1 +
Cadastro reserva 
(CR)

Epidemiologista

Realizar consultas e atendimentos médicos. Tratar pacientes 
e clientes. Implementar ações de prevenção de doenças 
e promoção da saúde tanto individuais quanto letivas. 
Coordenar programas e serviços em saúde. Efetuar perícias, 
auditorias e sindicâncias médicas. Elaborar documentos e 
difundir conhecimentos da área médica.

Ensino Superior na área 
de atuação, 
acrescido de Registro 
no Conselho para Pro-
fi ssões Regulamentadas R$ 2.923,14 20h

1 +
Cadastro reserva 
(CR)

Farmacêutico Bioquí-
mico

Realizar tarefas específi cas de desenvolvimento, produ-
ção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição 
e transporte de produtos da área farmacêutica tais como 
medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, produtos 
imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos. 
Realizar análises clínicas, toxicológicas, fi sioquímicas, 
biológicas, microbiológicas e bromatológicas. Participar da 
elaboração, coordenação e implementação de políticas de 
medicamentos; exercer fi scalização sobre estabelecimentos, 
produtos, serviços e exercício profi ssional. Orientar sobre 
uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos. Orientar 
estagiários e realizar outras atividades correlatas.

Ensino Superior na área 
de atuação, 
acrescido de Registro 
no Conselho para Pro-
fi ssões Regulamentadas R$ 2.444,42 20h

1 +
Cadastro reserva 
(CR)

Fisioterapeuta

Aplicar técnicas fi sioterapêuticas para prevenção, readapta-
ção e recuperação de pacientes e clientes. Atender e avaliar 
as condições funcionais de pacientes e clientes utilizando 
protocolos e procedimentos específi cos da fi sioterapia e 
suas especialidades. 

Ensino Superior na área 
de atuação, 
acrescido de Registro 
no Conselho para Pro-
fi ssões Regulamentadas R$ 2.444,42 20h

1 +
Cadastro reserva 
(CR)

Fonoaudiólogo

Atender a pacientes e clientes na prevenção, habilitação e 
reabilitação de pessoas, utilizando protocolos e procedi-
mentos específi cos de fonoaudiologia. Tratar pacientes e 
clientes. Efetuar avaliação e diagnóstico fonoaudiológico. 
Orientar pacientes, clientes, familiares, cuidadores e respon-
sáveis por pacientes. Desenvolver programas de prevenção, 
promover a saúde e qualidade de vida. 

Ensino Superior na área 
de atuação, 
acrescido de Registro 
no Conselho para Pro-
fi ssões Regulamentadas R$ 2.444,42 20h

1 +
Cadastro reserva 
(CR)

Nutricionista

Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades 
(sadios e enfermos). Planejar, organizar, administrar e 
avaliar unidades de alimentação e nutrição. Efetuar controle 
higiênico-sanitário. Atuar em conformidade com manual de 
boas práticas.

Ensino Superior na área 
de atuação, 
acrescido de Registro 
no Conselho para Pro-
fi ssões Regulamentadas R$ 2.444,42 20h

1 +
Cadastro reserva 
(CR)
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Psicólogo

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e 
os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e insti-
tuições, com a fi nalidade de análise, tratamento, orientação 
e educação. Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e 
mentais e de adaptação social, elucidando confl itos e ques-
tões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo 
de tratamento ou cura. Investigar os fatores inconscien-
tes do comportamento individual e grupal, tornando-os 
conscientes. Desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e 
clínicas e coordenar equipes e atividades de área e afi ns.

Ensino Superior na área 
de atuação, 
acrescido de Registro 
no Conselho para Pro-
fi ssões Regulamentadas R$ 2.444,42 20h

1 +
Cadastro reserva 
(CR)

Técnico em Enferma-
gem

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hos-
pitais, unidades de saúde e domicílios. Atuar em cirurgia, 
terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, 
saúde ocupacional, sala de vacina, prestando assistência 
ao paciente. Administrar medicamentos e desempenhar 
tarefas de instrumentação cirúrgica. Organizar o ambiente 
de trabalho e dar continuidade aos plantões. Trabalhar em 
conformidade com as normas e procedimentos de biossegu-
rança. Realizar registros e relatórios técnicos. 

Curso Técnico em 
Enfermagem, acrescido 
de registro profi ssional 
no Conselho.

R$ 1.133,40 30 h 
1 +
Cadastro reserva 
(CR)

Técnico em Enferma-
gem

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hos-
pitais, unidades de saúde e domicílios. Atuar em cirurgia, 
terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, 
saúde ocupacional, sala de vacina, prestando assistência 
ao paciente. Administrar medicamentos e desempenhar 
tarefas de instrumentação cirúrgica. Organizar o ambiente 
de trabalho e dar continuidade aos plantões. Trabalhar em 
conformidade com as normas e procedimentos de biossegu-
rança. Realizar registros e relatórios técnicos. Desempenhar 
atividades e realizar ações para promoção da saúde da 
família.

Curso Técnico em 
Enfermagem, acrescido 
de registro profi ssional 
no Conselho. R$ 1.492,58 40h

1 +
Cadastro reserva 
(CR)

Técnico em Saúde Bucal

Planejar o trabalho técnico-odontológico em consultórios, 
clínicas, laboratórios de prótese e em órgãos públicos de 
saúde. Prevenir doença bucal participando de programas 
de promoção da saúde, projetos educativos e de orientação 
de higiene bucal. Confeccionar e reparar próteses dentárias 
humanas, animais e artísticas. Executar procedimentos 
odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. Admi-
nistrar pessoal e recursos fi nanceiros e materiais. Mobilizar 
capacidades de comunicação em palestras, orientações e 
discussões técnicas. As atividades são exercidas conforme 
normas e procedimentos técnicos e de biossegurança.

Curso Técnico em nível 
médio em Saúde Bucal, 
acrescido de registro no 
Conselho. R$ 1.133,40 30 h

1 +
Cadastro reserva 
(CR)

Terapeuta Ocupacional

Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação 
e reabilitação de pessoas utilizando procedimentos espe-
cífi cos de terapia ocupacional, ortopedia e musicoterapia. 
Habilitar pacientes e clientes.Realizar diagnósticos especí-
fi cos. Analisar condições de pacientes e clientes. Atuar na 
orientação de pacientes, clientes, familiares, cuidadores e 
responsáveis. Desenvolver, ainda, programas de prevenção, 
promoção de saúde e qualidade de vida.

Ensino Superior na área 
de Terapia Ocupacional, 
acrescido de Registro 
no Conselho para Pro-
fi ssões Regulamentadas R$ 2.444,42 20h

1 +
Cadastro reserva 
(CR)

Veterinário

Praticar clínica médica veterinária em todas as suas espe-
cialidades; contribuem para o bem estar do animal; poder 
promover saúde publica e defesa do consumidor; exercem 
defesa sanitária animal; desenvolver atividades de pesquisa 
e extensão; atuar nas produções industrial e tecnológica e 
no controle de qualidade de produtos. Fomentar produ-
to animal; atuar nas áreas comercial agropecuária, de 
biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar laudos, 
pareceres e atestados; assessorar a elaboração de legislação.

Ensino Superior na área 
de Medicina Veteri-
nária, acrescido no Con-
selho para Profi ssões 
regulamentadadas R$ 2.444,42 20h

1 +
Cadastro reserva 
(CR)
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ANEXO II 

QUADRO DE PONTUAÇÃO DE TITULAÇÃO E EXPERIÊNCIA

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO

Titulação e Experiência correlatas ao cargo (exceto requisito) Pontuação

Graduação (Curso Superior ou Tecnólogo na área de atuação do cargo)
03 pontos 
(máximo de 1 graduação)

Cursos (cursos livres ou de aperfeiçoamento na área de atuação do cargo com 
mínimo de 08 horas)

01 ponto por curso 
( máximo de 5 cursos)

Experiência Profi ssional (anos de experiência na área de atuação do cargo)
1,00 ponto a cada 180 dias 
( máximo de 1.800 dias)

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Titulação e Experiência correlatas ao cargo Pontuação

Cursos (cursos livres ou de aperfeiçoamento na área de atuação do cargo com 
mínimo de 08 horas)

01 ponto por curso 
( máximo de 5 cursos)

Pós Graduação Lato Sensu (curso de especialização lato sensu – 360 horas – na área 
de atuação do cargo)

02 pontos por pós-graduação
(máximo de 03 pós-graduações)

Pós Graduação Strictu Sensu (mestrado ou doutorado) – na área de atuação do 
cargo)

04 pontos por pós-graduação
(máximo de 01 pós-graduação)

Experiência Profi ssional (anos de experiência na área de atuação do cargo)
01 ponto por 365 dias 
(máximo de 1.825 dias)

ANEXO III

CRONOGRAMA DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

Etapa / Fases Datas

Publicação do Edital 21/06/2021

Inscrições 23/06/2021 a 02/07/2021

Classifi cação Automática dos Candidatos pelo Sistema - Publicação do Resultado 09/07/2021

Prazo para Recurso 13/07/2021 e 14/07/2021

Publicação no DOC-e do Resultado após Recursos ( Resultado Final) 20/7/2021

Homologação do PSS 20/07/2021

Início das convocações por Edital de Convocação 26/07/2021

Convocação para realização de perícia médica dos candidatos classifi cados para as 
vagas disponibilizadas pela SMS De acordo com o Cronograma do Edital de Convocação

Realização de perícia médica pelos candidatos convocados De acordo com o Cronograma do Edital de Convocação

Anexação do Laudo de aptidão pelo candidato De acordo com o Cronograma do Edital de Convocação

Admissão e assinatura de contrato De acordo com o Cronograma do Edital de Convocação
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ANEXO IV

FORMULÁRIO PARA RECURSO
Nº de Inscrição: ________________________ 
Nome do Candidato: ______________________________________________ Endereço: _______________________________________________________ Telefone: ( 
)___________________________ 
À Comissão Especial do Processo Seletivo Simplifi cado nº 02/2021, 
Como candidato ao processo seletivo para o cargo de  __________________________________________, solicito a revisão de avaliação curricular, sob os seguintes argu-
mentos: 
_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________
Contagem, _______ de ___________________ de 2021.

_______________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
RG: ________________________ 
CPF: _______________________ 

Atenção: 
1. Preencher o recurso com letra legível. 
2. Apresentar argumentações claras e concisas. 
3. Preencher o “Formulário para Recurso” (Anexo IV), datar, assinar, digitalizar e enviar no e-mail: geac@contagem.mg.gov.br. O requerente deverá anexar, ainda, cópia 
do RG legível. 
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE BENS

NOME:_______________________________________________________
CPF: 
RG/CNH:__________________________
CARGO: ____________________________________________ 
 [ ] Declaro, para os fi ns do parágrafo 5º do Artigo 15 da Lei Municipal 2.160 de 20/12/90 a propriedade dos seguintes bens e valores: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________ 
[ ] Declaro, para os fi ns supramencionados, que não possuo bens e valores. 

Contagem, _____ de _____________________de 2021.

_______________________________________________
ASSINATURA
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ANEXO VI

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO

Nome:___________________________________________________________

Número de inscrição:_______________________________________________

Declaro ser negro(a) de cor preta ou parda e assumo a opção de concorrer às vagas por meio do Sistema de Cotas para negros(as), de acordo com os critérios e proce-
dimentos inerentes ao sistema.
As informações prestadas nesta declaração são de minha inteira responsabilidade, estando ciente que poderei responder criminalmente no caso de falsidade.

_________________________ de 2021.

________________________________________________
Assinatura do candidato(a)

ANEXO VII

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO

Nome:___________________________________________________________

Número de inscrição:_______________________________________________

Declaro que não pertenço aos grupos de risco da COVID-19, defi nidos pelo Decreto Municipal nº 58/2021.

As informações prestadas nesta declaração são de minha inteira responsabilidade, estando ciente que poderei responder criminalmente no caso de falsidade.

_________________________ de 2021.

________________________________________________

Assinatura do candidato(a)

PORTARIA SEAD Nº17 , de 21 de junho de 2021.

Constitui Comissão Permanente de Licitação e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
nº 247, de 29 de dezembro de 2017, e no Decreto Municipal nº 1.138, de 22 de julho de 2019 e, considerando o Decreto Municipal nº 10.254, de 1º (primeiro) de 
setembro de 1999, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal nº 11.172, de 
08 de maio de 2003, alterado pelo Decreto Municipal n° 175, de 29 de agosto de 2005, e a Lei Federal n.º 10.024/2019;

RESOLVE:

Art.1º Designar os membros abaixo relacionados, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitação:

I – Membros:
a) Elio Siqueira Valério Pinto – Matrícula 1202765;
b) Eliana Alves da Silva – Matrícula 019954-0 (Secretária);
c) Márcia Mendes Siqueira – Matrícula 13447-3;
d) Rafael José Saraiva Rocha - Matrícula 154051-2;
e) Danielle Venâncio Magalhães – 0141804-8

II- Membros Suplentes:
a) Vitória Rafaela Matos Paes do Amaral – Matrícula 154176-7;
b) Dagoberto Moreira Guaracy – Matrícula 111048-5;
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c) Camilla Rodrigues Lima Aguiar – Matrícula 0143512-0.

§1º Na ausência ou impedimento do presidente, assumirá o segundo membro, citado na alínea “b”, do inciso I, deste artigo.

§2º Ocorrendo, também, a ausência ou impedimento do segundo membro a substituição ocorrerá de forma sucessiva dentre os membros, nominados no inciso I, deste 
artigo.

Art.2º Fica designado o servidor Dagoberto Moreira Guaracy, titular do cargo de provimento efetivo de Técnico Superior em Edifi cações e Obras Públicas, para dar 
suporte técnico à Comissão constituída no artigo 1º desta Portaria, inclusive com emissão de pareceres técnicos, em processos licitatórios relativos às obras de engenha-
ria.

Art.3º A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu critério, para melhor realização do certame licitatório, fundamentar suas decisões em pareceres exarados por 
técnicos, de áreas diversas pertencentes à Administração Pública do Município de Contagem.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art.5º Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a Portaria SEAD n.º 05, de 08 de fevereiro de 2021, da Secretaria Municipal de Administração.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Contagem, aos 21 de junho de 2021.

Carlos Frederico Pinto e Netto
Secretário Municipal de Administração
Matrícula 01347957

PORTARIA SEAD Nº18, de 21 de junho de 2021.

Designa Pregoeiros e membros da Equipe de Apoio para atuarem nas licitações na modalidade Pregão e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
nº 247, de 29 de dezembro de 2017, e no Decreto Municipal nº 1.138, de 22 de julho de 2019, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e no Decreto Munici-
pal nº 11.172, de 08 de maio de 2003, alterado pelo Decreto Municipal n° 175, de 29 de agosto de 2005;

RESOLVE:

Art.1º Designar para exercer a função de Pregoeiro os seguintes servidores: 
I – Márcia Mendes Siqueira - Matrícula 0113447-3;
II – Camilla Rodrigues Lima Aguiar – Matrícula 0143512-0;
III – Maria Isabel Aparecida de Souza – Matrícula 0019918-8;
IV – Carlos Monteiro Lourenço Antônio – Matrícula 1890690-5;
V – Eliana Alves da Silva - Matrícula 13447-3.

§1º Dentre os servidores supra arrolados, um será Pregoeiro e os demais serão membros da Equipe de Apoio ao Pregoeiro, em cada certame.

§2º O edital indicará o Pregoeiro Titular para o certame e, em seus impedimentos legais e eventuais, será substituído por um servidor dentre os servidores supra arrola-
dos, que atuará como Pregoeiro Substituto, especifi camente designado para este fi m.

Art.2º Os Pregoeiros e a Equipe de Apoio, de que trata esta Portaria, atuarão nos processos de licitação na modalidade Pregão, seja na forma presencial ou eletrônica, 
de competência da Secretaria Municipal de Administração.

Art.3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº005, de 08 de fevereiro de 2021, da Secretaria Municipal de Administração.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de junho de 2021.
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Carlos Frederico Pinto e Netto
Secretário Municipal de Administração
Matrícula 01347957

PORTARIA SEAD Nº17 , de 21 de junho de 2021.
Constitui Comissão Permanente de Licitação e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
nº 247, de 29 de dezembro de 2017, e no Decreto Municipal nº 1.138, de 22 de julho de 2019 e, considerando o Decreto Municipal nº 10.254, de 1º (primeiro) de 
setembro de 1999, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal nº 11.172, de 
08 de maio de 2003, alterado pelo Decreto Municipal n° 175, de 29 de agosto de 2005, e a Lei Federal n.º 10.024/2019;
RESOLVE:
Art.1º Designar os membros abaixo relacionados, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitação:
I – Membros:
a) Elio Siqueira Valério Pinto – Matrícula 1202765;
b) Eliana Alves da Silva – Matrícula 019954-0 (Secretária);
c) Márcia Mendes Siqueira – Matrícula 13447-3;
d) Rafael José Saraiva Rocha - Matrícula 154051-2;
e) Danielle Venâncio Magalhães – 0141804-8
II- Membros Suplentes:
a) Vitória Rafaela Matos Paes do Amaral – Matrícula 154176-7;
b) Dagoberto Moreira Guaracy – Matrícula 111048-5;
c) Camilla Rodrigues Lima Aguiar – Matrícula 0143512-0.
§1º Na ausência ou impedimento do presidente, assumirá o segundo membro, citado na alínea “b”, do inciso I, deste artigo.
§2º Ocorrendo, também, a ausência ou impedimento do segundo membro a substituição ocorrerá de forma sucessiva dentre os membros, nominados no inciso I, deste 
artigo.
Art.2º Fica designado o servidor Dagoberto Moreira Guaracy, titular do cargo de provimento efetivo de Técnico Superior em Edifi cações e Obras Públicas, para dar su-
porte técnico à Comissão constituída no artigo 1º desta Portaria, inclusive com emissão de pareceres técnicos, em processos licitatórios relativos às obras de engenharia.
Art.3º A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu critério, para melhor realização do certame licitatório, fundamentar suas decisões em pareceres exarados por 
técnicos, de áreas diversas pertencentes à Administração Pública do Município de Contagem.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art.5º Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a Portaria SEAD n.º 05, de 08 de fevereiro de 2021, da Secretaria Municipal de Administração.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Contagem, aos 21 de junho de 2021.
Carlos Frederico Pinto e Netto
Secretário Municipal de Administração
Matrícula 01347957

PORTARIA SEAD Nº18, de 21 de junho de 2021.
Designa Pregoeiros e membros da Equipe de Apoio para atuarem nas licitações na modalidade Pregão e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
nº 247, de 29 de dezembro de 2017, e no Decreto Municipal nº 1.138, de 22 de julho de 2019, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e no Decreto Munici-
pal nº 11.172, de 08 de maio de 2003, alterado pelo Decreto Municipal n° 175, de 29 de agosto de 2005;
RESOLVE:
Art.1º Designar para exercer a função de Pregoeiro os seguintes servidores: 
I – Márcia Mendes Siqueira - Matrícula 0113447-3;
II – Camilla Rodrigues Lima Aguiar – Matrícula 0143512-0;
III – Maria Isabel Aparecida de Souza – Matrícula 0019918-8;
IV – Carlos Monteiro Lourenço Antônio – Matrícula 1890690-5;
V – Eliana Alves da Silva - Matrícula 13447-3.
§1º Dentre os servidores supra arrolados, um será Pregoeiro e os demais serão membros da Equipe de Apoio ao Pregoeiro, em cada certame.
§2º O edital indicará o Pregoeiro Titular para o certame e, em seus impedimentos legais e eventuais, será substituído por um servidor dentre os servidores supra arrola-
dos, que atuará como Pregoeiro Substituto, especifi camente designado para este fi m.
Art.2º Os Pregoeiros e a Equipe de Apoio, de que trata esta Portaria, atuarão nos processos de licitação na modalidade Pregão, seja na forma presencial ou eletrônica, 
de competência da Secretaria Municipal de Administração.
Art.3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº005, de 08 de fevereiro de 2021, da Secretaria Municipal de Administração.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de junho de 2021.
Carlos Frederico Pinto e Netto
Secretário Municipal de Administração
Matrícula 01347957
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.467 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005, publicado no Diário Ofi cial do Município, edição nº 2.207/2005; considerando, ainda, os 
despachos exarados no Processo nº. 02155/2021-10A; e conforme dispõe a Lei nº 2.073, de 1º (primeiro) de junho de 1990, alterada pela Lei Complementar nº 274, 
datada de 29 de março de 2019; PRORROGA a redução de jornada de trabalho, para 20 (vinte) horas semanais, concedida por meio do Ato Administrativo nº 25.808, 
datado de 10 de agosto de 2020, à servidora ELISANGELA ALVES DUARTE DA CRUZ, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar em Saúde Bucal-40H, Nível III-B, 
Padrão “P-09” matrícula nº. 81041, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 13 de julho de 2021.  
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de junho de 2021.  
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO 
Secretário Municipal de Administração 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.468 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005, publicado no Diário Ofi cial do Município, edição nº 2.207/2005; considerando, ainda, os 
despachos exarados no Processo nº. 01716/2021-10A; e conforme dispõe a Lei nº 2.073, de 1º (primeiro) de junho de 1990, alterada pela Lei Complementar nº 274, 
datada de 29 de março de 2019; PRORROGA a redução de jornada de trabalho, para 20 (vinte) horas semanais, concedida por meio do Ato Administrativo nº 25.351, 
datado de 30 de junho de 2020, à servidora ELIDA DAMARES DOS SANTOS TRINDADE, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem I-30-H, Nível 
IV-A, Padrão “P-06” matrícula nº. 172048, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 30 de junho de 2021.  
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de junho de 2021. 
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO 
Secretário Municipal de Administração 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.469 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; e nos termos dos Artigos 79, 80 e 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990; e nos despachos exarados no Processo Administrativo nº 03956/2021-01A; CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, 
ao servidor ADRIANO PEREIRA MIRANDA, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Civil, Nível X, Padrão “P-6”, matrícula nº. 1446629, lotado na Secretaria Mu-
nicipal de Defesa Social, pelo período 1º (primeiro) de junho de 2021 a 1º (primeiro) de junho de 2023; e, deverá recolher a contribuição previdenciária, parte servidor, 
nos termos do Artigo 16 da Lei Complementar nº. 005 de 12 de julho de 2005, através de documento de arrecadação de contribuição previdenciária, a ser disponibi-
lizado pelo Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem. Este Ato Administrativo entra em vigor na sua data de publicação, retroagindo 
seus efeitos a 1º (primeiro) de junho de 2021. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de junho de 2021.  
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO 
Secretário Municipal de Administração 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.470 
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 RETIFICAR o Artigo 2º do Ato Administrativo nº 27.399, datado de 09 de junho de 2021, no tocante ao nome do servidor nomeado para cargo em comissão 
DAM-14, código TransCon.DAM14.06, designado(a) para responder pela Diretoria de Transportes, lotado na Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem 
- TransCon, conforme abaixo descrito: 
Onde se Lê: “[...] LUIZ OTAVIO ROCHA CASTILHO [...]”; 
Leia-se: “[...] LUIS OTAVIO ROCHA CASTILHO [...]” 
Art.2º RETIFICAR o Artigo 3º do Ato Administrativo nº 27.399, datado de 09 de junho de 2021, no tocante ao nome do servidor nomeado para cargo em comissão 
DAM-12, código TransCon.DAM12.01, lotado na Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon, conforme abaixo descrito: 
Onde se Lê: “[...] FRANCISCO MACIEL [...]”; 
Leia-se: “[...] FRANCISCO DE ASSIS MACIEL [...]” 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de junho de 2021. 
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS 
Prefeita de Contagem 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.471 
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto nos artigos 12 e 13, da Lei Municipal no. 2.160 de 20 de dezembro de 1990 
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem), e suas alterações; e considerando, o Edital de Concurso Público nº. 02/2019; considerando, ainda, o 
resultado classifi catório fi nal, expedido pela FUNEC, homologado em 27 de janeiro de 2020; considerando, fi nalmente, as necessidades reais do setor próprio; NOMEIA 
para os respectivos cargos de provimento efetivo, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, segundo a ordem de classifi cação, os candidatos habilitados 
a seguir relacionados: 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Nome Classifi cação 

ORLANDO MARCOS CAMPOS PIMENTEL 37º 
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UAURÁ MENEZES COELHO VIEIRA DA SILVA    38º 

CAROLINE DA SILVA MOREIRA 13º (Lei 4.714, de 09 de janeiro de 2015) 

PSICÓLOGO 

LUCIANA APARECIDA SILVA DOS REIS  4º (Art.8º da Lei 2.160/1990) 

ASSISTENTE SOCIAL 

NEI FARIA DE AZEVEDO 47º 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de junho de 2021.  
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS 
Prefeita de Contagem  
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO 
Secretário Municipal de Administração 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.472 
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo Administrativo nº. 03911/2021-01A; nos termos do 
artigo 31 da Lei Municipal nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica Peb 1 - II, Nível 
XIII-A, Padrão “P-10”, matrícula nº. 1350656, a servidora MARINA PEREIRA DE SOUZA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, retroagindo seus efeitos a 11 de 
maio de 2021; devendo a servidora apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o artigo 217, da 
Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de junho de 2021. 
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS 
Prefeita de Contagem   
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO 
Secretário Municipal de Administração 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.473 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Artigo 7º do Ato Administrativo nº 27.460, datado de 18 de 
junho de 2021, conforme abaixo descrito:  
Onde se Lê: “[...] cargo em comissão DAM-6, código SMS.DAM6.28, o(a) servidor(a) NAYARA CRISTINA ALVARES MAIA [...]”; 
Leia-se: “[...] cargo em comissão DAM-6, código SMS.DAM6.52, o(a) servidor(a) NAYARA CRISTINA ALVARES MAIA  [...]” 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de junho de 2021. 
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO 
Secretário Municipal de Administração 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.474 
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 EXONERAR, do cargo em comissão DAM-7, código SECOM.DAM7.02, JOSEFINA DE SOUSA ROCHA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Comunicação, a partir 
da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo o(a) servidor(a) apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, 
conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declara-
ção. 
Art.2º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-7, código GP.DAM7.02, JOSEFINA DE SOUSA ROCHA, lotado(a) 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.3º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-5, código SEAD.DAM5.05, MARIANA LINO DO NASCIMENTO, lotado(a) na Secretaria Municipal de Administração, a 
partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo o(a) servidor(a) apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atu-
alizada, 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. 
Art.4º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-8, código SECEJ.DAM8.01, MARIANA LINO DO NASCIMENTO, lotado(a) na Secretaria Municipal de Cultura, Esportes 
e Juventude, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria da 
Secretária Municipal de Cultura, Esportes e Juventude, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 445, de 22 de março de 2018 e suas 
alterações.  
Art.5º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-2, código SMS.DAM2.06, VICTOR HUGO FERREIRA GOMES, lotado(a) na Secretaria Municipal Saúde, 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 Saúde, de 
acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 461, de 28 de março de 2018 e suas alterações.  
Art.6º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-5, código SMDS.DAM5.03, DAYSE DANIELA ANTUNES SANTOS, lotado(a) na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo o(a) servidor(a) apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com 
data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a 
referida declaração. 
Art.7º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-5, código SMDS.DAM5.03, HELDER AUGUSTO DINIZ SILVA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
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Social, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria da Secretária 
Municipal de Desenvolvimento Social, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 458, de 28 de março de 2018 e suas alterações. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de junho de 2021. 
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS 
Prefeita de Contagem 
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO 
Secretário Municipal de Administração  

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2021 - PROCESSO N° 032/2021 - EDITAL N°019/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE INSUMOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, 
DA MERENDA ESCOLAR E ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM E AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO CENTRO 
DE REFERÊNCIA ANTÔNIO CARLOS LEMOS, COMPREENDENDO O PROVIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES (EXCETO OS GÊNEROS 
ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO, POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR), ASSIM COMO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, E EXECUÇÃO DE PEQUENOS 
SERVIÇOS DE ADAPTAÇÕES E REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS INSTALAÇÕES DAS COZINHAS, ESTOQUE E LOCAIS DE DESCARTE DE RESÍDUOS ALIMENTARES, 
PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MU-
NICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA  E FUNDAÇÃO ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS ANEXOS 
CONSTANTES DESTE EDITAL.

IMPUGNANTE: NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIDA LTDA.

A Pregoeira do Município de Contagem, designada pela Portaria nº 05, de 08 de fevereiro de 2021, no exercício de sua competência, tempestivamente julga e responde 
a impugnação interposta pela NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIDA LTDA, com as seguintes razões de fato e de direito:

I – Das preliminares

IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA interposta, tempestivamente, pela empresa NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIDA LTDA. através de seu representante legal, de-
vidamente qualifi cado na peça inicial, CONTRA os termos do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2021, com fundamento na Lei Federal 10.520/2002, que disciplina 
esta modalidade, Decreto Municipal 200/13 e subsidiariamente nas normas constantes da Lei 8.666/93 com suas alterações, Lei Complementar 123/2006.

II - Das Formalidades Legais

Que, cumpridas as formalidades legais, registra-se que cientifi cados foram, todos os demais licitantes da existência e trâmite da respectiva IMPUGNAÇÃO ADMINISTRA-
TIVA, conforme comprovam os documentos acostados ao Processo de Licitação retro identifi cado.

III - Das Alegações e Da Análise

A empresa NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIDA LTDA apresentou impugnação ao Edital por discordar dos seus termos conforme documento apenso aos autos 
do Processo, alegando em síntese, que:

A Secretaria Municipal de Educação – SEDUC assim se manifesta em Ofício com relação aos termos da Impugnação:

O EDITAL PERMITE A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO, CONTUDO, NÃO JUSTIFICOU OS MOTIVOS DA ADMISSIBILIDADE;

DA PREVISÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA POR PAPEL TIMBRADO (identifi cação da empresa e sua proposta, antes da fase de lances); 

DA ILEGALIDADE DO CERTAME PELO DESCUMPRIMENTO E PELA VIOLAÇÃO ARBITRÁRIA DO DECRETO Nº 10024/2019 – ARTIGO 26 (Documentos de habilitação conco-
mitantemente com a proposta de preços);

DA VISITA TÉCNICA FACULTATIVA – COMPLEXIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS E CONTÍNUOS – CONHECIMENTO PRÉVIO DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DAS EDIFI-
CAÇÕES – FALTA DE PADRONIZAÇÃO DAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES – NECESSIDADE DE CONHECIMENTO PRÉVIO DAS CONDIÇÕES DE EXEDCUÇÃO DO 
OBJETO CONTRATUAL (visita técnica foi facultativa- empresa entende ser obrigatória);

DAS IRREGULARIDADES DE ORDEM TÉCNICA E EM ABSOLUTO DESACORDO COM OS TERMOS DA RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 06/2020 (De acordo com a nota técnica n° 
1879810/2020/COSAN/CGPAE/DIRAE que subsidia as orientações publicadas na Resolução 06 de 08 de Maio de 2020, é proibida a oferta  de pães e biscoitos industriali-
zados para crianças menores de 3 anos de idade.).

Ao fi nal requereu a alteração do edital e a suspensão do pregão previsto para 23.06.2021, para a republicação do objeto na modalidade concorrência.
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Face aos argumentos apresentados pelo impugnante, faz-se as seguintes considerações:

1. PONTO 1:  A IMPUGNANTE ALEGOU QUE O EDITAL PERMITE A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO, SEM CONTUDO, APRESENTAR OS MOTIVOS DA ADMIS-
SIBILIDADE.

Diante dos termos do Termo de Referência e demais documentos que compõem o processo licitatório, a Equipe de Pregões decide pela vedação da participação de 
consorcio, realizando as adequações necessárias no edital.

2. PONTO 2: DA PREVISÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA POR PAPEL TIMBRADO

Alega a Impugnante:
“Verifi ca-se da previsão do item 7.1 do edital que a proposta deve ser preenchida pelo sistema eletrônico, todavia, no subitem 7.6, foi previsto que a proposta deverá 
ser impressa em papel timbrado contendo o nº de CNPJ da empresa licitante.”

Contudo, sem razão a impugnante.

No item 7.1 consta a previsão de inserção no campo próprio do site do Banco do Brasil, quando a Licitante deverá inserir no campo obrigatório o valor total da sua 
proposta para dar início a sessão de disputa, como se verifi ca:

7.1. A Proposta Comercial, contemplando o valor unitário, valor total por item e o valor total, deverá ser inserida no campo próprio do sistema eletrônico, até a data e 
horário marcados para abertura das propostas. 

Já com relação ao item 7.6 prevê a forma como a licitante arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada, conforme descrito no item 10.18 do edital (O 
licitante classifi cado, detentor da proposta de menor preço, deverá encaminhar ao Pregoeiro, por meio eletrônico no endereço cpl.contagem@contagem.mg.gov.br, em 
até 24 (Vinte e quatro) horas após o encerramento da sessão do Pregão, sua PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA AO PREÇO FINAL E OS DOCUMENTOS CONSTANTES DO 
ITEM 8.), como também se verifi ca:

7.6. A proposta de preço deverá ser legível, datilografada ou impressa em processador de texto sem emendas ou rasuras, em uma única via, em papel timbrado onde 
conste o CNPJ ou carimbo padronizado do CNPJ da proponente, datada, assinada pelo representante legal da licitante (no caso de consórcio pelo representante legal 
da empresa líder), com prazo de validade mínimo de 60 (sessenta) dias da data de sua apresentação. 

Neste ponto sem razão a impugnante.

3. PONTO 3: DA ILEGALIDADE DO CERTAME PELO DESCUMPRIMENTO E PELA VIOLAÇÃO ARBITRÁRIA DO DECRETO Nº 10024/2019 – ARTIGO 26:

Alega a Impugnante:

“Consoante se infere do artigo 26 do absolutamente vigente Decreto nº 10024/2019, o qual regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para 
a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da admi-
nistração pública federal”.

Conforme verifi cado no item anterior, as fases do certame estão bem esclarecidas no edital convocatório, não havendo que se falar em apresentação  de documentos 
de habilitação concomitantemente com a proposta de preços, conforme alegado pela impugnante.

Assim, a Equipe de Pregões esclarece que as licitantes deverão preencher os campos obrigatórios do sistema do Banco do Brasil e somente o arrematante deverá enviar 
a proposta e a documentação conforme item 10.18. 

4. PONTO 4: DA VISITA TÉCNICA FACULTATIVA – COMPLEXIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS E CONTÍNUOS – CONHECIMENTO PRÉVIO DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DAS 
EDIFICAÇÕES – FALTA DE PADRONIZAÇÃO DAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES – NECESSIDADE DE CONHECIMENTO PRÉVIO DAS CONDIÇÕES DE EXEDCUÇÃO DO 
OBJETO CONTRATUAL:

A empresa impugnante apresenta entendimento de que a visita técnica deveria ser obrigatória, como se verifi ca:

“A Lei nº 8.666/93 autoriza, no seu art. 30, inc. III, a Administração Pública a exigir, como requisito de qualifi cação técnica, a comprovação de que a licitante realizou 
visita técnica no local onde serão cumpridas as futuras obrigações contratuais, em momento anterior à apresentação de sua proposta no certame”

Todavia, como o edital convocatório menciona nos itens 8.5.5 e 8.5.6, a empresa que optar por não realizar a visita técnica, além de assinar  declaração de renuncia à 
visita técnica, não poderá usar o argumento de ausência de visita técnica para se eximir de suas obrigações contratuais.

Nesse sentido apregoa a Lei nº 8666/93 no âmbito dos requisitos relativos à qualifi cação técnica das licitantes, assim sendo, vejamos o que se expressa:

Art. 30. A documentação relativa à qualifi cação técnica limitar-se-á a:
                                               (...)

 III – comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido (grifo nosso), de que tomou conhecimento de todas as informa-
ções e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

Mediante o que se apresenta, evidencia-se que a interpretação do pressuposto legal acima transcrito, restou equivocada, haja vista que contrariamente ao apontado 
pela impugnante, não há imposição legal expressa que impute à Administração Pública, exigir como requisito de qualifi cação técnica, a comprovação de que a licitante 
realizou visita técnica aos locais de execução do objeto licitado.
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Outrossim, consoante sinalizado, no trecho extraído da Lei das licitações, a expressão “quando exigido” torna cristalino que a Administração tem autonomia para 
deliberar concernentemente à matéria em voga.

A despeito da vistoria técnica às instalações da contratante constituir etapa precípua no processo de concepção das propostas das pretensas licitantes, a discriciona-
riedade do ato se mostra razoável a medida em que não restringe, a participação no certame, de empresas das mais diversas localidades do país, em face de eventual 
ônus que se imporia aos licitantes, caso se determinasse a obrigatoriedade do feito.

Ainda sobre o tema em avença, o Tribunal de Contas da União, ao deliberar sobre o Processo nº 033.535/2014- 0, de relatoria do Ministro Weder de Oliveira, assentou o 
seguinte entendimento:

“Isto porque o art. 30, III, da Lei n.º 8.666/93 admite exigir da participante comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que tomou conhecimento das informações e 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, porém não fi xa a necessidade de que o licitante visite pessoalmente as instalações para avalia-
ção das condições de execução dos serviços. 20. A jurisprudência desta Corte de Contas caminha no sentido de considerar que a exigência de visita técnica como requi-
sito de habilitação, quando não justifi cada pelas peculiaridades do objeto, restringe indevidamente a competitividade, em afronta ao art. 3º, §1º, da Lei 8.666/1993.

Desta feita, pelo exposto, nega provimento ao item questionado.

5. PONTO 5: DAS IRREGULARIDADES DE ORDEM TÉCNICA E EM ABSOLUTO DESACORDO COM OS TERMOS DA RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 06/2020: 

A empresa impugnante alega:
“De acordo com a nota técnica N° 1879810/2020/COSAN/CGPAE/DIRAE que subsidia as orientações publicadas na Resolução 06 de 08 de Maio de 2020, é proibida a 
oferta de pães e biscoitos industrializados para crianças menores de 3 anos de idade”:

A Secretaria Municipal de Educação esclareceu:

“No que se refere à indicação manifesta pela impugnante quanto ao descumprimento dos pressupostos da Resolução CD/FNDE Nº 06/2020, a princípio mister aclarar 
que as especifi cações técnicas concernentes à execução dos cardápios que serão ofertados no âmbito do Programa de Alimentação Escolar, no Município, são defi nidas 
por equipe de Nutricionistas, profi ssional habilitado para tal atribuição.

 No tocante à publicação da citada Resolução, cumpre cientifi car que esta Municipalidade procedeu com a implementação de todas as adequações impostas pela nova 
legislação. Nessa conjuntura, esclarecemos:

A oferta de alimentos como pães e biscoitos aos estudantes do segmento de creche, faixa etária de 1 a 3 anos de idade está em absoluta concordância com o estabe-
lecido pela lei. Consoante estabelecido no Anexo I.C - PER CAPITAS POR CARDÁPIO, os tipos de pães e biscoitos especifi cados nos cardápios destinados ao público de 
que se trata, enquadra-se na categoria de alimento processado e não ultra processado, porquanto que a discriminação é clara ao mencionar “Biscoito Caseiro” e “Pão 
Artesanal” na composição dos cardápios do segmento de Educação Infantil. 

Adicionalmente, no ANEXO I.B: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS ALIMENTOS denota-se as especifi cações desses alimentos segundo transcrito:

•Biscoito de polvilho  
Biscoito de polvilho sabor tradicional, produzido de forma artesanal. Ingredientes: polvilho azedo, leite, óleo vegetal, ovos e sal; biscoito produzido a partir de matérias-
-primas sãs e limpas; livre de contaminantes como fungo e bolores. Os biscoitos deverão ser isentos de gordura trans, bem como de conservantes ou outros aditivos 
de uso industrial. Biscoito de tamanho regular, em forma de argola, com peso unitário de 5g (variação aceitável de até 10%). Serão rejeitados biscoitos mal assados, 
queimados, amassados, achatados, quebrados, velhos, murchos, com excesso de dureza e com características organolépticas anormais. Acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxica, não violada, que garanta a integridade do produto; com aspecto característico: cor, odor e sabor próprio; a embalagem deverá conter 
externamente os dados de identifi cação do produto: marca; nome e endereço do fabricante; data de validade ou prazo máximo para consumo; número do lote; infor-
mação nutricional; quantidade do produto; isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e larvas; não 
podendo apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso. 

•Biscoito Doce Tipo Rosquinha (Caseira) 
Biscoito doce produzido de forma artesanal, à base de leite e/ou derivados, novo, de boa qualidade, livre de sujidades ou quaisquer outros contaminantes como fungos 
e bolores. Biscoito de tamanho regular, em formato circular, com peso unitário de 5g (variação aceitável de até 10%). Serão rejeitados biscoitos mal assados, queima-
dos, amassados, achatados, quebrados, velhos, murchos, com excesso de dureza e com características organolépticas anormais. Os biscoitos deverão ser isentos de 
gordura trans, bem como de conservantes ou outros aditivos de uso industrial.  Embalagem primária: pacote plástico atóxico transparente, contendo identifi cação do 
fabricante, nome do produto, peso, lote, lista de ingredientes, valor nutricional, data de fabricação e validade.
Embalagem secundária: caixa de papelão resistente e devidamente lacrada com identifi cação do fabricante, nome do produto, peso, lote, data de fabricação e validade 
e empilhamento máximo.

•Biscoito Papa Ovo 
 Biscoito salgado, crocante e de textura consistente produzido a partir do escaldamento da fécula de mandioca e 
acrescido de ovos, com peso unitário de 5g (variação aceitável de até 10%). INGREDIENTES: Fécula de mandioca, ovos, gordura vegetal, bicarbonato de amônia, sal e 
corante natural de urucum. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGENS: 
Embalagem primária: Pacotes de polipropileno atóxico, resistente, hermeticamente fechado sem contato manual. 
Embalagem secundária: Caixas de papelão com abas superior e inferior lacradas com fi ta adesiva de polipropileno.

•Pães “Artesanais” 
 Pão “de Sal” ou francês: É o produto fermentado, preparado, obrigatoriamente, com farinha de trigo, sal (cloreto de sódio) e água, que se caracteriza por apresentar 
casca crocante de cor uniforme castanho-dourada e miolo de cor branca-creme de textura e granulação fi na não uniforme, textura macia, aveludada, sedosa e elástica. 
O pão deverá ser fabricado com matéria-prima de primeira qualidade, isenta de matéria terrosa, parasitos, conservantes de qualquer espécie e em perfeito estado de 
conservação e apresentar tamanho padrão. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado, o que apresentar bolores, fermentação estranha, germes patogênicos, para-
sitos, larvas, fungos, sujidades e microrganismos que indiquem manipulação defeituosa do produto. O pão deverá estar embalado em sacos plásticos transparentes, de 
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maneira higiênica e ordenados, sem amassá-los. Peso Líquido dos Pães= 50g, sendo que, no caso de peso inferior, será tolerada uma variação de até 5%.

Na esfera da execução da nova Resolução do PNAE está vedada a oferta de alimentos ultra processados, ao público da faixa etária de 1 a 3 anos de idade. Os alimentos 
acima descritos, por sua composição, integram a classifi cação de produtos processados. Relativamente à frequência de fornecimento desses alimentos, destaca-se que a 
limitação legal está sendo cumprida a contento, segundo disposto no item 3 do Anexo II da NOTA TÉCNICA Nº 1879810/2020/COSAN/CGPAE/DIRAE. 

Pari passu, o documento em questão apresenta ainda, a seguinte ponderação: “A composição do produto pode variar conforme a marca/fabricante, por isso, orienta-se 
a leitura atenta dos ingredientes, a fi m de confi rmar que se trata de um produto ultra processado”. Desta feita, há que se considerar que a avaliação de um produto 
alimentício não se limita meramente a sua origem industrial.

No ANEXO I.M – TABELAS DE INCIDÊNCIAS do Edital do certame em voga é possível certifi car a incidência com a qual esses alimentos serão apresentados nos respecti-
vos cardápios:

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
Quanto à oferta de iogurte na composição dos cardápios do Ensino Infantil, incumbe inteirar que o produto 
delimitado para esse público é a sua versão natural e desnatada, conforme estabelecido nos Anexos 
editalícios projetados a seguir:  
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Quanto à alegação de proibição da oferta do produto manteiga nos cardápios do segmento de ensino em pauta, não existe quaisquer menções de vedação legal para 
o seu fornecimento como recheio de pães. Em consulta à NOTA TÉCNICA Nº 1879810/2020/COSAN/CGPAE/DIRAE e à Resolução CD/FNDE Nº 06/2020, tal produto não 
fi gura o rol de proibições. 

Por derradeiro, mediante o amplamente manifesto, refuta-se absolutamente o ponto questionado”.

Pelas razões expendidas, esta Pregoeira decide conhecer da impugnação, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, no sentido de vedar a participação de Consórcio, 
negando provimentos aos demais pontos alegados.

Da Decisão

Isto posto, sem nada mais a evocar, conhecemos da Impugnação interposta pelo NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIDA LTDA., para dar-lhe provimento parcial, 
decidindo conforme exposto acima quanto ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2021.

Contagem, 21 de junho de 2021.
Equipe de Pregões

Márcia Mendes Siqueira
Pregoeira

Camila Rodrigues Lima Aguiar
Equipe de Apoio

Maria Izabel Aparecida de Souza
Equipe de Apoio

DECISÃO

FEITO: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA (CONTRA)
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2021 - PROCESSO N° 032/2021 - EDITAL N°019/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE INSUMOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, 
DA MERENDA ESCOLAR E ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM E AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO CENTRO 
DE REFERÊNCIA ANTÔNIO CARLOS LEMOS, COMPREENDENDO O PROVIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES (EXCETO OS GÊNEROS 
ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO, POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR), ASSIM COMO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, E EXECUÇÃO DE PEQUENOS 
SERVIÇOS DE ADAPTAÇÕES E REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS INSTALAÇÕES DAS COZINHAS, ESTOQUE E LOCAIS DE DESCARTE DE RESÍDUOS ALIMENTARES, 
PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MU-
NICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA  E FUNDAÇÃO ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS ANEXOS 
CONSTANTES DESTE EDITAL.
IMPUGNANTE: NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIDA LTDA.

De acordo com o Parágrafo 4° do Art. 109 da Lei Nº 8.666/93 e com base na análise efetuada pela Equipe de Pregões, RATIFICO a Decisão proferida quanto à Impug-
nação interposta pela NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIDA LTDA., para dar-lhe provimento parcial, decidindo conforme exposto acima quanto ao PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 012/2021.

Contagem, 21 de junho de 2021. 

________________________________
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 190, DE 21 DE JUNHO DE 2021

Altera o Decreto nº 160, de 27 de maio de 2021, que dispõe sobre o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU -, da Taxa de Coleta 
de Resíduos Sólidos - TCRS - e da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CCSIP -, para o exercício fi nanceiro de 2021 e fi xa a forma, prazos de 
recolhimento.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no exercício das atribuições legais que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o dis-
posto nos arts. 6º-B, 15, 50-A a 71, 142-A a 142-E e 179 a 181-B todos da Lei nº 1.611, de 30 de dezembro de 1983 – do Código Tributário do Município de Contagem,

DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 160, de 27 de maio de 2021, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º (...)
§ 1º Os proprietários dos imóveis utilizados exclusivamente como residência que não estejam registrados no cadastro técnico municipal e façam jus à isenção prevista 
no caput poderão requerê-la até o dia 30 de agosto de 2021, com os seguintes documentos:
(...)
IV –comprovante de propriedade, titularidade ou posse do imóvel, quando o requerente não fi gurar na condição de titular no cadastro do imóvel;
V – (...).” (NR)
Art. 2º Os incisos II a V do § 1º do art. 4º do Decreto nº 160, de 2021, passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 4º (...)
§ 1º(...)
II – comprovante de propriedade, titularidade ou posse do imóvel, quando o requerente não fi gurar na condição de titular no cadastro do imóvel;
III – Documento de Identidade e CPF do titular do imóvel;
IV – Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2021, ano calendário 2020, para os contribuintes que receberam rendimentos tribu-
táveis superiores a R$28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) no ano de 2020, nos termos da Instrução Normativa RFB Nº 
2.010 de 24, de fevereiro de 2021, ou Declaração fi rmada pelo requerente ou seu procurador de que está isento da Declaração anual;
V – Em caso do requerente declarar ser isento da Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda, deverá ser apresentado comprovante atualizado de rendimentos 
emitido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS -, do Fundo de Previdência próprio ou complementar do qual seja benefi ciário, ou extrato de pagamento de 
benefício referente a um dos meses do exercício de 2021.
VI – (...).” (NR)
Art. 3º O inciso I e o § 1ºdo art. 5º do Decreto nº 160, de 2021, passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 5º (...)
§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos III e VI do art. 1º da Lei nº 3.496, de 2001, correspondentes a isenção conferida  ao imóvel construído e que seja utilizado ex-
clusivamente para ministrar ensino especial e gratuito a defi ciente físico ou excepcional e ao imóvel próprio ou ao imóvel cedido ou alugado, que esteja sendo utilizado 
como templo religioso, o requerimento de reconhecimento de isenção deverá ser feito conforme determina o § 2º do art. 1º da Lei nº 3.496, de 2001, até o dia 30 de 
setembro de 2021, acompanhado dos seguintes documentos comprobatórios da situação alegada:
I – comprovante de propriedade, titularidade ou posse do imóvel atualizado, quando o locador ou requerente não fi gurar na condição de titular no cadastro do imóvel; 
II – (...).” (NR)
Art. 4º O § 5º do art. 11 do Decreto nº 160, de 2021, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 11 (...)
§ 5º Para concessão da redução prevista no § 4º, o requerimento do interessado deverá ser feito até o dia 30 de agosto de 2021, instruído com os seguintes documen-
tos:”
I – (...).” (NR)
Art. 5º O art. 21 do Decreto nº 160, de 2021, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 21 O contribuinte poderá formalizar pedido de revisão do lançamento dos tributos previstos neste decreto mediante requerimento dirigido à Superintendência de 
Fiscalização da Subsecretaria da Receita Municipal até o dia 30 de agosto de 2021, devidamente instruído com a documentação comprobatória respectiva, conforme 
formulário.
(...)” (NR)
Art. 6º O Decreto nº 160, de 2021, passa a vigorar acrescido dos seguintes arts. 25-A e 25-B:
“Art. 25-A Para fi ns de realização dos requerimentos previstos neste decreto, a comprovação e alteração da titularidade do imóvel poderá ocorrer conforme previsão 
contida nos §§ 4º a 7º do art. 4º do Decreto nº 98, de 14 de abril 2021, podendo o pedido ser instruído com a Declaração de Posse e Responsabilidade Tributária.
Art. 25-B Os requerimentos previstos neste decreto que apresentarem incorreções ou omissões serão encerrados e arquivados caso as pendências não sejam solucio-
nadas pelo requerente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados de sua notifi cação, aceitando-se como meio de intimação as comunicações encaminhadas através do 
sistema de Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DEC, nos termos do art. 11-A do CTM.
Parágrafo único A intimação, ou a comunicação de pendências ou de ocorrência poderão ser disponibilizadas de forma complementar através do envio de mensagem 
ao endereço eletrônico fornecido no requerimento e seu assentamento no Sistema de Protocolo e Tramitação de Processos e Documentos da Administração Municipal.” 
(NR)
Art. 7º Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 21 de junho de 2021.

MARILIA APARECIDA CAMPOS 
Prefeita de Contagem
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DECRETO Nº 191, DE 21 DE JUNHO DE 2021

Altera o Decreto nº 175, de 8 de junho de 2021, que regulamenta o disposto no art. 12 da Lei Complementar nº 305, de 30 de março de 2021, que autoriza a análise 

dos pedidos de isenção do IPTU e da TCRS em aberto referentes aos exercícios de 2017 a 2020.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no exercício das atribuições legais que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica Municipal e, em especial, o art. 12 

da Lei Complementar nº 305, de 30 de março de 2021,

DECRETA:

Art. 1º Os incisos II a V do § 5º do art. 4º do Decreto nº 175, de 8 de junho de 2021, passam a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 4º (...) 

§ 5º (...)

II –  comprovante de propriedade, titularidade ou posse do imóvel, quando o requerente não fi gurar na condição de titular no cadastro do imóvel;

III – documento de Identidade e CPF do titular do imóvel;

IV – Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física do ano anterior ao exercício que se pleiteia a isenção ou declaração fi rmada pelo requerente ou seu 

procurador de que estava isento da declaração anual;

V – Em caso do requerente declarar ser isento da Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda, deverá ser apresentado comprovante de rendimentos emitido pelo 

Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS –, do Fundo de Previdência próprio ou complementar do qual seja benefi ciário, ou extrato de pagamento de benefício 

referente ao exercício que se pleiteia a isenção.

VI – (...).” (NR)

Art. 2º O inciso I e o § 1º do art. 5º do Decreto nº 175, de 2021, passam a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 5º (...)

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos III e VI do art. 1º da Lei nº 3.496, de 2001, correspondentes a isenção conferida  ao imóvel construído e que seja utilizado ex-

clusivamente para ministrar ensino especial e gratuito a defi ciente físico ou excepcional e ao imóvel próprio ou ao imóvel cedido ou alugado, que esteja sendo utilizado 

como templo religioso, o requerimento de reconhecimento de isenção deverá ser feito conforme determina o § 2º do art. 1º da Lei nº 3.496, de 2001, até o dia 30 de 

setembro de 2021, acompanhado dos seguintes documentos comprobatórios da situação alegada:

I – comprovante de propriedade, titularidade ou posse do imóvel atualizado, quando o locador ou requerente não fi gurar na condição de titular no cadastro do imóvel; 

II – (...).” (NR)

Art. 3º O Decreto nº 175, de 2021, passa a vigorar acrescido dos seguintes arts. 6º-A e 6º-B:

“Art. 6º-A Para fi ns de realização dos requerimentos previstos neste decreto, a comprovação e alteração da titularidade do imóvel poderá ocorrer conforme previsão 

contida nos §§ 4º a 7º do art. 4º do Decreto nº 98, de 14 de abril 2021, podendo o pedido ser instruído com a Declaração de Posse e Responsabilidade Tributária.

“Art. 6º-B Os requerimentos previstos neste decreto que apresentarem incorreções ou omissões serão encerrados e arquivados caso as pendências não sejam solucio-

nadas pelo requerente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados de sua notifi cação, aceitando-se como meio de intimação as comunicações encaminhadas através do 

sistema de Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DEC, nos termos do art. 11-A do CTM.

Parágrafo único A intimação, ou a comunicação de pendências ou de ocorrência poderão ser disponibilizadas de forma complementar através do envio de mensagem 

ao endereço eletrônico fornecido no requerimento e seu assentamento no Sistema de Protocolo e Tramitação de Processos e Documentos da Administração Municipal.” 

(NR)

Art. 4º Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 21 de junho de 2021.

MARILIA APARECIDA CAMPOS 

Prefeita de Contagem
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DECRETO Nº 192, DE 21 DE JUNHO 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$)

1.07.1.04.122.0001.2132.33903900.0100 16.989,76

1.07.1.04.122.0001.2132.33903900.0100 50.000,00

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.4100 5.288.000,00

1.07.3.09.272.0055.2018.31900300.0103 260.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31900400.2159 1.966.762,49

1.07.3.09.272.0055.2018.33909800.0103 190.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2259 3.251.453,96

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2255 1.390.000,00

1.07.3.09.272.0055.2018.31900300.4100 535.000,00

TOTAL 12.948.206,21

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

tárias:

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

1.07.1.04.122.0001.2132.33903600.0100 16.989,76

1.07.1.04.122.0001.2132.44905100.0100 50.000,00

1.07.3.09.272.0055.2018.31900100.0103 450.000,00

1.13.1.10.302.0041.1032.33903000.2255 1.390.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2159 1.966.762,49

1.13.1.10.301.0040.2190.33933900.2259 3.251.453,96

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.0102 5.823.000,00

TOTAL 12.948.206,21

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, conforme parágrafos 1º a 3º 

e seus incisos.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 21 de junho de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

ANDRÉ TEIXEIRA MOREIRA

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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DECRETO 193, DE 21 DE JUNHO 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$) 

1.07.1.04.122.0001.2132.33903900.0100                     200.000,00 

1.07.3.09.272.0055.2018.33900800.0100                            300,00 

1.07.1.04.122.0001.2132.33903900.0100                       12.000,00 

1.07.1.04.122.0001.2132.33903900.0100                         1.994,00 

TOTAL                     214.294,00 

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

tárias:

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

1.07.1.04.122.0050.2135.33904000.0100                     200.000,00 

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.0102                            300,00 

1.07.1.04.122.0053.2223.33903900.0100                       12.000,00 

1.07.1.04.122.0053.2223.33903600.0100                         1.994,00 

TOTAL                     214.294,00 

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

Palácio do Registro, em Contagem, 21 de junho 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 Educação

EXTRATO DO 11° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 058/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR MARIA DO AMPARO E O MUNICÍPIO DE CONTA-
GEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA.
ASSINADO: 21/06/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/07/2021.

EXTRATO DO 12° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 056/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR MACHADO DE ASSIS E O MUNICÍPIO DE CONTA-
GEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA.
ASSINADO: 21/06/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 12/07/2021

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N.º 090/2021 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR  VASCO PINTO DA FONSECA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉ-
DIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: R$ 87.874,20 (OITENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  

1.12.3.12.361.0029.2252  - NATUREZA: 33504100  E  NATUREZA:   44504100  –  FONTE: 0101

ASSINADO: 21/06/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2021.

Secretaria Municipal 
de Saúde

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 012

O Secretário Municipal de Saúde, convoca o(s) aprovado (s) no Processo Seletivo Publico – PSP 02/2018, para o emprego público de AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, 
na classifi cação abaixo relacionada, a comparecer a Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde, localizada à Avenida General David Sarnoff, 
3113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de 30 (trinta) dias corridos a partir da publicação, no DOC.e desta convocação, munidos da documentação 
necessária para admissão.

TIPO AREA DISTRITAL CANDIDATO CARGO CLASS

G RIACHO CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA BARROS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 60º

G RIACHO BEATRIZ MARINHO OLIVEIRA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 61º

TIPO AREA DISTRITAL CANDIDATO CARGO CLASS

G ELDORADO VINICIUS DA COSTA SILVA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 101º

G ELDORADO SAINT CLAIR DUARTE MOREIRA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 103º

G ELDORADO VERA LUCIA DE MACEDO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 104º
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G ELDORADO ANDREA SIMONE RAPOSO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 105º

G ELDORADO LUZINETE TEIXEIRA DA SILVA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 106º

G ELDORADO RICARDO LOPES DA SILVA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 107º

“ Considerando que o candidato das classifi cação  102º da ampla concorrência foi convocado no Edital nº 011 publicado no Diário Ofi cial Edição 5016 de 26/02/2021, 
na 31º classifi cação na cota reservada para negros e pardos. ”

TIPO AREA DISTRITAL CANDIDATO CARGO CLASS

G SEDE MARIA LUIZA MAIA MARTINS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 21º

N SEDE PAULO CÉSAR DOS SANTOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 08º

TIPO AREA DISTRITAL CANDIDATO CARGO CLASS

G PETROLANDIA GRAYCE KELLEN PEREIRA DE ASSIS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 01º

Contagem, 16 de junho de 2021.

Fabrício Henrique dos Santos Simões
Secretário Municipal de Saúde

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº058/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 159/2020

CONTRATADA: MIX CONSTRUTORA LTDA

OBJETO: ALTERAÇÕES QUANTITATIVOS E QUALITATIVAS DO OBJETO CONTRATUAL, ACARRETANDO UM ACRÉSCIMO DE 0,42% (ZERO VÍRGULA QUARENTA DOIS POR 
CENTO) EM ITENS PLANILHADOS E ACRÉSCIMO DE 3,52% (TRÊS VÍRGULA CINQUENTA DOIS POR CENTO) EM ITENS NOVOS, AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO. 

VALOR: R$918.091,63 (NOVECENTOS E DEZOITO MIL, NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA TRÊS CENTAVOS).

DOTAÇÃO:
1151 15.451.0016.1004; CÓDIGO: 44.90.51.01; FONTE: 4191
1151 15.451.0016.1004; CÓDIGO: 44.90.51.01; FONTE: 3100

RATIFICAÇÃO:
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;

DATA: 28/05/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº N.001/2020– PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 039/2019

CONTRATADA: CSL CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ECONOMIA LTDA

OBJETO: 
CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM NO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 001/2020, CUJO OB-
JETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHHARIA DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E GERENCIAL PARA SUPERISÃO E FISCALIZAÇÃO  DAS OBRAS VINCULADAS 
AO  SIM – SISTEMA INTEGRADO DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG.

CESSAÕ DA POSIÇÃO CONTRATUAL:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM (CEDENTE) CEDE SUA POSIÇÃO CONTRATUAL AO MUNICÍPIO/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS URBANOS (CESSIONÁRIO), PASSANDO O CESSIONÁRIO A DISPOR DE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PACTUADOS NO CONTRATO ORA ADITADO.

CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE CONTRATADA ORIGINARIAMENTE:
A PARTE CONTRATADA ASSENTE INTEGRALMENTE COM A ALTERAÇÃO NO POLO ATIVO DA RELAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA ORIGINARIAMENTE, AQUIESCENDO 
COM A MANUTENÇÃO DE TODAS AS DEMAIS CONDIÇÕES NÃO ALTERADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO.

DOTAÇÃO: 
ALTERA-SE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE PASSAM A SER:
1.15.1 15.451.0017.2054; CÓDIGO: 449039-00; FONTE: 4190
1.15.1 15.451.0017.2054; CÓDIGO: 449039-00; FONTE: 0100

PUBLICAÇÃO, DA VALIDADE E DA EFICÁCIA:
A CESSIONÁRIA PROVIDENCIARÁ A PUBLICAÇÃO DESTE TERMO ADITIVO, POR EXTRATO, NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 61, 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.666/93 E SURTIRÁ SEUS EFEITOS LEGAIS A PARTIR DO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO.

FICAM RATIFICADAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PACTUADAS NO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 001/2020, QUE NÃO TENHAM SIDO ATINGIDAS 
PELAS DISPOSIÇÕES DESTE TERMO ADITIVO.

DATA: 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº N.024/2020– PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 021/2020.  

CONTRATADA: ANDRÉ EDUARDO DO NASCIMENTO GOMES LTDA

OBJETO: 
CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM NO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 021/2020, CUJO 
OBJETO É A ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE REMANEJAMENTO, MODIFICAÇÃO, EXTENSÃO DE RDU, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RAMAIS DE 
ALIMENTAÇÃO PARA OBRAS INTEGRANTES DO SIM, SOB O GERENCIAMENTO DA TRANSCON. 

CESSAÕ DA POSIÇÃO CONTRATUAL:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM (CEDENTE) CEDE SUA POSIÇÃO CONTRATUAL AO MUNICÍPIO/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS URBANOS (CESSIONÁRIO), PASSANDO O CESSIONÁRIO A DISPOR DE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PACTUADOS NO CONTRATO ORA ADITADO.

CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE CONTRATADA ORIGINARIAMENTE:
A PARTE CONTRATADA ASSENTE INTEGRALMENTE COM A ALTERAÇÃO NO POLO ATIVO DA RELAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA ORIGINARIAMENTE, AQUIESCENDO 
COM A MANUTENÇÃO DE TODAS AS DEMAIS CONDIÇÕES NÃO ALTERADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO.

DOTAÇÃO: 
ALTERA-SE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE PASSAM A SER:
1.15.1 15.451.0017.2054; CÓDIGO: 449039-00; FONTE: 0100

PUBLICAÇÃO, DA VALIDADE E DA EFICÁCIA:
A CESSIONÁRIA PROVIDENCIARÁ A PUBLICAÇÃO DESTE TERMO ADITIVO, POR EXTRATO, NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 61, PARÁ-
GRAFO ÚNICO DA LEI 8.666/93 E SURTIRÁ SEUS EFEITOS LEGAIS A PARTIR DO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO.

FICAM RATIFICADAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PACTUADAS NO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 024/2020, QUE NÃO TENHAM SIDO ATINGIDAS 
PELAS DISPOSIÇÕES DESTE TERMO ADITIVO.

DATA: 30/04/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº N.006/2018– PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 035/2017.

CONTRATADA: CONSÓRCIO CSA – TERMINAL RESSACA

OBJETO: 
CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM NO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 006/2018, CUJO OB-
JETO É A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO LOTE 05 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE COMPOSTO PELO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO RESSACA NA AVENIDA 
SEVERINO BALLESTEROS RODRIGUES NA ALTURA DO PARQUE SARANDI, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG.

CESSAÕ DA POSIÇÃO CONTRATUAL:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM (CEDENTE) CEDE SUA POSIÇÃO CONTRATUAL AO MUNICÍPIO/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS URBANOS (CESSIONÁRIO), PASSANDO O CESSIONÁRIO A DISPOR DE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PACTUADOS NO CONTRATO ORA ADITADO.

CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE CONTRATADA ORIGINARIAMENTE:
A PARTE CONTRATADA ASSENTE INTEGRALMENTE COM A ALTERAÇÃO NO POLO ATIVO DA RELAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA ORIGINARIAMENTE, AQUIESCENDO 
COM A MANUTENÇÃO DE TODAS AS DEMAIS CONDIÇÕES NÃO ALTERADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO.

DOTAÇÃO: 
ALTERA-SE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE PASSAM A SER:
1.15.1 15.451.0017.2054; CÓDIGO 449051-00; FONTE: 4190

PUBLICAÇÃO, DA VALIDADE E DA EFICÁCIA:
A CESSIONÁRIA PROVIDENCIARÁ A PUBLICAÇÃO DESTE TERMO ADITIVO, POR EXTRATO, NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 61, 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.666/93 E SURTIRÁ SEUS EFEITOS LEGAIS A PARTIR DO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO.

FICAM RATIFICADAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PACTUADAS NO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 006/2018, QUE NÃO TENHAM SIDO ATINGIDAS 
PELAS DISPOSIÇÕES DESTE TERMO ADITIVO.

DATA: 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 046/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 059/2019

CONTRATADA: TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO ORIGINÁRIO, OBSERVANDO-SE A CLÁUSULA VII DO REFERIDO CONTRATO, A INCIDIR SOBRE O VALOR CONTRATUAL A 
PARTIR DO MÊS:
ĐSETEMBRO/2019 – 1º ÍNDICE DE REAJUSTE: 4,35%, PERÍODO: SETEMBRO/2019 À SETEMBRO/2020, A SER APLICADO NAS MEDIÇÕES DO PERÍODO DE SETEMBRO/2020 
À DEZEMBRO/2020.
ĐSETEMBRO/2019 – 1º ÍNDICE DE REAJUSTE: 4,35%, PERÍODO: SETEMBRO/2019 À SETEMBRO/2020, A SER APLICADO NAS MEDIÇÕES DO PERÍODO DE JANEIRO/2021 À 
AGOSTO/2021.

VALOR: R$544.751,44 (QUINHENTOS E QUARENTA QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA UM REAIS E QUARENTA UM CENTAVOS), ASSIM DISCRIMINADO ABAIXO:
ĐPERÍODO: SETEMBRO/2020 À DEZEMBRO/2020- VALOR:R$105.583,69
ĐPERÍODO: JANEIRO/2021 À AGOSTO/2021-          VALOR:R$439.167,72
ĐTOTAL                                                                       VALOR:R$544.751,41

DOTAÇÃO: 
1151 15.451.0017.2054; CÓDIGO: 44.90.51.01; FONTE: 4191
1151 15.451.0017.2054; CÓDIGO: 44.90.51.01; FONTE: 3100

RATIFICAÇÃO:
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILA.

DATA: 18/06/2021
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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. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 3º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 002/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048/2019

CONTRATADA: PRISMA ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA-ME

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO ORIGINÁRIO, OBSERVANDO-SE A CLÁUSULA VII DO REFERIDO CONTRATO, A INCIDIR SOBRE O VALOR CONTRATUAL A 
PARTIR DO MÊS:
ĐFEVEREIRO/2019 – 2º ÍNDICE DE REAJUSTE: 15,83%, PERÍODO: FEVEREIRO/2019 À FEVEREIRO/2021, A SER APLICADO NAS MEDIÇÕES DO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021 
À JANEIRO/2022.

VALOR: R$69.474,05 (SESSENTA NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS).

DOTAÇÃO: 1123 12.365.0030.2255; CÓDIGO: 44.90.51.02; FONTE: 0101

RATIFICAÇÃO:
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILA.

DATA: 08/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 114/2017

CONTRATADA: SUMA BRASIL – SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A

OBJETO: ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS DO OBJETO CONTRATUAL, ACARRETANDO UM ACRÉSCIMO DE 21,00% (VINTE E UM POR CENTO) ITENS PLANILHADOS E SUPRES-
SÃO DE 4,59% (OITO VÍRGULA CINQUENTA DOIS POR CENTO), DO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO. 

VALOR: R$4.678.991,92 (QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA UM REAIS E NOVENTA DOIS CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1151 15.452.0015.2053; CÓDIGO: 33.90.39.99; FONTE: 0100
1123 12.361.0030.2257; CÓDIGO: 33.90.39.99; FONTE: 0101
1123 12.365.0030.2258; CÓDIGO: 33.90.39.99; FONTE: 0101

RATIFICAÇÃO:
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO.

DATA: 28/05/2021
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Câmara Municipal

Ata da 19ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano de dois mil e vinte e um. Aos oito dias do mês de junho, realizou-se no Plenário “Vereador 
José Custódio” a décima nona reunião ordinária que contou com a presença de vinte vereadores. Após cumprimentar a todos, o presidente vereador Alex Chiodi 
realizou a chamada dos vereadores, quando se constatou a ausência do vereador Gil Antônio Diniz (Teteco) que se encontra afastado para o seu tratamento de saúde. 
Logo após, a vereadora Moara Saboia fez a leitura do Capítulo 5, Versículos 13 a 16, narrado por São Mateus da Bíblia Sagrada. Em seguida, foi votada e aprovada, sem 
ressalva, a ata da reunião anterior. Na sequência, o vereador Abne Motta solicitou a inversão de pauta, a fi m de que o Comandante da 2ª Região da Polícia Militar de 
Minas Gerais, Coronel Wagner Mattos discorresse sobre “os índices de criminalidade e ações de segurança” na cidade de Contagem. Aparteando, diversos vereadores 
parabenizaram a Polícia Militar de Minas Gerais, na pessoa do senhor Comandante Coronel Wagner Mattos pelos 246 (duzentos e quarenta e seis anos) anos dessa 
instituição. Prosseguindo os trabalhos, foram lidas as correspondências recebidas e encaminhadas à Diretoria Legislativa para as providências de praxe. Em seguida, 
foram lidos e encaminhados ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, os projetos, a saber: Veto Parcial à Proposição de Lei nº 027/2021, originária do 
Projeto de Lei nº 043/2021 – “Institui  o Selo “E2S – Estabelecimento Seguro e Saudável “ para reconhecimento dos estabelecimentos que cumprirem as recomendações 
e protocolos da Secretaria Municipal de Saúde para evitar a contaminação dos espaços por Coronavírus/Covid 19”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 
017/2021 – “Altera a Lei Municipal 3.207 de 12 de julho de 1999, que autoriza o município a associar a outras cidades, visando a criação de Associação Civil Comu-
nitária, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Substitutivo ao Projeto de Lei nº 102, “que dispõe sobre a obrigatoriedade de sistema de fi ltragem de 
partículas em processo de incineração de resíduos sólidos e proíbe da instalação de incinerador de resíduos sólidos que geram gases poluentes nas cercanias de áreas 
residenciais de Contagem”, de autoria do vereador Daniel Carvalho; Projeto de Lei nº 110/ 2021 – “Inclui no Programa Adote uma Área Verde a possibilidade de Parceria 
Público Privada para a criação de espaços de lazer para animais domésticos de estimação no município de Contagem, e dá outras providências”, de autoria do vereador 
Daniel Carvalho; Projeto de Lei nº 111/2021 – “Estabelece a Política Municipal de Parcerias com a Sociedade para a proteção e acolhimentos de animais e dá outras 
providências”, de autoria do vereador Carlin Moura; Projeto de Lei nº 112 /2021 – “ Institui o programa de aproveitamento de madeiras de podas de árvores- PAMPA”, 
de autoria do vereador José Carlos Gomes; Projeto de Lei nº 113 /2021 – “ Institui no âmbito do município de Contagem o “Programa Municipal  Contagem Mais 
Limpa” por meio da varrição social consistente em ações efetivas de sustentabilidade na área de limpeza urbana dos bairros e comunidades”, de autoria do vereador 
Denilson (da JUC); Projeto de Lei nº 114/ 2021 – “ Dispõe sobre a criação, composição e competências do funcionamento do Conselho Regional de Esportes do Parque 
Fernão Dias”, de autoria do vereador Leandro (Léo da academia); Projeto de Lei nº 115/2021 – “ Dispõe sobre a educação ambiental, institui a política municipal de 
educação ambiental e dá outras providências”, de autoria do vereador José Carlos Gomes; Projeto de Lei nº 116/2021 – “ Institui a Declaração Municipal de Direitos e 
Liberdade Econômica em Contagem e estabelece normas para os atos de liberação de atividade econômica e análise de impacto regulatório e dá outras providências”, 
de autoria do vereador José Carlos Gomes; Projeto de Lei nº 117/2021 – “Dispõe sobre a instalação de Mini-ETE Mini estação de tratamento de esgoto nas edifi cações 
do município de Contagem, e dá outras providências”, de autoria do vereador Daniel Carvalho; Emenda ao Projeto de Lei nº 015/2021 –, de autoria do vereador Carlin 
Moura- “Acrescenta os Inciso ao artigo 2 da PL 015, de autoria do Poder Executivo; Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 015/2021 -de autoria do vereador Denilson (da 
JUC); 12 (doze) emendas, de autoria do vereador Daniel (do Irineu) ao Projeto de Lei nº 015/2021 ; Projeto de Resolução nº 005/ 2021 - “Cria o Diploma do Mérito da 
Saúde Maria Aparecida de Andrade no município de Contagem e dá outras providências”, de autoria do vereador Pastor Itamar e outros vereadores. Na sequência, 
foram votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos nºs 1020 a 1065/2021; Indicações nºs 1452 a 1496/2021 e Moções nºs 124 a 129/2021, apresentados 
pelos vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber: Requerimento nº 1021 a. Requerimento nº 1021/2021 – “Requer ao executivo estadual e ao executivo 
municipal informações e providências sobre as seringas utilizadas na campanha de vacinação contra o COVID-19 que pode estar gerando desperdícios de doses no 
município de Contagem”, de autoria do vereador Carlin Moura; Requerimento nº 1022/2021 – ‘Requer ao executivo municipal inclusão das lactantes na vacinação 
contra o COVID-19 no município de Contagem”, de autoria do vereador Carlin Moura; Requerimento nº 1029/2021 – “Requer ao poder executivo que efetue os custeios 
das faturas mensais de água e luz do Clube Recreativo Arvoredo e, em contrapartida, o mesmo promoverá ações desportivas sócio culturais dentro do seu espaço para 
os servidores públicos e alunos das escolas da rede pública municipal”, de autoria do vereador Daniel Carvalho; Requerimento nº 1030/2021 – “ Requer ao poder 
público que crie condições e proporcione recursos para que a Secretaria Municipal de Esportes Cultura e Juventude tenha o seu próprio departamento de manutenção, 
para que cuide dos campos de futebol na nossa cidade, sem a necessidade de passar pela burocracia dos órgãos”, de autoria do vereador Daniel Carvalho; Requerimen-
to nº 1039/2021 – “Requer ao executivo municipal a inclusão da fase de prioridade da vacinação do COVID-19 os Ofi ciais de Justiça e os Avaliadores do Poder Judiciário 
do Estado de Minas Gerais, lotados no município de Contagem”, de autoria do vereador Hugo Vilaça; Requerimento nº 1042/2021 – “Requer o estudo de viabilidade 
técnica para efetivar a celebração de um termo que regularize a atividade comercial desenvolvida por foodtruck, carrinho de cachorro quente, ambulantes e afi ns no 
âmbito do município de Contagem de forma provisória, assim como a realizada na Praça Paulo Pinheiro Chagas”, de autoria do vereador Leandro (Léo da academia); 
Indicação nº 1452/2021- Indica a participação dos funcionários do sistema único de saúde e de Assistência Social – SUS, tendo em vista a necessidade urgente de 
vacinação do referido grupo prioritário que é indispensável para a execução de políticas públicas municipais, cujos benefícios são pessoas com alto grau de vulnerabili-
dade social”, de autoria do vereador Arnaldo de Oliveira; Indicação nº 1453/2021 – “Indica junto à COPASA para que seja sanado o problema de esgoto a céu aberto, 
tendo como consequência o mau cheiro, à Rua Tamarindos, próximo ao nº 526, no bairro Eldorado”, de autoria do vereador Arnaldo de Oliveira; Indicação nº 
1454/2021 – “ Indica providências junto à COPASA para que seja sanado o problema de esgoto a céu aberto, tendo como consequência o mau cheiro na Via Expressa 
de Contagem , nas imediações do nº 5.450, bairro Jardim Marrocos, próximo à saída da Avenida João César de Oliveira”, de autoria do vereador Arnaldo de Oliveira; 
Indicação nº 1458/2021 – “ Indica ao poder executivo, através da Subsecretaria de Serviços Urbanos capina e limpeza no corredor de passagem para pedestres, local de 
travessia dos moradores do bairro Conjunto Água Branca para os bairros Darcy Vargas e Vila Parise localizado no campo de futebol João Fortunato Fraga, localizado 
entre a Avenida Cinco e Rua BA, localizado no Conjunto Água Branca”, de autoria do vereador Bruno (Barreiro); Indicação nº 1459/2021 – “ Instalação de academia 
pública na cidade, na Avenida Prefeito Gil Diniz, altura do nº 162”, de autoria do vereador Daniel Carvalho; Indicação nº 1460/2021 – “ Indica instalação de iluminação 
pública na quadra esportiva, localizada na Avenida Prefeito Gil Diniz, nº 250, bairro Fonte Grande”, de autoria do vereador Daniel Carvalho; Indicação nº 1478/2021 – “ 
Indica vistoria no Parque Sarandi, localizado na Avenida Severino Ballesteros, nº 623, com o intuito de realizar as manutenções necessárias e reabrir as áreas de lazer 
para as crianças, parquinho e as quadras do mesmo”, de autoria do vereador Gegê (Marreco); Indicação nº 1480/2021 – “ Indica que que sejam incluídos na lista de 
prioridades para a vacinação contra o COVID-19 os motoboys e os caminhoneiros residentes no Município”, de autoria do vereador Gegê (Marreco); Indicação nº 
1490/2021 – “ Indica a revitalização, construção de muro de contenção e implantação da rede de drenagem de água pluvial, corrimão na escada e iluminação no Beco 
C, próximo à Rua Porto Seguro, Bairro Estrela Dalva e Confi sco, Morro do Cabrito”, de autoria da vereadora Glória (da aposentadoria)|; Indicação nº 1492/2021 
– “Indica que seja dado prioridade no calendário de vacinação contra a COVID-19 os trabalhadores e trabalhadoras do transporte público, motoristas em geral, inclusive 
de aplicativos e cobradores, quando houver, e os taxistas.”, de autoria do vereador Ronaldo (Babão); Indicação nº 1493/2021 – “Indica que seja dado prioridade na 
vacinação contra a COVID-19, os trabalhadores e trabalhadoras do SUS – Sistema Único de Assistência Social de Contagem”, de autoria do vereador Ronaldo (Babão); 
Indicação nº 1496/2021 – “Dispõe sobre a inclusão de Conselheiros Tutelares do Município, na ordem de prioridade de vacinação contra o COVID-19”, de autoria do 
vereador José Carlos Gomes; Moção nº 124/2021 – “Moção de congratulação e aplauso so STF que julgou inconstitucional os testes de cosméticos em animais, previstas 
em lei do Estado do Rio de Janeiro”, de autoria do vereador Leandro (Léo da academia); Moção nº 125/2021 – “Moção de congratulações aos catadores da coleta 
seletiva – ASMAC e COPCARTA”, de autoria da vereadora Moara Saboia; Moção nº 126/2021 – “Moção de congratulação aos vereadores Daniel Carvalho, Alex Chiodi, 
Vinícius Faria e José Antônio pela contribuição e envolvimento da resolução das obras da Rua Quaresmeira, no bairro Colonial”, de autoria da vereadora Moara Saboia; 
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Moção nº 127/2021 – “Manifesto profundo pesar pelo falecimento, no último dia 6 de junho da sra. Maria José Silva, 88 anos, líder comunitária do bairro Parque São 
João”, de autoria do vereador José Antônio (do hospital Santa Helena); Moção nº 128/2021 – “ Profundo pesar pelo falecimento, no último ia 5 de junho, da sra. Maria 
das Dores Aniceto Bicalho, 67 anos, mais uma vítima da COVID-19, militante histórica do Partido dos Trabalhadores – PT, e que sempre lutou por uma cidade mais 
humana e justa para todos”, de autoria do vereador José Antônio (do hospital Santa Helena). Logo após, foi executado o hino da cidade de Contagem. Na sequência, 
não havendo projetos a serem votados, o 1º Secretário fez a leitura da Portaria de nº 013/2021, de autoria da presidência desta Casa Legislativa, “que defi ne o plano 
para desempenho das atividades presenciais na Câmara Municipal de Contagem, para fi ns de prevenção à infecção e à propagação da COVID -19. Finalizando os 
trabalhos, foi convocada a 20ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 15 de junho, às 9:00 horas. Registrada a chamada fi nal, persistiu a mesma do início. Nada mais 
havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, 1º Secretário vereador José Carlos Gomes, solicitei fosse lavrada a presente ata que, 
sendo lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo presidente, assinada. 
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