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Saúde é informatizada e ações de 
combate a dengue ganham reforço
Contagem é uma das primeiras cidades mineiras a receber equipamentos

A saúde amplia informati-
zação no monitoramento de 
dengue. Um convênio entre o 
Ministério da Saúde, o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE) e a Prefeitu-
ra de Contagem, por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
viabilizou a doação de 600 dis-
positivos eletrônicos móveis 
que auxiliarão nos trabalhos de 
combate ao mosquito trans-
missor da dengue e da febre 
chikungunya, o Aedes Aegypt, 
feitos pelos Agentes de Com-
bate à Endemias (ACE´s) do 
município.

Em todo o Estado, Conta-
gem e Belo Horizonte são as 
primeiras cidades a receberem 
os equipamentos. Os aparelhos 
são os mesmos que foram uti-
lizados pelo IBGE na realização 
do Censo de 2010. No apare-
lho, foi instalado o Programa 
Monitora Dengue, desenvolvi-
do pelo governo do Estado do 
Rio de Janeiro, com o intuito 
de que os municípios consigam 
acompanhar em tempo real o 
trabalho dos agentes de en-
demia na busca por focos do 
mosquito transmissor da do-
ença.

A tecnologia agilizará a for-
mulação de relatórios a partir 
dos dados coletados, permitin-
do a aplicação de estratégias 
mais rápidas para eliminação 
do mosquito vetor da dengue 

e da febre chikungunya, nos 
locais onde for constatado um 
maior índice de infestação.

A chefe de unidade de En-
demias da Gerência de Zoono-
ses, Shirley Rodrigues, detalhou 
como o novo aparelho auxiliará 
nos trabalhos. "Anteriormente, 
o cruzamento dos dados eram 
feitos a partir da digitação e 
preenchimento manual de bo-
letins, cujas informações seriam 
posteriormente compiladas, 
acarretando alguma demora na 
obtenção de dados a partir do 
cruzamento das informações", 
disse.

Shirley Rodrigues informa 
ainda que tanto o tratamento 
focal (aplicação de larvicida nos 
pontos de reprodução dos ve-

tores nas residências), quanto o 
Levantamento de Índice Rápido 
do Aedes aegypti (LIRAa) - ma-
peamento de áreas de infes-
tação -,  com o equipamento, 
serão feitos com maior preci-
são. "No caso das visitas, um 
Check List das verificações que 
devem ser feita pelos agentes, 
como vistoria na caixa dágua, 
inspeção de garrafas e outros 
recipientes, está disponível no 
próprio aparelho, o que facilita 
muito no trabalho de campo", 
disse.

O processo de implantação 
está começando pelo Distrito 
Eldorado e todos os 250 agen-
tes de endemias da Secretaria 
de Saúde, distribuídos nos se-
tes distritos sanitários da cida-

de, passarão por treinamento 
para operação do aparelho.

O gerente de zoonoses da 
Secretaria de Saúde, Marco 
Túlio de Oliveira, explicou que 
nesse primeiro momento, está 
realizando, a partir do Distri-
to Eldorado, uma adequação 
dos parâmetros geográficos de 
trabalho. Isso porque o IBGE, 
trabalha com setores censitá-
rios, cujos critérios de divisão 
das residências se diferem do 
fracionamento domiciliar, fei-
tos para os Distritos Sanitários 
de Saúde. "Estamos concluin-
do as alterações e adequações 
necessárias para o prefeito ge-
orreferenciamento dos dados", 
explicou.

Redução de 96% no regis-
tro dos casos de dengue 
em 2014

Perfil Epidemiológico produ-
zido pela Gerência de Vigilância 
Epidemiológica (Gevepi) da Se-
cretaria Municipal de Saúde de 
Contagem, assinalou redução 
de 96% dos casos de confirma-
dos de dengue, no período de 
janeiro a dezembro de 2014, 
em relação ao mesmo período 
no ano de 2013. Em 2013, a 
Gevepi registrou 16.608 confir-
mações. Desse montante, ape-
nas 28 foram de dengue he-
morrágica. Em 2014 foram 609 
casos confirmados de dengue, 
nenhuma do tipo hemorrágico.
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Agentes da dengue serão monitorados em tempo real
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Atos do Executivo

DECRETO nº 451, de 13 de janeiro de 2015.
Autoriza baixa patrimonial dos bens móveis que menciona e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a baixa patrimonial dos bens perecidos e dos bens leiloados em 15 de dezembro de 2014, relacionados nos Anexos deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 13 de janeiro de 2015.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO 
Secretário Municipal de Administração Interino



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 2 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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

ASSINATURA DIGITAL
Diário Oficial do Município de Contagem

Órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo

Prefeito Municipal: Carlos  Magno de Moura Soares

Projeto editorial e produção: 

Jornalistas: Diúde Campos,  Carolina Melo Cunha, Noême 

Ramos e Vanessa Trotta

Diagramação:Ademir Oliveira, Caio Junqueira e Inês 

Guerra

Distribuição: Protocolo Geral (3352-5102)

Prefeitura Municipal de Contagem: 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200, bairro Camilo 

Alves - MG

CEP 32.017-900.  /  Telefone: (31) 3352-5000

Assinatura Digital:

Inês Guerra - Matricula: 1118451 / Vladimir Rodrigues 

Santiago - Matricula: 31368-8



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 3 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 4 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 5 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 6 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 7 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 8 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 9 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 10 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 11 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 12 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 13 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 14 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 15 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 16 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 17 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 18 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 19 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 20 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 21 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 22 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 23 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 24 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 25 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 26 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 27 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 28 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 29 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 30 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 31 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 32 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 33 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 34 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 35 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 36 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 37 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 38 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 39 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 40 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 41 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 42 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 43 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 44 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 45 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 46 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 47 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 48 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 49 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 50 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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



Contagem, 13  de  janeiro de 2015 Página 51 de 60 Diário Oficial de Contagem - Edição 3543

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

Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Comissão Permanente de Licitações
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
FEITO: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA (contra)
CONCORRÊNCIA Nº. 015/2014 – PROCESSO N° 176/2014 – EDITAL N° 083/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO 
LOTE 01 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, COMPOSTO DA TRINCHEIRA DA AVENIDA GENERAL DAVID SARNOFF NA INTERSEÇÃO COM A AVENIDA BABITA CAMARGOS 
NO BAIRRO CIDADE INDUSTRIAL E DO VIADUTO DE ACESSO AO TERMINAL PETROLÂNDIA NO BAIRRO PETROLÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG.
IMPUGNANTE: SENGEL CONSTRUÇÕES LTDA.
I – Das preliminares
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA interposta, tempestivamente, pela empresa SENGEL CONSTRUÇÕES LTDA. através de seu representante legal, devidamente qualificado 
na peça inicial, CONTRA os termos do Edital de CONCORRÊNCIA Nº. 015/2014, com fundamento na Lei N º 8.666/93.
II – Das Formalidades Legais
Que, cumpridas as formalidades legais, registra-se que cientificados foram, os demais licitantes da existência e trâmite da respectiva IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA, 
conforme comprovam os documentos acostados ao Processo de Licitação retro identificado.
III – Das Alegações e Da Análise
A empresa SENGEL CONSTRUÇÕES LTDA. apresentou impugnação ao Edital por discordar dos critérios adotados quanto à Qualificação Técnica exigida, especificamente 
no que concerne ao Item 6.1.3, alíneas “C” e “C.1”. 
A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS assim se manifesta em Ofício apenso ao Processo com relação aos termos da Impugnação:
Sr. Presidente,
Tendo em vista impugnação efetuada pela Empresa SENGEL CONSTRUÇÕES LTDA. concernente ao procedimento licitatório supra, vimos assim se posicionar:
A Impugnante cita diversas jurisprudências em sua peça recursal apensa ao Processo e requer que impugnação seja conhecida e provida, determinando-se a correção 
dos supostos vícios constantes do Edital, principalmente aqueles constantes dos subitens “C” e “C.1” do Item 6.1.3 do Instrumento Licitatório, pleiteando a nulidade do 
Procedimento Licitatório.
As alíneas “C” e “C.1” do Edital são reproduzidas abaixo:
 C) Declaração de disponibilidade de máquinas e equipamentos adequados para  o cumprimento do objeto da licitação, conforme modelo do anexo XV –  
Declaração de disponibilidade, parte integrante deste Edital. As máquinas e  equipamentos necessários e indispensáveis ao bom andamento dos serviços  deverão 
estar disponíveis durante toda a execução dos serviços. Deverá, ainda,  a licitante disponibilizar usina de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a  Quente) 
na forma abaixo:
C.1) Indicação de Usina de Asfalto (CBUQ) que proponha como fornecedora. Se  a mesma for de propriedade da Licitante, declaração que se compromete a 
disponibilizar os volumes necessários à prestação dos serviços, no período de  vigência do Contrato. Caso a Licitante não 
POSICIONAMENTO DA SEMOBS QUANTO AOS TERMOS DA IMPUGNAÇÃO:
Trata-se de mais um recurso repleto de fragmentos de lições de eminentes juristas e de preciosas jurisprudências em defesa dos princípios prescritos na Lei de Licitações. 
Como é de praxe na grande maioria das impugnações, tal material jurídico trata do assunto de forma bem genérica, pois tais impugnações padronizadas não encon-
tram socorro em jurisprudência e doutrina tratando especificamente do motivo pelo qual os impugnantes profissionais entendem (ou poderíamos dizer pretendem) 
estar ocorrendo a violação aos princípios da igualdade, legalidade, moralidade e competitividade.
A Impugnante parece que não leu o edital ou não demonstra interesse algum em ter acesso aos termos do mesmo.
O Edital prevê em seu item 6.1.3, alínea C.1, o transcrito fielmente abaixo:
“C.1) Indicação de Usina de Asfalto (CBUQ) que proponha como fornecedora. Se a mesma for de propriedade da Licitante, declaração que se compromete a disponibili-
zar os volumes necessários à prestação dos serviços, no período de vigência do Contrato. Caso a Licitante não disponha de usina de asfalto deverá  apresentar 
declaração da Empresa responsável pelo processamento do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), comprometendo-se a disponibilizar os volumes necessários 
à prestação dos serviços no período de vigência contratual, nas mesmas condições das licitantes que possuem usinas. Deverá ainda a Licitante apresentar declaração 
de compromisso de mais 02 (duas) usinas, visando garantir o fornecimento de material, se porventura a usina principal não tiver condições de atender a demanda. As 
declarações deverão ser acompanhadas dos respectivos “croquis” de localização e da comprovação de licenciamento junto a FEAM na data prevista para a entrega da 
Proposta.”
O Edital, em momento algum, faz exigência de propriedade. Pede a prova de disponibilidade de usina de asfalto ou compromisso de fornecimento de massa. 
A Administração apenas optou pela segurança da entrega adequada da atividade a ser executada. A massa asfáltica deverá atender às rigorosas exigências determina-
das em normas e especificações técnicas do DNIT e da ABNT, pois se assim não estiver, compromete a qualidade dos trabalhos. 
O rigor técnico é que estabelece os limites do procedimento. Por isso que há vários anos os Editais da SUDECAP (Prefeitura de Belo Horizonte), DNIT, DER/MG, DEOP e 
outros insistem em fazer constar de seus editais a exigência ora impugnada.
Da mesma forma que a SENGEL CONSTRUÇÕES LTDA., defendeu sua tese, os interesses da Administração têm que ser defendidos. O interesse público não pode ficar 
em segundo plano, e nem pode permitir que os licitantes tenham oportunidade de se aventurar na sua proposta. O Edital solicita usina instalada e licenciada, porque as 
obras objeto da licitação exigem disponibilidade imediata da massa usinada a quente, com o rigor técnico necessário em sua qualidade. Minas Gerais, principalmente 
a área em entorno, possui dezenas de usinas que atendem à exigência editalícia, o que torna inteiramente competitiva a disputa entre empresas. O Edital prevê ainda a 
possibilidade de participação de empresas em consórcio e não faz qualquer menção quanto à exigência no tocante à localização de qualquer usina de asfalto, bastando 
pois que a mesma tenha capacidade de fornecer a massa asfáltica e que tal material seja aplicado dentro das normas e especificações técnicas concernentes. O Edital 
não dirige aos usineiros a participação na licitação. As empresas capazes e não possuidoras de usina própria podem usar perfeitamente a alternativa de compromisso 
de fabricantes.
Quanto à sugestão de fracionamento do objeto, licitando-se o fornecimento de massa asfáltica em uma licitação específica, a Administração mostra-se contrária à 
mesma, tendo em vista que a licitação do objeto integral se faz no intuito de possibilitar a Administração o melhor e maior nível de controle no gerenciamento e na 
supervisão da execução das obras e serviços, a maior interação entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do cronograma pre-
estabelecido e na observância dos prazos, a concentração da responsabilidade pela execução do empreendimento em uma só empresa ou consórcio e a concentração 
da garantia dos resultados. Tal opção viabilizará um grande ganho na economia de escala, que aplicada na execução do empreendimento de forma macro possibilitará, 
consequentemente, numa redução de preços a serem pagos pela Administração, sendo assim, a concentração do objeto consolida a vantajosidade da licitação para a 
Administração.
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Os serviços de pavimentação estão situados no caminho crítico de execução e entrega da obra.
A dissociação entre a aplicação do revestimento betuminoso e o fornecimento do material necessário à construção se constitui em precedente que poderá acarretar 
atrasos ao prazo final do empreendimento, além de ônus desnecessário aos custos dos serviços, exigindo do Poder Público a montagem de estrutura operacional não 
rotineira na execução das suas atividades.
Se fosse adotada essa forma de trabalho, o gerenciamento das atividades de construção da obra passaria a não ser de responsabilidade da Construtora a ser contrata-
da, sendo dividida com a Prefeitura. A Prefeitura se tornaria responsável pelo fornecimento do insumo a Construtora dentro da programação de serviços, e poderia o 
não atendimento dentro do prazo estabelecido, servir como justificativa ao não cumprimento das metas estabelecidas e acordadas entre as partes. O planejamento dos 
trabalhos sofre a influência de fatores externos (chuvas) quanto internos (não liberação de etapas anteriores de trabalho) no âmbito da obra, sendo a programação de 
atividades bastante dinâmica.
A operação de usina de asfalto deve sofrer programação antecipada em função do tipo de revestimento, do traço a utilizar e da quantidade a fornecer, que são correla-
cionadas as frentes de trabalho liberadas e a disponibilidade de equipamentos para a execução dos serviços.
A não obediência à programação de serviços por parte da Construtora acarretará custos adicionais ao fornecedor, que provavelmente teriam de ser ressarcidos pelo 
Poder Público, apesar da não entrega do material, caso esse se responsabilizasse pelo fornecimento do insumo.
A aplicação da massa em campo deve obedecer à faixa de temperatura que assegure a condição de adequada compactação e consequente qualidade do trabalho a ser 
entregue. O atraso na entrega do insumo ou na aplicação do mesmo poderá acarretar perda de temperatura, inviabilizando a utilização e exigindo o descarte da to-
talidade que não atenda as exigências técnicas. Assim, a Prefeitura teria que ressarcir o fornecimento de um produto que não foi aplicado, devido à ineficiência na pro-
gramação dos serviços ou insuficiência dos equipamentos disponibilizados pela Construtora, gerando ônus ao Município não decorrente de ineficiência na sua atuação. 
Assim, as exigências técnicas de produção e aplicação, que impõem uma vida útil limitada ao insumo, associada ao dinamismo da programação de serviços, exigem 
uma perfeita sintonia entre a execução do revestimento e o fornecimento da massa, devendo a coordenação da atividade caber a um só responsável.
Essa condição inviabiliza a inclusão de terceiro que também deverá se envolver nos trabalhos, e cujo gerenciamento de atividades seria de responsabilidade do Poder 
Municipal, que não detém a propriedade e o controle sobre o maquinário, mão de obra e demais recursos que deverão ser disponibilizados para a execução.
Ressalta-se, ainda, que os serviços de fornecimento e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente, demandam um percentual acima de 4% (quatro por cento) 
do valor global do Orçamento da Obra, sendo considerado, conforme determinações do Tribunal de Contas da União – TCU, item de relevância e valor significativo para 
exigência de qualificação técnica.
O procedimento de uma licitação tem por meta obter a proposta mais vantajosa, ofertada pelo “melhor” licitante e concretizada no “melhor” contrato. Ou, em outras 
palavras: a supremacia do interesse público deve ser sempre resguardada e para garantir tal supremacia é obrigação do servidor público defender o princípio de eficácia 
do ato administrativo. A Administração não pode promover uma ação que será frustrada nas controvérsias jurídicas, ocasionando um emperramento da máquina 
administrativa. Não é justificável que os objetivos de governo se percam em razão de interpretações controversas. Não se justifica a inoperância fundada na presunção 
de ilegalidade. Os atos administrativos hão de ser praticados com a maior celeridade e acerto (eficiência) e hão de alcançar os objetivos pretendidos (eficácia), segundo 
doutrina dominante.

Frisando, não se pode e não se deve sacrificar a eficácia do procedimento administrativo a fundamentos controversos. 
No caso de procedimentos licitatórios, só os fatos manifestamente prejudiciais à Administração ou a terceiros devem servir de base para a anulação. As nulidades 
somente devem ser pronunciadas quando for manifesta a intercorrência de ilegalidade insanável, o que aqui não ocorre.
Ora, assim sendo, é imperioso reconhecer, que não há, na realidade, qualquer fator que ameace sequer a licitude ou a legitimidade do procedimento licitatório aqui 
debatido. O Edital não exige propriedade e nem localização determinada, atendendo incondicionalmente o prescrito no §6º do art. 30 da Lei 8.666/93. As exigências 
visam apenas garantir a Administração que o dinheiro público não será desperdiçado pela má escolha de uma construtora para a execução das obras objeto do procedi-
mento licitatório.
A Administração poderá sofrer maiores danos com o cancelamento do procedimento que está em andamento do que terá com a sua regular continuidade.
Finalmente, as razões alegadas pela Impugnante em sua peça recursal foi matéria de denúncia formulada junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), no bojo dos 
Editais referentes aos Processos Licitatórios Concorrências No 09/2010 e 10/2010 da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA do Município de Betim. Assim se 
manifestou o Plenário do TCU no Acórdão n.° 1780/2010 —TCU:
“....76. Para o caso concreto, os demais itens da denúncia foram considerados em conformidade com a jurisprudência e com a legislação vigente: 
I— restrição à participação de consórcios - o caput do artigo 33 faculta (e não obriga) a participação de empresas em consórcio; 
II — exigência de dois engenheiros - está amparada no § 60 do artigo 30 da Lei 8.666/1993 que trata da capacidade operativa da licitante; 
III—declaração de compromisso de usina de asfalto para a entrega CBUQ para a obra — há precedentes no TCU que indicam não haver irregularidade nesta cláusula; 
IV — compromisso de mais duas usinas de asfalto para fornecimento de CBUQ se a usina principal não tenha condições de atender à demanda — não há restrição à 
competitividade uma vez que o edital faculta o compromisso de fornecimento de CBUQ por apenas uma usina de asfalto (e isso foi considerado regular anteriormente 
em outros processos do TCU); 
V — exigência de apresentação de licença ambiental e alvará de instalação e funcionamento das usinas de asfalto — se é admitido que se exija o compromisso da usina 
de asfalto para fornecimento de CBUQ, é natural que essa usina esteja operando e, por isso, deve apresentar a licença ambiental e os alvarás de instalação e funciona-
mento;...”
Ante às contrarrazões apresentadas e ao posicionamento do Egrégio Tribunal de Contas da União – TCU, não existe, pois, qualquer fundamentação nas argumentações 
da Impugnante.
A Comissão Permanente de Licitações esclarece ainda que o objeto da Licitação faz parte integrante do Contrato de Repasse Nº 0396.125 – 60/13, ajustado entre a 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e o MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG e que foi efetuada Audiência Pública prévia, na forma prescrita no art. 39 da Lei 8.666/93, com a pub-
licidade na forma da Lei, para acesso e direito a todas as informações pertinentes e manifestação de todos os interessados no Procedimento Licitatório em questão.
Via de consequência, a Comissão Permanente de Licitações decide pelo não provimento da impugnação apresentada e pela manutenção dos termos do Edital.
IV – Da Decisão
Isto posto, sem nada mais a evocar, conhecemos da Impugnação interposta pela SENGEL CONSTRUÇÕES LTDA., para negar-lhe provimento, decidindo pela manutenção 
dos termos do Edital referente à CONCORRÊNCIA Nº. 015/2014. Contagem, 13 de janeiro de 2015. Comissão Permanente de Licitações.
DECISÃO
FEITO: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA (contra)
CONCORRÊNCIA Nº. 015/2014 – PROCESSO N° 176/2014 – EDITAL N° 083/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO 
LOTE 01 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, COMPOSTO DA TRINCHEIRA DA AVENIDA GENERAL DAVID SARNOFF NA INTERSEÇÃO COM A AVENIDA BABITA CAMARGOS 
NO BAIRRO CIDADE INDUSTRIAL E DO VIADUTO DE ACESSO AO TERMINAL PETROLÂNDIA NO BAIRRO PETROLÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG.
IMPUGNANTE: SENGEL CONSTRUÇÕES LTDA.
De acordo com o Parágrafo 4° do Art. 109 da Lei Nº 8.666/93 e com base na análise efetuada pela Comissão Permanente de Licitação, RATIFICO a Decisão proferida 
quanto à Impugnação interposta pela SENGEL CONSTRUÇÕES LTDA., para negar-lhe provimento, decidindo pela manutenção dos termos do Edital referente à CONCOR-
RÊNCIA Nº. 015/2014. Contagem, 13 de janeiro de 2015. Rafael Silveira - Secretário Municipal Adjunto de Administração.
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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
FEITO: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA (contra)
CONCORRÊNCIA Nº. 015/2014 – PROCESSO N° 176/2014 – EDITAL N° 083/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO 
LOTE 01 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, COMPOSTO DA TRINCHEIRA DA AVENIDA GENERAL DAVID SARNOFF NA INTERSEÇÃO COM A AVENIDA BABITA CAMARGOS 
NO BAIRRO CIDADE INDUSTRIAL E DO VIADUTO DE ACESSO AO TERMINAL PETROLÂNDIA NO BAIRRO PETROLÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG.
IMPUGNANTE: CONSTRUTORA CINZEL S/A.
I – Das preliminares
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA interposta, tempestivamente, pela empresa CONSTRUTORA CINZEL S/A. através de seu representante legal, devidamente qualificado na 
peça inicial, CONTRA os termos do Edital de CONCORRÊNCIA Nº. 015/2014, com fundamento na Lei N º 8.666/93.
II – Das Formalidades Legais
Que, cumpridas as formalidades legais, registra-se que cientificados foram, as demais licitantes da existência e trâmite da respectiva IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA, 
conforme comprovam os documentos acostados ao Processo de Licitação retro identificado.
III – Das Alegações e Da Análise
A empresa CONSTRUTORA CINZEL S/A. apresentou impugnação ao Edital por discordar dos critérios adotados quanto à Qualificação Técnica exigida, especificamente no 
que concerne ao Item 6.1.3, alíneas “C” e “C.1”. 
A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS assim se manifesta em Ofício apenso ao Processo com relação aos termos da Impugnação:
Sr. Presidente,
Tendo em vista impugnação efetuada pela Empresa CONSTRUTORA CINZEL S/A. concernente ao procedimento licitatório supra, vimos assim se posicionar:
A Impugnante alega em sua peça recursal apensa ao Processo:
 “......III – DA ABUSIVIDADE NAS EXIGÊNCIAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE CBUQ
Compulsando-se o presente Edital, relativamente ao Item “6.1.3 – Qualificação Técnica”, subitens C e C.1, temos:
As máquinas e equipamentos necessários e indispensáveis ao bom andamento dos serviços  deverão estar disponíveis durante toda a execução dos serviços. 
Deverá, ainda, a licitante disponibilizar usina de CBUQ (Concreto Betuminoso  Usinado a Quente) na forma abaixo:
C.1) Indicação de Usina de Asfalto (CBUQ) que proponha como fornecedora. Se a mesma for de propriedade da Licitante, declaração que se compromete a disponibili-
zar os volumes necessários à prestação dos serviços, no período de vigência do Contrato. Caso a Licitante não disponha de usina de asfalto deverá  apresentar decla-
ração da Empresa responsável pelo processamento do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), comprometendo-se a disponibilizar os volumes necessários à 
prestação dos serviços no período de vigência contratual,  nas mesmas condições das licitantes que possuem usinas. Deverá ainda a  Licitante apresentar 
declaração de compromisso de mais 02 (duas) usinas,  visando garantir o fornecimento de material, se porventura a usina principal  não tiver condições de atender 
a demanda. As declarações deverão ser  acompanhadas dos respectivos “croquis” de localização”. (grifo nosso)
Tal dispositivo mostra-se ABUSIVO E ILEGAL, violando frontalmente o disposto no art. 30, §6º, da Lei 8.666/93, bem como os princípios da isonomia e da busca da 
proposta mais vantajosa pela Administração.
“§ 6o As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento 
do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas  cabíveis, vedada as 
exigências de propriedade e de localização prévia”. (g.n.)
Esta descabida exigência, entretanto tem sido prática recorrente nos procedimentos licitatórios. Tal imposição, porém, parecer ter como finalidade precípua o direciona-
mento do certame, de modo a contrariar os mais elementares princípios da licitação.
As escusas comumente invocadas pelos administradores públicos, visando tentar afastar a notória nulidade de cláusulas dessa natureza, atentatórias à competitividade 
das licitações e contrárias ao dispositivo legal supra, em geral são no sentido de que a usina produtora de massa asfáltica deve localizar-se a uma distância máxima do 
local da obra, já que o produto deve ser aplicado em altas temperaturas, o que seria inviabilizado caso ele tivesse que ser transportado por grandes distâncias; e que a 
obtenção de Licença de Operação de Usina de Asfalto é um procedimento demorado, que deve ser precedido de LP (Licença Prévia) e LI (Licença de Instalação), razão 
pela qual a Administração não poderia aguardar que o vencedor da licitação instalasse sua usina no local da obra, após sua contratação, para só então buscar o licen-
ciamento, gerando atraso no início dos trabalhos.
No entanto, tais argumentações são sobremaneira desarrazoadas. 
Quanto à primeira, sabe-se que é possível, tecnologicamente, transportar massa asfáltica a grandes distâncias sem qualquer comprometimento das características, 
inclusive com a manutenção da temperatura ideal do produto, de forma a permitir sua perfeita utilização no local, bastando, para tanto, acondicioná-lo de forma 
adequada em recipiente com isolamento térmico. 
Preocupações quanto à qualidade do CBUQ a ser aplicado devem ser atendidas, naturalmente, pela previsão de mecanismos de controle, pela Administração, da própria 
qualidade do CBUQ a ser utilizado pelo contratado.
Não menos absurda é a alegação de demora do órgão ambiental na expedição da Licença de Operação. Com efeito, a Administração não pode erigir eventuais deficiên-
cias planejamento da obra em elemento de restrição à competitividade do certame.
Ora, se é certo que o Projeto Básico de qualquer obra deve levar em conta o “adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento”, nos termos do art. 6º, 
IX, Lei 8.666/93
Se, contudo, esta solução – antecedência da licitação, em relação ao início das obras, de forma a permitir que o vencedor licencie a Usina que vier a instalar – revelar-se 
por qualquer razão inviável, a providencia aplicável ao caso, à luz da Lei 8.666/93, é a Administração excluir do objeto do contrato da obra o fornecimento da massa 
asfáltica, contratando ela própria a aquisição do insumo junto aos fornecedores locais que já tenham usinas licenciadas.
Esta, de fato, a resposta possível à hipótese cogitada, em aplicação conjunta dos arts. 3º, 23, §1º, e 37, XXI, da Lei 8.666/93, em respeito ao princípio da busca da pro-
posta mais vantajosa e a máxima competitividade do certame, com o fracionamento das contratações, como regra a ser observada pela Administração no planejamento 
dos seus contratos, “com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda de economia de escala”.
Resta evidente, conforme o referido texto legal, que, nos casos em que não for possível, por alguma razão, aguardar que o vencedor do certame instale e licencie 
sua usina de asfalto, o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e a ampliação da competitividade se farão pela compra do material pela própria 
Administração através de contrato específico.
Assim, toda e qualquer construtora qualificada poderá disputar a licitação e apresentar propostas, não funcionando a propriedade ou o “compromisso de disponibili-
dade” com proprietário de usina de asfalto como fator limitador do universo de possíveis proponentes.
Cumpre observar que, em termos estritamente pragmáticos, práticos, e independentemente da já demonstrada invalidade jurídica de tal exigência, esta só teria algum 
sentido se houvesse, por parte da Prefeitura de Contagem, justo receio de que, iniciadas as obras, o licitante vencedor não conseguiria adquirir a massa asfáltica nas 
quantidades, qualidade e prazos necessários à sua execução.
No entanto, esta supostamente impossibilidade de o vencedor do certame adquirir a massa asfáltica só poderia ocorrer, basicamente, em virtude de situações:
a) Os fornecedores existentes no mercado não aceitariam vender os produtos para o fornecedor da licitação, ainda que estes se dispusessem a adquiri-los em condições 
normais de mercado; em síntese, por razões subjetivas, ou por birra dos fornecedores, o contratado poderia ter dificuldades para comprar os produtos em quantidade 
e qualidade suficientes;
b) a oferta destes produtos no mercado apto a fornecer para a obra ser insuficiente para assegurar a sua disponibilidade, em quantidade bastante, quando da execução 
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dos serviços; a carta de compromisso de fornecimento seria, pois, uma forma da Prefeitura se precaver quanto a esta possível escassez dos produtos no mercado. 
Quanto à primeira hipótese, é evidente que ela jamais poderia ser considerada como fonte do justo receio. Deveras, a legislação brasileira não só proíbe como tipifica 
como crime e infração administrativa à ordem econômica a injusta recusa de fornecimento de mercadorias a quem se disponha a adquiri-las em condições normais de 
mercado (Lei Federal n. 8.884/93, art. 20, I, art. 21, V, XII e XIII; Lei Federal n. 8.137/90, art. 7º, VI).
Assim sendo, e a menos que a Prefeitura já esteja muito bem informada sobre eventual intenção objetiva das empresas proprietárias de usina de na região virem a 
discriminar seus clientes e praticar crime, não existe risco de que as empresas potencialmente fornecedoras se recusem a vender seus produtos à empresa que vencer a 
concorrência. É razoável presumir tais empresas queiram vender seus produtos a quem se dispuser a comprá-los.
Resta, então, a segunda possibilidade, qual seja, a se um risco de eventual carência de oferta de tais produtos no mercado. Esta hipótese, contudo, além de absoluta-
mente improvável, não está apontada em lugar algum do Edital ou no processo administrativo, o que por si só já constitui irregularidade à luz do princípio da motiva-
ção. 
Além disso, o fato óbvio é que se houvesse realmente um risco de falta de oferta destes produtos no mercado, a forma correta da Prefeitura se precaver quanto a isso, 
preservando seus interesses, não seria, a toda evidência, exigir que as empresas que pretendessem competir no certame tivessem que disputar ferozmente cartas de 
compromisso dos proprietários de usinas, que passariam a “manipular” a licitação, reduzindo absurda e artificialmente o universo das empresas que poderiam disputar 
o presente certame.
A solução mais adequada para o resguardo dos interesses da Prefeitura, neste caso, seria, como já exposto, fracionar o objeto da licitação, nos termos do art. 23, §1º, 
da Lei 8.666/93, “com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala”, realizando uma 
LICITAÇÃO ESPECÍFICA E SEPARADA PARA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁTICA OU MESMO EREGINDO TAL FORNECIMENTO EM LOTE SEPARADO DA PRESENTE LICITAÇÃO.
Imagine-se, então, para efeito de mera argumentação, que só haja uma empresa proprietária de usina de asfalto que atenda a estas condições. Neste caso, ocorrerá o 
seguinte: dezenas ou centenas de outras empresas poderiam, em tese, realizar as obras, numa licitação “normal”, com ampla competitividade e resultando na proposta 
mais vantajosa para a Prefeitura, no entanto, a exigência em questão reduzirá drasticamente aquele universo de possíveis licitantes, fazendo com que a proprietária da 
usina tenha poder absoluto para determinar quem poderá ser habilitado no certame.
Assim, as proprietárias da usina poderiam usar este poder tanto para disputar a licitação, excluindo quaisquer outros licitantes, como também para recusar o forneci-
mento da Carta de Compromisso a empresas que não se sujeitem a quaisquer exigências que possam vir a fazer, bem como para entrar em acordo com outras empre-
sas, dando as Cartas de Compromisso somente a quem quiserem, para combinação de preços nesta licitação ou mesmo troca de favor em licitação futura.
Tal cenário, hipotético ou não, é VEDADO tanto pela Constituição quanto pela legislação infraconstitucional, as quais não permitem que se crie situação em que isso 
possa ocorrer. Muito embora, no plano fático, a exigência ora combatida tem por consequência, precisamente, a redução abusiva do universo de licitantes, cuja triagem 
prévia fica “transferida” a um pequeno grupo de empresas privadas, quais sejam, as detentoras de usinas de asfalto…”
A Impugnante cita diversas jurisprudências em sua peça recursal apensa ao Processo e requer que a impugnação seja conhecida e provida, determinando-se a correção 
dos supostos vícios constantes do Edital, principalmente aqueles constantes dos subitens “C” e “C.1” do Item 6.1.3 do Instrumento Licitatório, pleiteando a nulidade do 
Procedimento Licitatório.
POSICIONAMENTO DA SEMOBS QUANTO AOS TERMOS DA IMPUGNAÇÃO:
Trata-se de mais um recurso repleto de fragmentos de lições de eminentes juristas e de preciosas jurisprudências em defesa dos princípios prescritos na Lei de Licitações. 
Como é de praxe na grande maioria das impugnações, tal material jurídico trata do assunto de forma bem genérica, pois tais impugnações padronizadas não encon-
tram socorro em jurisprudência e doutrina tratando especificamente do motivo pelo qual os impugnantes profissionais entendem (ou poderíamos dizer pretendem) 
estar ocorrendo a violação aos princípios da igualdade, legalidade, moralidade e competitividade.
A Impugnante parece que não leu o edital ou não demonstra interesse algum em ter acesso aos termos do mesmo.
O Edital prevê em seu item 6.1.3, alínea C.1, o transcrito fielmente abaixo:
“C.1) Indicação de Usina de Asfalto (CBUQ) que proponha como fornecedora. Se a mesma for de propriedade da Licitante, declaração que se compromete a dis-
ponibilizar os volumes necessários à prestação dos serviços, no período de vigência do Contrato. Caso a Licitante não disponha de usina de asfalto deverá apresentar 
declaração da Empresa responsável pelo processamento do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), comprometendo-se a disponibilizar os volumes necessários 
à prestação dos serviços no período de vigência contratual, nas mesmas condições das licitantes que possuem usinas. Deverá ainda a Licitante apresentar declaração 
de compromisso de mais 02 (duas) usinas, visando garantir o fornecimento de material, se porventura a usina principal não tiver condições de atender a demanda. As 
declarações deverão ser acompanhadas dos respectivos “croquis” de localização e da comprovação de licenciamento junto a FEAM na data prevista para a entrega da 
Proposta.”
O Edital, em momento algum, faz exigência de propriedade. Pede a prova de disponibilidade de usina de asfalto ou compromisso de fornecimento de massa. 
A Administração apenas optou pela segurança da entrega adequada da atividade a ser executada. A massa asfáltica deverá atender às rigorosas exigências determina-
das em normas e especificações técnicas do DNIT e da ABNT, pois se assim não estiver, compromete a qualidade dos trabalhos. 
O rigor técnico é que estabelece os limites do procedimento. Por isso que há vários anos os Editais da SUDECAP (Prefeitura de Belo Horizonte), DNIT, DER/MG, DEOP e 
outros insistem em fazer constar de seus editais a exigência ora impugnada.
Da mesma forma que a CONSTRUTORA CINZEL S/A., defendeu sua tese, os interesses da Administração têm que ser defendidos. O interesse público não pode ficar em 
segundo plano, e nem pode permitir que os licitantes tenham oportunidade de se aventurar na sua proposta. O Edital solicita usina instalada e licenciada, porque as 
obras objeto da licitação exigem disponibilidade imediata da massa usinada a quente, com o rigor técnico necessário em sua qualidade. Minas Gerais, principalmente 
a área em entorno, possui dezenas de usinas que atendem à exigência editalícia, o que torna inteiramente competitiva a disputa entre empresas. O Edital prevê ainda a 
possibilidade de participação de empresas em consórcio e não faz qualquer menção quanto à exigência no tocante à localização de qualquer usina de asfalto, bastando 
pois que a mesma tenha capacidade de fornecer a massa asfáltica e que tal material seja aplicado dentro das normas e especificações técnicas concernentes. O Edital 
não dirige aos usineiros a participação na licitação. As empresas capazes e não possuidoras de usina própria podem usar perfeitamente a alternativa de compromisso 
de fabricantes.
Quanto à sugestão de fracionamento do objeto, licitando-se o fornecimento de massa asfáltica em uma licitação específica, a Administração mostra-se contrária à 
mesma, tendo em vista que a licitação do objeto integral se faz no intuito de possibilitar a Administração o melhor e maior nível de controle no gerenciamento e na 
supervisão da execução das obras e serviços, a maior interação entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do cronograma pre-
estabelecido e na observância dos prazos, a concentração da responsabilidade pela execução do empreendimento em uma só empresa ou consórcio e a concentração 
da garantia dos resultados. Tal opção viabilizará um grande ganho na economia de escala, que aplicada na execução do empreendimento de forma macro possibilitará, 
consequentemente, numa redução de preços a serem pagos pela Administração, sendo assim, a concentração do objeto consolida a vantajosidade da licitação para a 
Administração.
Os serviços de pavimentação estão situados no caminho crítico de execução e entrega da obra.
A dissociação entre a aplicação do revestimento betuminoso e o fornecimento do material necessário à construção se constitui em precedente que poderá acarretar 
atrasos ao prazo final do empreendimento, além de ônus desnecessário aos custos dos serviços, exigindo do Poder Público a montagem de estrutura operacional não 
rotineira na execução das suas atividades.
Se fosse adotada essa forma de trabalho, o gerenciamento das atividades de construção da obra passaria a não ser de responsabilidade da Construtora a ser contrata-
da, sendo dividida com a Prefeitura. A Prefeitura se tornaria responsável pelo fornecimento do insumo a Construtora dentro da programação de serviços, e poderia o 
não atendimento dentro do prazo estabelecido, servir como justificativa ao não cumprimento das metas estabelecidas e acordadas entre as partes. O planejamento dos 
trabalhos sofre a influência de fatores externos (chuvas) quanto internos (não liberação de etapas anteriores de trabalho) no âmbito da obra, sendo a programação de 
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atividades bastante dinâmica.
A operação de usina de asfalto deve sofrer programação antecipada em função do tipo de revestimento, do traço a utilizar e da quantidade a fornecer, que são correla-
cionadas as frentes de trabalho liberadas e a disponibilidade de equipamentos para a execução dos serviços.
A não obediência à programação de serviços por parte da Construtora acarretará custos adicionais ao fornecedor, que provavelmente teriam de ser ressarcidos pelo 
Poder Público, apesar da não entrega do material, caso esse se responsabilizasse pelo fornecimento do insumo.
A aplicação da massa em campo deve obedecer à faixa de temperatura que assegure a condição de adequada compactação e consequente qualidade do trabalho a ser 
entregue. O atraso na entrega do insumo ou na aplicação do mesmo poderá acarretar perda de temperatura, inviabilizando a utilização e exigindo o descarte da to-
talidade que não atenda as exigências técnicas. Assim, a Prefeitura teria que ressarcir o fornecimento de um produto que não foi aplicado, devido à ineficiência na pro-
gramação dos serviços ou insuficiência dos equipamentos disponibilizados pela Construtora, gerando ônus ao Município não decorrente de ineficiência na sua atuação. 
Assim, as exigências técnicas de produção e aplicação, que impõem uma vida útil limitada ao insumo, associada ao dinamismo da programação de serviços, exigem 
uma perfeita sintonia entre a execução do revestimento e o fornecimento da massa, devendo a coordenação da atividade caber a um só responsável.
Essa condição inviabiliza a inclusão de terceiro que também deverá se envolver nos trabalhos, e cujo gerenciamento de atividades seria de responsabilidade do Poder 
Municipal, que não detém a propriedade e o controle sobre o maquinário, mão de obra e demais recursos que deverão ser disponibilizados para a execução.
Ressalta-se, ainda, que os serviços de fornecimento e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente, demandam um percentual acima de 4% (quatro por cento) 
do calor global do Orçamento da Obra, sendo considerado, conforme determinações do Tribunal de Contas da União – TCU, item de relevância e valor significativo para 
exigência de qualificação técnica.
O procedimento de uma licitação tem por meta obter a proposta mais vantajosa, ofertada pelo “melhor” licitante e concretizada no “melhor” contrato. Ou, em outras 
palavras: a supremacia do interesse público deve ser sempre resguardada e para garantir tal supremacia é obrigação do servidor público defender o princípio de eficácia 
do ato administrativo. A Administração não pode promover uma ação que será frustrada nas controvérsias jurídicas, ocasionando um emperramento da máquina 
administrativa. Não é justificável que os objetivos de governo se percam em razão de interpretações controversas. Não se justifica a inoperância fundada na presunção 
de ilegalidade. Os atos administrativos hão de ser praticados com a maior celeridade e acerto (eficiência) e hão de alcançar os objetivos pretendidos (eficácia), segundo 
doutrina dominante.
Frisando, não se pode e não se deve sacrificar a eficácia do procedimento administrativo a fundamentos controversos. 
No caso de procedimentos licitatórios, só os fatos manifestamente prejudiciais à Administração ou a terceiros devem servir de base para a anulação. As nulidades 
somente devem ser pronunciadas quando for manifesta a intercorrência de ilegalidade insanável, o que aqui não ocorre.
Ora, assim sendo, é imperioso reconhecer, que não há, na realidade, qualquer fator que ameace sequer a licitude ou a legitimidade do procedimento licitatório aqui 
debatido. O Edital não exige propriedade e nem localização determinada, atendendo incondicionalmente o prescrito no §6º do art. 30 da Lei 8.666/93. As exigências 
visam apenas garantir a Administração que o dinheiro público não será desperdiçado pela má escolha de uma construtora para a execução das obras objeto do procedi-
mento licitatório.
A Administração poderá sofrer maiores danos com o cancelamento do procedimento que está em andamento do que terá com a sua regular continuidade.
Finalmente, as razões alegadas pela Impugnante em sua peça recursal foi matéria de denúncia formulada junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), no bojo dos 
Editais referentes aos Processos Licitatórios Concorrências No 09/2010 e 10/2010 da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA do Município de Betim. Assim se 
manifestou o Plenário do TCU no Acórdão número 1780/2010 —TCU:
“....76. Para o caso concreto, os demais itens da denúncia foram considerados em conformidade com a jurisprudência e com a legislação vigente: 
I— restrição à participação de consórcios - o caput do artigo 33 faculta (e não obriga) a participação de empresas em consórcio; 
II — exigência de dois engenheiros - está amparada no § 60 do art. 30 da Lei 8.666/1993 que trata da capacidade operativa da licitante; 
III—declaração de compromisso de usina de asfalto para a entrega CBUQ para a obra — há precedentes no TCU que indicam não haver irregularidade nesta cláusula; 
IV — compromisso de mais duas usinas de asfalto para fornecimento de CBUQ se a usina principal não tenha condições de atender à demanda — não há restrição à 
competitividade uma vez que o edital faculta o compromisso de fornecimento de CBUQ por apenas uma usina de asfalto (e isso foi considerado regular anteriormente 
em outros processos do TCU); 
V — exigência de apresentação de licença ambiental e alvará de instalação e funcionamento das usinas de asfalto — se é admitido que se exija o compromisso da usina 
de asfalto para fornecimento de CBUQ, é natural que essa usina esteja operando e, por isso, deve apresentar a licença ambiental e os alvarás de instalação e funciona-
mento;...”
Ante às contrarrazões apresentadas e ao posicionamento do Egrégio Tribunal de Contas da União – TCU, não existe, pois, qualquer fundamentação nas argumentações 
da Impugnante.
A Comissão Permanente de Licitações esclarece ainda que o objeto da Licitação faz parte integrante do Contrato de Repasse Número 0396.125 – 60/13, ajustado entre 
a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e o MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG e que foi efetuada Audiência Pública prévia, na forma prescrita no art. 39 da Lei 8.666/93, com a 
publicidade na forma da Lei, para acesso e direito a todas as informações pertinentes e manifestação de todos os interessados no Procedimento Licitatório em questão.
Via de consequência, a Comissão Permanente de Licitações decide pelo não provimento da impugnação apresentada e pela manutenção dos termos do Edital.
IV – Da Decisão
Isto posto, sem nada mais a evocar, conhecemos da Impugnação interposta pela CONSTRUTORA CINZEL S/A., para negar-lhe provimento, decidindo pela manutenção 
dos termos do Edital referente à CONCORRÊNCIA Nº. 015/2014. Contagem, 13 de janeiro de 2015. Comissão Permanente de Licitações:
DECISÃO
FEITO: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA (contra)
CONCORRÊNCIA Nº. 015/2014 – PROCESSO N° 176/2014 – EDITAL N° 083/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO 
LOTE 01 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, COMPOSTO DA TRINCHEIRA DA AVENIDA GENERAL DAVID SARNOFF NA INTERSEÇÃO COM A AVENIDA BABITA CAMARGOS 
NO BAIRRO CIDADE INDUSTRIAL E DO VIADUTO DE ACESSO AO TERMINAL PETROLÂNDIA NO BAIRRO PETROLÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG.
IMPUGNANTE: CONSTRUTORA CINZEL S/A.
De acordo com o Parágrafo 4° do Art. 109 da Lei Nº 8.666/93 e com base na análise efetuada pela Comissão Permanente de Licitações, RATIFICO a decisão proferida 
quanto à Impugnação interposta pela CONSTRUTORA CINZEL S/A., para negar-lhe provimento, decidindo pela manutenção dos termos do Edital referente à CONCOR-
RÊNCIA Nº. 015/2014. Contagem, 13 de janeiro de 2015. Rafael Silveira - Secretário Municipal Adjunto de Administração.

LOTE 03- MESA E CADEIRA PARA ALUNO EM RESINA TERMOPLÁSTICA

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.
QTE.
SEDUC

MARCA/MOD-
ELO

VALOR 
UNITÁRIO 
REGISTRADO 
R$ VALOR TOTAL R$
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3.1

Mesa fabricada pelo processo de injeção termoplástica; tampo em ABS dotado de porta 
lápis / caneta, com medida mínima de 600 mm x 470 mm deverá conter a marca do 
fabricante injetada em alto-relevo no tampo da mesa. Base do tampo formado por 
tubos 5/8”. Porta livro em grade ou em polipropileno, pés em formato de “U” per-
mitindo o empilhamento da mesa, fabricado em aço industrial em 01 tubo único de 
cada lado dobrados pelo processo de conformação mecânica por dobramento medindo 
aproximadamente 20 mm x 20 mm, uma barra de sustentação entre os pés medindo 
aproximadamente 20 mm x 20 mm, ponteira para a proteção dos pés confeccionadas 
em polipropileno na cor preta medindo aproximadamente 20 mm x 20 mm. Altura do 
tampo ao chão de aproximadamente de 750 mm. Estrutura tratada por conjuntos de 
banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e 
pintados através do sistema epóxi pó. UN 12.000 DESK M-CJA R$ 170,00 R$ 2.040.000,00

3.2

Cadeira fixa tipo 4 pés, assento medindo aproximadamente 400 mm x 430 mm encosto 
medindo aproximadamente 400 mm x 180 mm ambos confeccionados em polipropileno 
moldado por processo de injeção, com acabamento da superfície liso, em cada peça (as-
sento/encosto) deverá ser fixa com parafusos na parte inferior para fixação na estrutura 
por parafusos, ambos reforçados por abas laterais que cobrem os tubos que estruturam 
a peça, sendo o encosto reforçado com uma outra aba em sua parte inferior traseira 
para dar sustentação no ato de carregar a cadeira. Estrutura confeccionada em tubo de 
aço industrial de aproximadamente 20 mm x 20 mm, pés em formato de “U” permitindo 
o empilhamento da cadeira, ponteira para a proteção dos pés confeccionadas em polip-
ropileno na cor preta medindo aproximadamente 20 mm x 20 mm, altura assento chão 
aproximadamente 420 mm, estrutura na cor branca, tratados por conjuntos de banhos 
químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pinta-
dos através do sistema epóxi pó. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador 
de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia mínima de 05 (cinco) anos contra 
defeitos de fabricação. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou 
defeitos de fabricação.

UN 12.000 DESK M-CJA R$ 80,00 R$ 960.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais)

LOTE 04- CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.
QTE.
SEDUC MARCA/MODELO

VALOR UNI-
TÁRIO REGIS-
TRADO R$

VALOR TOTAL 
R$

3.1

Cadeira Escolar com prancheta frontal regulável confeccionada em resina termoplástica 
ABS, fixadas sem parafusos, sustentada por 1 tubo 25mm x 25mm e 30mm x 30mm com 
espessura de 1,9mm ambos inteiriços, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo processo 
de conformação mecânica por dobramento, posicionados sob a prancheta, ligados a 
estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço das pernas do usuário. 
O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal são 
composto por tubos redondos em aço industrial de com diâmetro de 1” (uma polegada) 
que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço industrial redondo com diâmetro 
de 5/8” (cinco oitavos de polegada), se encaixando ao tubo quadrado 30mm x 30mm 
e 25mm x 25mm que estão sob a prancheta e ficam protegidos por um contra tampo 
fabricado em PP pelo processo de injeção, fixado a prancheta por encaixe . Prancheta 
fabricada em ABS pelo processo de injeção, medindo: 550mm x 390mm, sendo 550mm 
a parte frontal e 390mm na parte traseira. Borda frontal medindo 40mm de altura e bor-
da traseira medindo 30mm de altura. Com porta lápis na posição horizontal e ao lado 
o porta copos em auto relevo, ficando a área livre de trabalho com espaço suficiente 
para acomodar 02 folhas A4 lado a lado. Assento medindo aproximadamente 400mm x 
437mm e encosto medindo aproximadamente 400mm x 180mm ambos confeccionados 
em polipropileno moldado por processo de injeção, com acabamento da superfície liso 
atendendo a norma técnica NBR 14006/2008 da ABNT, em cada peça (assento/encosto) 
contendo 4 castelos na parte inferior para fixação na estrutura por parafusos auto atar-
raxantes, ambos reforçados por abas laterais que cobrem os tubos que estruturam a 
peça. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial20mm x 20mm, pés em formato 
de “U”, ponteira para a proteção dos pés confeccionadas em polipropileno na cor preta 
medindo 20mm x 20mm, altura assento chão aproximadamente 450mm, tratados por 
conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados 
por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. Base do assento e interligação ao 
encosto em tubo quadrado 25mm x 25mm com curvatura ergonômica para acomoda-
ção, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Porta livros em 
perfil de aço trefilado 3/16”. UN 12.000 DESK F1-C R$ 230,00

R$ 
2.760.000,00
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VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 2.760.000,00 (Dois milhões, setecentos e sessenta mil reais)

VALOR GERAL DOS LOTES 03 E 04: R$ 5.760.000,00 (Cinco milhões, setecentos e sessenta mil reais)

Secretaria Municipal 
de Fazenda

MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MINAS GERAIS
EDITAL 001 / 2015 / SEFAZ
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – EXERCÍCIO DE 2015.
- Do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU;
- Da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos – TCRS;
- Da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CCSIP.
O Secretário Municipal Fazenda, no uso de suas atribuições, e conforme o disposto nos artigos 15 a 20, 22, 51 a 71, 142.A a 142.E e 179 a 184 da Lei nº 1.611/83, Có-
digo Tributário do Município de Contagem – CTMC, torna público que efetuou o LANÇAMENTO do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, da 
Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos – TCRS e da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CCSIP, para o exercício financeiro de 2015, nos termos do 
Decreto nº 450, de 07 de janeiro de 2015, conforme listagem dos lançamentos disponibilizada no Departamento de Lançamento e Arrecadação da Secretaria Municipal 
Adjunta de Receita, na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, 1887, Cidade Industrial, valendo este Edital como notificação pública.
Estão isentos do pagamento do IPTU e da TCRS os imóveis utilizados exclusivamente como residência e as demais situações previstas nos artigos 1º da Lei nº 3.496, de 
26 de dezembro de 2001.
Nas hipóteses em que a isenção não esteja registrada no cadastro técnico municipal e em que tenha ocorrido o lançamento do IPTU e da TCRS, o interessado poderá 
protocolar requerimento de reconhecimento de isenção, nos prazos definidos neste Edital e no Decreto nº 450/2015. Não formalizado o requerimento, cessarão os 
efeitos da isenção, nos termos do §10º, do artigo 2º, do referido Decreto.
Respeitadas as frações ideais de cada unidade edificada, quando estas forem residenciais e utilizadas exclusivamente como tal, o IPTU das áreas de terreno excedentes 
a 720 m² (setecentos e vinte metros quadrados) será lançado e cobrado nos termos do §1º do artigo 58, com a redação dada pela Lei Complementar 157, de 21 de 
novembro 2013 e do artigo 67, inciso I, ambos do CTMC.
Respeitadas as frações ideais de cada unidade edificada não residencial, o IPTU das áreas de terreno excedentes a 10 (dez) vezes a área construída será lançado e cobra-
do nos termos do §5º do artigo 58, com a redação dada pela Lei Complementar 118, de 12 de julho de 2011 e do artigo 67, inciso III, ambos do CTMC.
O IPTU previsto nos artigos 51 do CTMC será cobrado do proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título dos imóveis situados neste Município 
dentro da Zona Urbana definida por lei, bem como sobre as demais áreas situadas fora desse perímetro, conforme previsto nos §§ 1º, 2º e 3º do referido artigo 51, na 
forma do Decreto nº 450/2015.
A TCRS prevista nos artigos 179 do CTMC será cobrada do proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título dos imóveis beneficiados por esse serviço 
público, na forma do Decreto nº 450/2015.
A CCSIP prevista nos artigos 142.A do CTMC será cobrada do proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título dos imóveis, edificados ou não, 
situados à margem da rede de iluminação pública. Quando se tratar de imóvel não edificado e não consumidor de energia elétrica, a CCSIP será devida anualmente e 
cobrada na guia do IPTU, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 142.C do CTMC e na forma do Decreto nº 450 /2015.
DO PAGAMENTO:
Os tributos (imposto, taxas e contribuição) a que se refere este Edital poderão ser pagos:
a) integralmente, com desconto de 7% (sete por cento) no valor do IPTU, da TCRS e da CCSIP, até 10 de fevereiro de 2015;
b) em até 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, com valor de cada parcela não inferior a R$50,00 (cinquenta reais), sendo a primeira parcela com vencimento em 10 
de fevereiro de 2015 e as demais conforme calendário de vencimentos a seguir, previsto no §5º do artigo 8º do Decreto nº 450/2015. Haverá incidência do percentual 
de atualização de 1% (um por cento) ao mês a partir da 2ª (segunda) parcela.

Parcela Vencimento

Pagamento integral 10/02/2015

1ª 10/02/2015

2ª 10/03/2015

3ª 10/04/2015

4ª 11/05/2015

5ª 10/06/2015

6ª 10/07/2015

7ª 10/08/2015

8ª 10/09/2015

9ª 13/10/2015

10ª 10/11/2015

O não pagamento dos tributos dentro dos prazos fixados sujeitará o contribuinte a recolher o montante devido, acrescido dos encargos previstos nos artigos 29 e 35 
do CTMC. Considera-se prorrogado o prazo de vencimento até o primeiro dia útil imediatamente subsequente se o vencimento cair em dia em que não houver expe-
diente na rede arrecadadora.
DA IMPUGNAÇÃO/REVISÃO:
Até o dia 13 DE FEVEREIRO DE 2015 o contribuinte ou responsável poderá impugnar ou requerer a revisão do lançamento ou requerer o reconhecimento de imunidade 
ou de isenção tributárias não concedidas de ofício. O pedido deverá ser endereçado ao Departamento de Lançamento e Arrecadação da Secretaria Municipal Adjunta 
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de Receita.
Para as hipóteses específicas previstas nos incisos III a VI, do artigo 1º da Lei 3.496, de 26 de dezembro de 2001 e no inciso II do artigo 50 A do Código Tributário do 
Município de Contagem, o contribuinte ou responsável poderá requerer o reconhecimento de isenção tributária, não concedida de ofício, até o dia 11 de maio de 2015.
O pedido de impugnação/revisão/reconhecimento de imunidade ou isenção, devidamente fundamentado e instruído com a documentação comprobatória dos fatos 
alegados, deverá ser protocolizado na referida Repartição Fazendária, situada à Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, 1887, Cidade Industrial, Contagem/MG.
Para as impugnações/revisões julgadas procedentes, ainda que parcialmente, será concedido o prazo de 10 (dez) dias, contados da data de notificação da decisão, para:
a) pagamento integral com o desconto previsto no §1º do artigo 8º do Decreto nº 450/2015, sem os acréscimos previstos nos artigos 29 e 35 do CTMC;
b) parcelamento, no número de parcelas mensais e sucessivas correspondentes ao número de meses restantes para o término do calendário do exercício de 2015, com 
a incidência do percentual de atualização de 1% (um por cento) ao mês a partir da 2ª (segunda) parcela, sem os acréscimos previstos nos artigos 29 e 35 do CTMC.
Para as impugnações/revisões julgadas improcedentes, ou quando se tratar de revisão de ofício, será concedido prazo de 10 (dez) dias, contados da data de notifica-
ção da decisão, para pagamento integral ou das parcelas já vencidas, com os acréscimos previstos nos artigos 29 e 35 do CTMC, mantendo a data de vencimento das 
demais parcelas vincendas conforme o calendário previsto para o exercício de 2015.
DA ENTREGA DOS BOLETOS:
O boleto para pagamento do IPTU, da TCRS e da CCSIP será entregue pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios, a partir do dia 15 de janeiro de 2015.
O contribuinte ou responsável que por qualquer motivo não receber o boleto de pagamento dos tributos mencionados neste Edital deverá:
- emitir a 2ª (segunda) via do boleto de recolhimento integral ou as guias avulsas de recolhimento do IPTU, da TCRS e da CCSIP mencionados neste Edital através do 
endereço eletrônico: http://receita.contagem.mg.gov.br, na internet, disponível a partir do dia 10 de janeiro de 2015; ou;
- Solicitar a emissão de segunda via no atendimento do Departamento de Lançamento e Arrecadação da Secretaria Municipal Adjunta de Receita, na Avenida Cardeal 
Eugênio Pacelli, 1887, Cidade Industrial, Contagem/MG.
O não recebimento do boleto não isenta o contribuinte do cumprimento de suas obrigações fiscais, especialmente as que se referirem ao pagamento dos tributos nas 
épocas regulamentares (artigos 22, CTMC).
Contagem, 12 de janeiro de 2015.
DALMY FREITAS DE CARVALHO
Secretário Municipal de Fazenda

Secretaria Municipal 
de Saúde

Aviso de Licitação – O Município de Contagem – através da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS – informa, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor pre¬ço, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações/SMS, 
conforme abaixo: 
- Pregão Presencial nº 131/14 – PAC 265/14 - cujo objeto é Registro de Preço para Futura e Eventual Confecção Cartão Nacional do SUS e Etiquetas Térmica adesiva com 
barreira, destinados a atender as ações Superintendência de Regulação da Secretária Municipal de Saúde do Município de Contagem. – Data Abertura: 26/01/2015 às 
09h00min.
– Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. O edital poderá ser obtido através do site http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes e/
ou Informações: e-mail: licitafamuc@gmail.com – Pregoeiro, Élio de Siqueira Valério Pinto. 12/01/2015.

Famuc

PORTARIA N.º 6.850, de 07 de janeiro de 2015.
Dispõe sobre a reintegração de empregado público
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 031 
de 20 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, considerando o Parecer Jurídico nº 566/2014;
RESOLVE:
Art. 1° – REINTEGRAR, a empregada pública D. E. de Souza, matrícula de nº 200896-1, Agente Comunitário de Saúde.
 Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 06 de março de 2014.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Portarias de nº 6.291 de 24 de fevereiro de 2014 e a de nº 6.351 de 28 de fevereiro de 2014.
Contagem, 07 de janeiro de 2015.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

RESULTADO DA ANALISE DE TÍTULOS PARA FINS DE PERCEPÇÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA
A Comissão de Avaliação de Títulos da FAMUC, instituída através da Portaria 5.597, de 29 de janeiro de 2013, e suas alterações, conforme disposto no Edital de Proces-
so de Análise de Títulos para fins de Percepção do Adicional de Residência Médica, informa abaixo o resultado final dos candidatos inscritos após julgamento realizado 
pela comissão conforme critérios definidos no item 3 do referido Edital:

VINCULO MATRICULA NOME ESPECIALIDADE RESULTADO

FAMUC 202960 CECÍLIA BORGES DE SOUZA MÉDICO CIRURGIÃO DEFERIDO

FAMUC 202961 THIAGO MARCOS MAIA MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR DEFERIDO

Comissão de Avaliação de Títulos: 
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Antonio Sergio Karklin Tavares 
Fernando Eustaquio Palhares
Wellington Moreira Lamy
Contagem, 11 de Dezembro de 2014

RETIFICAÇÃO do 59º resultado do PSS Nº 001/2014 
O Presidente da Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna 
pública a retificação do 59º resultado do processo seletivo nº 001/2014 publicado no Diário Oficial de Contagem nº 3486 de 14/10/2014.
Onde se lê:
59 resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2014

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 1º rute gaspar de araújo 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 2º BATIELHE MOREIRA FRANCO MELO 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 3º BRAÚLIO NUNES DA SILVA 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 4º TABATA DANIELE SILVA 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 5º IARA ELISA PEREIRA MAFRA 5,00 CLASSIFICADO

Leia-se:
59º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº. 01/2014

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 1º rute gaspar de araújo 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 2º BATIELHE MOREIRA FRANCO MELO 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 3º BRAÚLIO NUNES DA SILVA 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 4º TABATA DANIELE SILVA 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 5º IARA ELISA PEREIRA MAFRA 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 6º MARCILIO TOGNI NETO 5,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos
 Antonio Sergio Karklin Tavares 
 Fernando Eustaquio Palhares
 Wellington Moreira Lamy
 Contagem, 16 de outubro de 2014.

RETIFICAÇÃO do 63º resultado do PSS Nº 001/2014 
O Presidente da Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna 
pública a retificação do 61º resultado do processo seletivo nº 001/2014 publicado no Diário Oficial de Contagem nº 3508 de 14/11/2014.
Onde se lê:
63º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2014

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MÉDICO INFECTOLOGISTA 1º NATALI CRUZ DE CASTRO NICOLINO 30,00 CLASSIFICADO

Leia-se:
63º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº. 01/2014

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 1º simone rodrigeus ramalho 30,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 2º teodiceia domingues de oliveira 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 3º carolina luiza de leo gama 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 4º roberta ribas pena 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 5º michael pereira fernandes 5,00 CLASSIFICADO
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MÉDICO CLÍNICO GERAL 6º cleber alves vieira 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 7º fernanda gonçalves carneiro 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 8º Daniel de souza siqueira 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 9º rodrigo felipe monteiro 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 10º paula ribeiro dias 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 11º douglas engel vieira 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 12º marcilio togni neto 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 13º carolina luiza de leo gama 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 1º CLAUDIO LUIZ VIEIRA TANNUS 30,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 2º LUIZ ANDRE DELFINO 15,00 CLASSIFICADO

MÉDICO PEDIATRA 1º HALISSON MESQUITA BRAGA 30,00 CLASSIFICADO

MÉDICO INFECTOLOGISTA 1º NATALI CRUZ DE CASTRO NICOLINO 30,00 CLASSIFICADO
Comissão de Avaliação de Títulos
 Antonio Sergio Karklin Tavares 
 Fernando Eustaquio Palhares
 Wellington Moreira Lamy
    Contagem, 17 de novembro de 2014.

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PSS 01/2014 Nº 59
O Presidente da Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna 
pública a retificação do Edital de convocação do PSS 001/2014 nº 59 publicado no Diário Oficial de Contagem nº 3486 de 14/10/2014
Onde se lê: 
Médico Clínico Geral – 1º ao 5 º classificado
Leia-se:
Médico Clínico Geral – 1º ao 6º classificado
   Contagem, 16 de outubro de 2014
  EVANDRO JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PSS 01/2014 Nº 63
O Presidente da Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna 
pública a retificação do Edital de convocação do PSS 001/2014 nº 63 publicado no Diário Oficial de Contagem nº 3508 de 14/11/2014
Onde se lê: 
MÉDICO INFECTOLOGISTA 1º CLASSIFICADO
Leia-se:
MÉDICO INFECTOLOGISTA 1º CLASSIFICADO
MEDICO CLINICO GERAL  1º AO 13º CLASSIFICADO
MEDICO CIRURGIÃO GERAL 1º AO 2º CLASSIFICADO
MEDICO PEDIATRA 1º CLASSIFICADO
Contagem, 17 de novembro de 2014
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM 

Transcon

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - TRANSCON, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 4.043, de 1º de novembro de 
2006, bem como pela Lei Complementar 068/2009 e, especialmente, com base no art. 5º, II da Lei Complementar nº. 172, de 04 de julho de 2014, edita o seguinte Ato:
Ato nº. 001/01/2015 – Fica a servidora MARIA ADELITA MOREIRA vinculada ao Regime Jurídico instituído pela Lei Complementar nº. 105 de 20 de janeiro de 2011, a 
partir de 01 de janeiro de 2015, desvinculando-se, na referida data, do regime estabelecido pela Lei nº. 2.102 de 15 de julho de 1990.
Contagem, 05 de janeiro de 2014.
AGOSTINHO FERNANDES DA SILVEIRA
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes – TRANSCON
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