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Atos do Executivo

DECRETO N.º 264, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 7º, da Lei Municipal nº 
4.877, de 30 de dezembro de 2016:

DECRETA:

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

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

1.02.1.04.122.0001.2001.33901400.010000 12.342,00

1.12.1.12.366.0024.2212.33903000.010000 1.000,00

1.08.1.04.123.0001.2011.33903300.010000 200,00

1.09.1.04.126.0049.2351.33903900.010000 51.328,70

1.10.5.16.482.0058.2316.33904800.010000 75.000,00

1.13.1.10.302.0056.2326.33903000.214801 2.000.000,00

1.13.1.10.302.0056.2326.33903000.214901 1.542.727,66

1.13.1.10.302.0056.2326.33903900.214901 117.439,00

1.13.1.10.302.0056.2326.33909300.214901 20.000,00

1.15.1.18.452.0053.2352.33903900.010000 461.811,20

1.19.1.11.122.0001.2023.33903900.010000 11.190,89

1.16.2.15.122.0001.2020.33903000.010001 150.000,00

1.02.3.13.122.0001.2003.44905200.010004 4.935,00

1.13.1.10.302.0056.2326.33909100.214901 120.000,00

1.09.1.04.126.0049.2351.44903900.010000 15.000,00

1.12.1.12.365.0024.2210.44906100.010100 820.996,00

1.12.1.12.361.0024.2211.44906100.010100 1.783.166,83

1.10.4.08.306.0058.2340.44905200.310065 93.277,99
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1.12.1.12.365.0024.2210.33903000.010000 1.000,00

1.06.1.04.131.0066.2358.33903900.010000 256.506,00

TOTAL 7.537.921,27

 

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

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

1.03.1.04.122.0001.2005.33903900.010000 12.342,00

1.15.1.18.452.0053.2352.33909300.010000 461.811,20

1.08.1.04.123.0001.2011.33903900.010000 200,00

1.09.1.04.126.0049.2351.33903000.010000 14.300,00

1.09.1.04.129.0049.1133.44905200.310030 42.200,00

1.10.4.08.306.0058.2339.33903200.010000 93.277,99

1.10.5.16.482.0058.2317.33903900.010000 75.000,00

1.12.1.12.361.0024.2211.33504100.010000 2.000,00

1.12.1.12.361.0024.2211.44905200.010100 2.604.162,83

1.13.1.10.302.0056.2326.33503900.214901 1.800.000,00

1.13.1.10.302.0056.2326.33903700.214801 1.000.000,00

1.13.1.10.302.0056.2326.33903900.214801 1.000.000,00

1.16.2.15.122.0001.2020.33903900.010001 150.000,00

1.19.1.11.122.0001.2023.44905200.010000 11.190,89

1.09.1.04.126.0049.2351.44905200.010000 9.828,70

1.02.3.13.122.0001.2003.33903000.010004 4.935,00

1.13.1.10.301.0056.2333.33903500.214901 166,66

1.06.1.04.131.0066.2357.33903900.010000 256.506,00

TOTAL 7.537.921,27

Art.3º O valor suplementado no art. 1º deste Decreto não onera o limite estabelecido no art. 7º da Lei 4.877, de 30 de dezembro de 2016, 
conforme parágrafo 1º e seus incisos.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 24 de outubro  de 2017.

WILLIAM VIEIRA BATISTA

Prefeito de Contagem, em exercício

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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DECRETO N.º 265, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 7º, da Lei Munici-
pal nº 4.877, de 30 de dezembro de 2016:

DECRETA:

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

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

1.02.3.13.122.0001.2003.33903900.010000 8.100,00

1.09.1.04.126.0049.2351.33903900.010000 80.797,00

1.12.1.12.122.0001.2239.44905200.010100 2.785,00

1.12.1.12.361.0008.1132.33903900.010100 3.600.000,00

1.12.1.12.361.0008.1132.44903900.010100 3.000.000,00

1.13.1.10.302.0056.2326.33903900.214901 736.941,50

1.15.1.18.452.0053.2352.33903900.010000 1.560.414,99

1.10.4.08.306.0058.2340.33903000.212448 400.000,00

1.12.1.12.361.0023.2206.33909300.010000 172.199,80

1.12.1.12.361.0008.1132.44905100.010100 3.000.000,00

TOTAL 12.561.238,29

 

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

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

1.02.3.13.392.0064.2324.33504100.010000 8.100,00

1.13.1.10.126.0049.2327.33903900.214901 22.561,00

1.09.1.04.122.0001.2012.33903000.010000 17.500,00

1.09.1.04.122.0001.2012.33903900.010000 25.000,00

1.09.1.04.122.0001.2012.44905200.010000 38.000,00

1.10.4.08.306.0008.1127.44905100.212404 400.000,00

1.12.1.12.361.0024.2211.33504100.010000 3.000,00

1.12.1.12.361.0024.2211.33903700.010100 89.493,50

1.12.1.12.361.0024.2211.33903900.010000 69.706,30

1.12.1.12.361.0024.2211.44905200.010100 9.602.785,00

1.12.1.12.365.0024.2209.33504100.010000 5.000,00

1.12.1.12.365.0024.2210.33504100.010000 5.000,00

1.13.1.10.302.0067.2363.31717000.214901 60.000,00

1.13.1.10.302.0067.2363.33717000.214901 80.000,00

1.13.1.10.302.0067.2363.33933900.214901 554.380,50

1.13.1.10.302.0067.2364.31717000.214901 10.000,00

1.13.1.10.302.0067.2364.33717000.214901 10.000,00

1.15.1.04.122.0001.2299.33903900.010000 22.165,67
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1.15.1.15.451.0008.1131.44905100.010000 1.250.140,78

1.15.1.15.451.0008.1131.44905100.310082 286.778,65

1.15.1.15.451.0008.2091.44905100.010000 1.329,89

1.09.1.04.122.0001.2012.33504100.010000                                     297,00 

TOTAL 12.561.238,29

 

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

Palácio do Registro, em Contagem, 24 de outubro de 2017.

WILLIAM VIEIRA BATISTA

Prefeito de Contagem, em exercício

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO N.º 266, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 7º, da Lei Municipal nº 
4.877, de 30 de dezembro de 2016:

DECRETA:

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

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

1.12.1.12.361.0045.2054.33900800.010100 150.000,00

1.16.2.15.122.0045.2046.33904600.010000 17.000,00

1.19.2.11.333.0011.2349.44905200.310047 12.999,70

TOTAL 179.999,70

 

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

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

1.12.1.12.361.0045.2054.31901100.010100 150.000,00

1.16.2.15.122.0045.2046.33903900.010000 7.000,00

1.16.2.15.122.0045.2046.31901600.010000 10.000,00

1.19.2.11.333.0011.2349.33504300.010000 12.999,70

TOTAL 179.999,70

Art.3º O valor suplementado no art. 1º deste Decreto não onera o limite estabelecido no art. 7º da Lei 4.877, de 30 de dezembro de 2016, 
conforme parágrafo 1º e seus incisos.

Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio do Registro, em Contagem, 24 de outubro  de 2017.

WILLIAM VIEIRA BATISTA

Prefeito de Contagem, em exercício

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 267, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017

Dispõe sobre a composição do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher - CI EVCM e dá outras providências.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, e considerando o 
Decreto nº 036, de 08 de março de 2017;

DECRETA:

Art.1º Ficam designados os seguintes membros para comporem o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher - CI EVCM:

I - representantes do Poder Executivo:

a) Luzia Maria Ferreira, titular, e Geralda Aparecida Nogueira, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania;

b) Fabiana Gandini Lisboa Ribeiro Diniz, titular, e Maura Rodrigues Miranda, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habita-
ção;

c) Silviane Flávia de Souza André, titular, e Fernanda Muzzi Gonçalves, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Saúde;

d) Edirleia Padua Batista Leite, titular, e Guaraciaba Valquiria Conceição do Carmo, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Educação;

e) Letícia Vulcano de Andrada, titular, e Mônica Aparecia Alves Silva, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Defesa Social;

f) Ana Carolina Coimbra Kroger, titular, e Selma Cristina Guimarães da Silva, suplente, como representantes Fundação Municipal de Cultura - Fundac;
II – representantes da Sociedade Civil:

a) Andréa Cristina Guimarães, titular, e Ana Carolina Magalhães, suplente, como representantes da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;

b) Samantha Cristina do Vale, titular, e Paula Azevedo Umbelino, suplente, como representantes da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;

c) Heberth Neiva Sucupira, titular, e Juliana de Paula Alves, suplente, como representantes do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
d) Rebeca Breves de Melo e Silva, titular, e Sheila Santos Nunes, suplente, como representantes da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais;

e) Emília Viriato Paulino, titular e Patrícia Oliveira Theodoro, suplente, como representantes da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Minas Gerais - Subseção Conta-
gem.

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

Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de outubro de 2017.

WILLIAM VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem, em exercício

RODINEI FERREIRA DIAS
Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

DECRETO Nº 268, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017

Anula o Decreto nº 1.087, de 29 de dezembro de 2016, que “Altera o Decreto nº 3.177, de 11 de maio de 1989, que concede anistia aos servidores que menciona e dá 
outras providências.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92, da Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando que o art. 8º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT concede anistia aos servidores que foram atingidos, em decorrência de motiva-
ção exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares;
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CONSIDERANDO que o Decreto nº 3.177, de 11 de maio de 1989, concede anistia para fins de readmissão de servidores;

CONSIDERANDO que o Decreto nº 1.087, de 29 de dezembro de 2016, concede anistia aos servidores que menciona para fins previdenciários;

CONSIDERANDO que o Parecer nº 295/2017 da Procuradoria-Geral do Município concluiu pela inconstitucionalidade do Decreto nº 1.087, de 29 de dezembro de 2016, 

DECRETA:

Art. 1º Fica anulado o Decreto nº 1.087, de 29 de dezembro de 2016.

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

Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de outubro de 2017.

WILLIAM VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem, em exercício

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 017, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017

O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, e considerando o § 1º do art. 5º, do Decreto nº 60, de 06 de abril de 2017,

RESOLVE: 

Art. 1º Dispensar Geraldo Magela da Costa, membro suplente, da Comissão de Avaliação de Eventos, representante da Secretaria Municipal de Governo, e designar, 
para a referida vaga, Marco Antônio Almeida Silva.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 24 de outubro de 2017.

WILLIAN VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem, em exercício

Secretaria Municipal 
de Administração

ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL REFERENTE AO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 174/2016
SEGUNDA EDIÇÃO

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro de 2017, às 08h00min, reuniu-se a Pregoeira e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria número 002, de 02 de março 
de 2017, com intuito de analisar e julgar a Impugnação ao Edital do Pregão Presencial número 030/2016, Processo Administrativo número 174/2016, segunda edição, 
cujo objeto é o Registro de preço para contratação de empresa ou consórcio especializado na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades 
de ligação local (LL), longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), a ser executado de forma contínua, incluindo o fornecimento em regime de 
comodato de terminais fixos individuais, instalação, configuração, assistência técnica e manutenção, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Administra-
ção, apresentada em 23/10/2017, pela Empresa INNOVACTION TECNOLOGIA BRASIL LTDA., CNPJ número 00.942.195/0001-99.

PRELIMINARMENTE:
A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, ao receber a Impugnação ao Edital, verificaram que a mesma foi protocolada intempestivamente, vez que a peça impugnatória foi 
protocolizada nesta Equipe de Pregões às 15h30min, do dia 23/10/201, com um prazo inferior a 05(cinco) dias, contrariando o item 8.2, do edital, in verbis:

8.2 – Das Impugnações
8.2.1 – Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 5º dia útil e por licitantes, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas, mediante petição enviada por escrito e protocolizada na sala da Comissão Permanente de Licitação, dirigidas a Pregoeira. Grifei...
a) as solicitações requeridas após o prazo acima serão consideradas intempestivas.
b) os pedidos de Impugnações serão respondidos somente se forem solicitados por escrito, não serão aceitas impugnações enviados por fax, e-mail ou correios. 

Ademais, o presente procedimento licitatório, em seu preâmbulo, tem como fundamentos legais a Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
subsequentes. O artigo 41 da referida lei prevê como legitimados a impugnar o edital de licitação: o cidadão (§ 1º) e o licitante (§ 2º), senão vejamos: 
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§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem 
prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art.113. 

“Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a  administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a  
abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos    envelopes com as propostas em convite, tomada de preço ou concurso, ou a  realiza-
ção de leilão, as falhas ou irregularidades que viciaram esse edital,  hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. ” (Artigo 41, § 2º).

A Equipe de Pregões ao analisar a peça impugnatória, bem como os documentos acostadas à mesma, em especial ao contrato social da empresa, verificou que seu 
objetivo social exclui de forma clara e objetiva, o Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), o que coloca a mesma na condição de não licitante.

Portanto, a Equipe de Pregões recebeu a peça impugnatória apresentada pela empresa INNOVACTION TECNOLOGIA BRASIL LTDA., CNPJ número 00.942.195/0001-99, 
para não entrar em seu mérito, face sua intempestividade.

Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Pregoeira

Luiz Adolfo Belém
Equipe de Apoio

Márcia Mendes Siqueira
Equipe de Apoio

ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL REFERENTE AO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 174/2016
SEGUNDA EDIÇÃO

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro de 2017, às 08h00min, reuniu-se a Pregoeira e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria número 002, de 02 de março 
de 2017, com intuito de analisar e julgar a Impugnação ao Edital do Pregão Presencial número 030/2016, Processo Administrativo número 174/2016, segunda edição, 
cujo objeto é o Registro de preço para contratação de empresa ou consórcio especializado na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades 
de ligação local (LL), longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), a ser executado de forma contínua, incluindo o fornecimento em regime de 
comodato de terminais fixos individuais, instalação, configuração, assistência técnica e manutenção, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Administra-
ção, apresentada em 20/10/2017, pela Empresa TELEMAR NORTE LESTE S.A.

PRELIMINARMENTE:
A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, ao receber a Impugnação ao Edital, verificaram que a mesma foi protocolada tempestivamente. O presente procedimento licitatório, 
conforme previsão do Edital, em seu preâmbulo, tem como fundamentos legais a Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes. O 
artigo 41 da referida lei prevê como legitimados a impugnar o edital de licitação: o cidadão (§ 1º) e o licitante (§ 2º), senão vejamos: 

§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem 
prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art.113. 

“Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a  administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a  
abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos    envelopes com as propostas em convite, tomada de preço ou concurso, ou a  realiza-
ção de leilão, as falhas ou irregularidades que viciaram esse edital,  hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. ” (Artigo 41, § 2º).

DA IMPUGNAÇÃO:
Em síntese, manifesta a empresa TELEMAR NORTE LESTE S.A.:

1 – DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO
O item 3.1, alínea “b” do Edital exige para o credenciamento feito por procurador a apresentação de instrumento público e/ou particular de procuração com firma reco-
nhecida em cartório. 

Como se sabe, a procuração é o instrumento do mandato e pode ser por instrumento particular ou público.

A procuração será lavrada por instrumento particular quando feita ou escrita pelo próprio mandante com o reconhecimento de firma, nos termos do § 1º do art. 654 
do Código Civil.

Por sua vez, a procuração por instrumento público é aquela lavrada por tabelião público em seu livro de notas, por escritura pública, da qual se fornece certidão.

Nesse caso, o notário lavra o ato e certifica com fé pública de que tudo aquilo que está escrito reflete exatamente a vontade das partes. Assim, o reconhecimento de 
firmas não se faz necessário.

Com efeito, a procuração por instrumento público apresenta inúmeras vantagens em relação ao instrumento particular, como, por exemplo, a dificuldade de falsifica-
ção. 
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Diante disso, requer a adequação do item 3.1, alínea “b” do Edital, para que a procuração por instrumento público apresentada pelo representante da empresa por 
ocasião do credenciamento não precise ter firma reconhecida, mas apenas nos casos de procuração por instrumento particular.

2 – IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SUSPENSAS DE LICITAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL
O item 6.2.2 do Edital exige a apresentação de declaração de que a empresa não é declarada inidônea para licitar e contratar ou suspensa de licitar e contratar com 
quaisquer órgãos da Administração Pública (Anexo V).

Com efeito, o artigo 87, inciso III, da Lei Federal número 8.666/1993 prevê, dentre as modalidades de penalidades em caso de inexecução total ou parcial do contrato, a 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração.

Diante do acima exposto, faz-se necessário esclarecer que os conceitos de Administração e Administração Pública são distintos, nos termos dos incisos XI e XII do art. 6º 
da Lei de Licitações.

Da análise dos dispositivos legais, verifica-se que as expressões “Administração Pública” e “Administração” são distintas.

Nesse sentido, importante citar a lição de Marçal Justen Filho a respeito do tema:

“Administração Pública: A expressão é utilizada em acepção ampla e não deve ser identificada com ‘Poder Executivo’. Indica as pessoas de direito público que parti-
cipam de uma contratação, ainda quando esta contratação se efetive através de órgãos do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Além da chamada ‘Administração 
Direta’ (União, Estados e Distrito Federal, Municípios), a expressão também abrange a ‘Administração Indireta’ (autarquias, empresas públicas e sociedades de economia 
mista). Além disso, as ‘fundações’ instituídas ou mantidas com recursos públicos ou outras pessoas de direito privado sob controle estatal estão abarcadas no conceito. 
”

“Administração: A expressão isolada é utilizada para identificar a unidade específica que, no caso concreto, está atuando. A distinção entre Administração Pública e 
Administração é utilizada em algumas passagens na disciplina da Lei Federal número 8.666/93. A hipótese de maior relevância encontra-se no artigo 87, incisos III e IV, 
a propósito das sanções de suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar e de declaração de inidoneidade. ”

Vale mencionar que este já era o entendimento “histórico” do Tribunal de Contas da União, conforme se nota dos acórdãos nº 1.727/2006-1ª Câmara, nº 2.617/2010-2ª 
Câmara, nº 1.539/2010-Plenário e da Decisão nº 352/98-Plenário.

Assim, ao apresentar comparativo entre a sanção de suspensão do direito de licitar/impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade, defende que a Adminis-
tração é entendida, pela definição constante do inciso XI do art. 6º do diploma legal em comento, como sendo o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 
Administração Pública opera e atua concretamente – vale dizer, o órgão público. Já a Administração Pública é definida como sendo o universo de órgãos e entidades da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do inciso XII do artigo 6º, da Lei Federal número 8.666/93.

Portanto, requer seja alterado o item 6.2.2 do Edital e o Anexo V, para que seja vedada a participação apenas das empresas suspensas de licitar e impedidas de contra-
tar com este órgão público licitante, e não com a Administração Pública em geral.

3 – VALOR DA GARANTIA
O item 13.1 do Edital, o item 6.1 do Termo de Referência e o item 12.1 da Minuta do Contrato estipula que a garantia a ser apresentada deverá corresponder ao per-
centual de 5% (cinco por cento) sob o valor do contrato.

Todavia, o artigo 56, § 2º, da Lei Federal número 8.666/1993 estipula que a garantia exigida não excederá a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

Como se sabe, a atividade administrativa exige prestígio aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

O princípio da razoabilidade deve ser observado pela Administração Pública à medida que sua conduta se apresente dentro dos padrões normais de aceitabilidade. Se 
atuar fora desses padrões, algum vício estará, sem dúvida, contaminando o comportamento estatal. Não pode, portanto, existir violação ao referido princípio quando a 
conduta administrativa é inteiramente revestida de licitude.

Logo, quando se pretender imputar à conduta administrativa a condição de ofensiva ao princípio da razoabilidade, terá que estar presente a ideia de que a ação é 
efetiva e indiscutivelmente ilegal. Inexiste, por conseguinte, conduta legal vulneradora do citado princípio. 

Assim, o princípio da razoabilidade acarreta a impossibilidade de impor consequências de severidade incompatível com a irrelevância de defeitos. Sob esse ângulo, as 
exigências da Lei ou do Edital devem ser interpretadas como instrumentais.

Desta feita, a apresentação de garantia equivalente ao percentual máximo permitido em Lei não é razoável, razão pela qual se requer a modificação do item 13.1 
do Edital, o item 6.1 do Termo de Referência e do item 12.1 da Minuta do Contrato para que a garantia exigida não corresponda ao limite máximo de 5% (cinco por 
cento).

4 – SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE PREVISÃO DE PENALIDADE POR ATRASO DE PAGAMENTO
Da análise do instrumento convocatório notou-se a ausência de garantias à Contratada em caso de atraso no pagamento da parcela avençada. 

Não obstante, cumpre trazer à baila o artigo 54, da Lei Federal número 8.666/1993, que estabelece a aplicação supletiva dos princípios da teoria geral dos contratos e 
as disposições de direito privado no âmbito dos contratos administrativos. Adiante, verifica-se que o art. 66 da Lei de Licitações determina que “o contrato deverá ser 
executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou 
parcial”.

Nesse sentido, verifica-se que o eventual descumprimento da obrigação de pagamento da Contratante deverá gerar as devidas consequências. No caso em quadra, 
caracteriza-se a mora por parte da Contratante. Em assim sendo, deverá ressarcir a Contratada no que tange aos ônus de mora, a saber: juros moratórios, multa mora-
tória e correção monetária.
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Verifica-se que a necessidade premente de ressarcimento se baseia no fato de que não pode a Contratada suportar o atraso do pagamento das parcelas sob pena de 
desequilíbrio da relação contratual. Ademais, a mora da Administração culminada com a não incidência dos encargos devidos gera incondicionalmente o locupletamen-
to sem causa desta.

Por fim, verifica-se que os percentuais referentes à multa e juros moratórios devem se dar, respectivamente, à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura e 
1% (um por cento) ao mês. A correção monetária deve se operar com base no IGP-DI, índice definido pela FGV. A razão pela fixação de tais parâmetros se dá na prática 
usual do mercado em geral, incluindo o de telecomunicações. Verifica-se que, impostos valores aquém do exposto, pode-se gerar para a Administração situação de 
flagrante desequilíbrio, influenciando, em última análise, no equilíbrio econômico-financeiro da Contratada.

Pelo exposto, faz-se necessária a inclusão de item no Edital referente ao ressarcimento referente ao atraso no pagamento da parcela contratada por parte do Contratan-
te, de modo a incidir multa de 2% sobre o valor da fatura no mês de atraso, juros de mora na ordem de 1% ao mês e a correção monetária pelo IGP-DI.

5 – DOS ASPECTOS COMERCIAIS/TÉCNICOS DO EDITAL
A empresa Oi na análise criteriosa do objeto a ser contratado pela Prefeitura Municipal de Contagem, com relação as suas especificações técnicas, entende que alguns 
aspectos devem ser revistos e readequados. 

5.1. DOS PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO
Com relação ao item VII – PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO, consta no item
7.5.11.2 que:

“No caso do Pregão por lotes, para efeito de ajuste do preço de cada item do lote ao preço final vencedor do pregão, deverá ser aplicado o mesmo índice redutor do 
preço global apresentado inicialmente pelo licitante, ou seja:

Preço final do item = Preço global vencedor X Preço proposto para o item / Preço global proposto “

Destaca-se que os valores apresentados para as tarifas estão diretamente vinculados aos acordos realizados entre as operadoras. Tomemos o exemplo das ligações 
internacionais, aonde as tarifas dependem dos acordos entre a operadora local, nacional, e a operadora estrangeira por país de destino.

Conforme for o valor final do certame, fica impossível praticar um desconto linear, pois os valores das operadoras estrangeiras não seguem este padrão de linearidade. 
Países como Cuba, São Tomé e Príncipe, Timor Leste, dentre outros, possuem tarifas com valores demasiadamente elevados. Assim, a PROPONENTE LICITANTE, para 
apresentar desconto linear, deverá parar de dar lances no certame mesmo podendo diminuir as tarifas nacionais, pois não consegue dar desconto nas tarifas internacio-
nais.

Além do exposto acima, a determinação do desconto linear:

é contrária ao inciso X do art. 40 da Lei no 8.666/93, que impede a fixação de faixas de variação em relação aos preços de referência;
implica um “engessamento das possibilidades de cotação dos preços pelos licitantes, que somente poderão fazê-lo por meio de um percentual fixo para todos os itens 
independente de seus custos individuais de produção ou comercialização”;

Dessa forma, a Oi requer a revisão do item em comento.

5.2 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Com relação ao item XVI – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, e quanto ao ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA, onde consta nos itens 16.12.8 e 3.4.6 respectivamente que:

“16.12.8 – Toda a infraestrutura, insumos e mão de obra para instalação dos bens fornecidos em regime de comodato serão de inteira responsabilidade da CONTRATA-
DA, sem ônus para o CONTRATANTE. “

“ 3.4.6. Nos locais do CONTRATANTE onde não existir infraestrutura de DG, a CONTRATADA será responsável pelo provimento do acesso até o local de instalação do 
terminal fixo. ”

Destaca-se que as empresas de serviços de telecomunicações não prestam serviços de natureza de obra civil, infraestrutura ou qualquer outro serviço desta natureza. O 
local da instalação, a energização, o aterramento e quaisquer itens referentes ao espaço físico são de responsabilidade do CONTRATANTE.
O regulamento do STFC, aprovado pela Resolução 426/2005 da ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações estabelece:

“Art. 72. O assinante é responsável pela instalação e pelo funcionamento adequado da rede interna, de acordo com os princípios de engenharia, as normas técnicas 
vigentes, assim como, com as orientações e especificações técnicas que constarem do contrato de prestação do serviço firmado com a prestadora.

§ 1o A prestadora pode oferecer ao assinante os serviços de instalação e manutenção da rede interna do assinante, mediante contrato específico, regido pelas normas 
do direito privado, observado o seguinte:

I - o contrato relativo à instalação e manutenção da rede interna do assinante não pode estar condicionado ao provimento do STFC;

II - a prestação de serviços de que trata este artigo não pode ser interrompida no caso de mudança de prestadora; e 

III - é vedada à concessionária a prestação direta de serviços de que trata este artigo. ”

Além do exposto acima, a própria CONTRATANTE reconhece que faz parte de suas OBRIGAÇÕES fornecer a rede interna, quando define 17.1 – DAS OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATANTE mais precisamente em 17.1.8 que a CONTRATANTE deverá:

“ 17.1.8 – Disponibilizar rede telefônica interna e, quando necessário, energia elétrica.”

5.3 - DO ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO – PROPOSTA COMERCIAL
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O ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO – PROPOSTA COMERCIAL apresenta a PLANÍLHA DO LOTE ÚNICO. A mesma informa que serão instalados 2.052 (dois mil e 
cinquenta e dois) acessos. Porém, esta quantidade está em desconformidade com a PLANILHA DOS LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DOS TERMINAIS FIXOS, apresentada no 
ANEXO III, o qual informa a quantidade de 1.626 (hum mil, seiscentos e vinte e seis) terminais e seus respectivos.

Desta forma, destacamos aqui que o Edital não está sendo claro quanto à quantidade de acessos e nem aos possíveis endereços de instalação dos 426 acessos. Também 
se destaca que o edital não possui a informação sobre em quais endereços deverão ser instaladas os terminais fixos PABX Virtual e em quais endereços deverão ser 
instalados a linhas NRES.

Ocorrendo então, falta de especificação da obrigatoriedade mínima do Edital poderá acarretar subjetividade no julgamento, o que é defeso pela Lei de Licitações, nos 
termos do seu artigo 3º caput e artigo 40, inciso VII.

Por sua vez, o art. 14 da Lei número 8.666/93 determina, no que interessa a este ponto, que a descrição do objeto pretendido seja adequada, ou seja, conforme o art. 
40, inciso I, da mesma norma, deve ser clara a sucinta, capaz de fomentar a competição de diversos interessados.

Neste caso específico, a descrição do objeto licitado não atendeu aos seus objetivos, pois não possibilitou às licitantes interessadas em participar da competição conhe-
cer a real quantidade de terminais e seus respectivos endereços de instalação, com isto, formular corretamente suas ofertas de preços na etapa competitiva do certame.

5.4 - DA NECESSIDADE SE SEPARAÇÃO DE PLANILHAS DISTINTAS PARA PRECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA

A PLANILHA DO LOTE ÚNICO informa toda a previsão de minutagem dos terminais fixos, incluindo os terminais PABX virtual e NRES.

Destaca-se que os terminais NRES são regulamentados pela ANATEL e possuem seus valores definidos nos Planos Básico e Alternativo informados pelas prestadoras à 
ANATEL. Os terminais NRES não possuem ligações intragrupo sem custos, inclusive, isto é, de ciência da CONTRATANTE quando destaca no item 14.12 que:

“Caso haja cobrança de ligações intragrupo locais entre terminais fixos individuais (exceto linhas individuais NRES) de todos os locais da Administração Pública Munici-
pal (direta e indireta), até mesmo entre CNPJ ́s diferentes. “

Também se evidencia este entendimento quando o Edital define em 3.4.1 que:

“3.4.1. O STFC deverá abranger e integrar todos os órgãos do CONTRATANTE e nas seguintes condições:
• Valor de assinatura único (exceto linhas individuais NRES), independentemente do local de instalação do terminal fixo; “

Desta forma, faz-se necessário que sejam informadas 02 (duas) planilhas para formação de preços, sendo uma planilha para os terminais PABX virtual e outra para os 
terminais NRES.

5.5 - DO ANEXO II – SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)

Consta no item 3.4.14 do ANEXO II que a CONTRATADA deverá:

“...fornecer todos os equipamentos e realizar os serviços necessários à mudança de endereço ou instalação de terminal fixo; sem ônus para o CONTRATANTE. “

A CONTRATADA é responsável por prover os meios de acesso do STFC e dos terminais fixos até o Distribuidor Geral (DG) através da sua rede de telecomunicações, sem 
ônus para o CONTRATANTE. Toda infraestrutura interna necessária para funcionamento dos acessos via terminal fixo é de responsabilidade do CONTRATANTE.

5.6 - DO ANEXO II – SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)

Consta no item 3.4.15 e 3.4.16 do ANEXO II que a CONTRATADA deverá:

“ 3.4.15 A assistência técnica, manutenção, a substituição de equipamentos e peças, necessários à prestação dos serviços contratados é de responsabilidade da CON-
TRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE. “

“ 3.4.16. A CONTRATADA deverá substituir os equipamentos e os meios de acesso sempre que conveniente ou necessário à prestação do serviço ou a preservação e 
melhoria da qualidade técnica, desde que o CONTRANTE não tenha dado causa ao defeito ou mau funcionamento. “

Destacamos que a CONTRATADA irá ceder os aparelhos à CONTRATANTE em Regime de Comodato. Assim, a CONTRATANTE deverá, obrigatoriamente, observar os 
artigos 579 a 585 do Novo Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10.01.2002 (DOU de 11.01.2002) e os aparelhos em COMODATO deverão ser devolvidos para 
a CONTRATADA em perfeito estado de funcionamento. Caso contrário, serão observados os procedimentos dos artigos 579 a 585 do Novo Código Civil.

Assim, a CONTRATADA é responsável pela assistência técnica, manutenção, a substituição de equipamentos e peças, necessários à prestação dos serviços contratados, 
somente em casos de defeito e desde que o mesmo não tenha sido provocado pela CONTRATANTE.

DO PEDIDO
Para garantir o atendimento aos princípios norteadores dos procedimentos licitatórios, a Oi, requer que julgue motivadamente a presente Impugnação, no prazo de 24 
horas, acolhendo-a e promovendo as alterações necessárias nos termos do Edital e seus anexos, sua consequente republicação e suspensão da data de realização do 
certame. 

DO MÉRITO
A Pregoeira e sua Equipe de Apoio passam a analisar e julgar os fatos narrados na presente IMPUGNAÇÃO:

ITEM 01) 
Relativamente à necessidade de reconhecimento de firma em instrumento público de procuração, conforme estabelece a letra “b”, do subitem 3.1 do edital, entende-
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mos que tal exigência visa dar segurança à Equipe de Pregões durante o processo, evitando qualquer tipo de não reconhecimento de atos praticados por representantes 
da LICITANTE.
Diante disto, fica mantida a exigência elencada na alínea “b”, do item 3.1 do edital, que estabelece:

“b) Tratando-se de procurador, o estatuto social, contrato social cujo objetivo social seja compatível com o objeto licitado, ou outro instrumento de registro comercial 
em vigor, registrado na Junta Comercial. Assim como o instrumento de procuração público ou particular com firma reconhecida do qual constem amplos poderes para 
praticar quaisquer atos durante todas as fases da Licitação, como apresentar proposta comercial e declaração de atendimento dos requisitos de habilitação em nome 
da Outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços na(s) etapa(s) de lances verbais, manifestar-se imediata e motivadamente a intenção de interpor recur-
so administrativo ao final da sessão, assinar recurso, assinar a Ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela pregoeiro, assinar declarações, proposta e 
demais documentos, enfim, tomar qualquer decisão pertinente ao certame em nome da Outorgante.”

ITEM 02) 
Relativamente ao impedimento à participação de empresas suspensas de licitar com a Administração Pública, informamos que esta exigência se dará apenas para o 
Município de Contagem.

ITEM 03) 
Relativamente ao ponto relativo ao VALOR DA GARANTIA, onde o item 13.1 do edital, o item 6.1 do Termo de Referência e o item 12.1 da Minuta do Contrato, estipula 
que a garantia a ser apresentada deverá corresponder ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, entendemos que o percentual correspondente a 
5%(cinco por cento) é razoável e está totalmente dentro dos permissivos legais. 

ITEM 04)
Esta condição está contida no item 7.13, da minute de contrato, conforme abaixo:
7.13 - No caso de atraso no pagamento dos valores devidos pelo CONTRATANTE, incidirá correção monetária segundo os índices oficiais utilizados pelo Município de 
Contagem, o qual correrá entre a data do adimplemento e o controle permanente sobre o uso dos serviços.

ITEM 5.1)
A Equipe de Pregões entende que as alegações da IMPUGNANTE não podem ser acatadas. O índice redutor dado ao preço global deverá ser aplicado de forma linear a 
todos os itens do lote.

ITEM 5.2)
As condições previstas nos itens 16.2.8, do edital, e 3.4.6, do termo de referência, não implicam em prestação de serviços de natureza de obra civil ou qualquer tipo de 
infraestrutura que não estejam afetas ao objeto da licitação. Estas visam tão somente garantir que a empresa contratada seja responsável pelo provimento de acessos 
de telecomunicações. 
Conforme item 3.4.5, do termo de referência, “... toda a infraestrutura interna necessária para funcionamento dos acessos via terminal fixo é de responsabilidade do 
CONTRATANTE.

ITEM 5.3)
Inicialmente cabe frisar que o quantitativo de acessos previstos no ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO – PROPOSTA COMERCIAL, é estimado e serve apenas de 
referência para a elaboração da proposta comercial. E, conforme previsto no ITEM 4.1, do termo de referência, durante a vigência do contrato, poderá ocorrer alteração 
dos locais de execução dos serviços a critério da Administração Pública, devido às possíveis mudanças de endereços dos órgãos contratantes.
Quanto à quantidade de acessos de linhas NRES, o ANEXO do edital - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO – PROPOSTA COMERCIAL, é claro quanto ao quantitativo a ser regis-
trado, totalizando 43 assinaturas linha individual. Devendo a licitante considerar os locais onde se encontram instalados atualmente.

ITEM 5.4)
A Equipe de Pregões entende que não há necessidade de separação dos itens de minutagem para as linhas NRES, visto que atualmente os preços praticados para estes 
itens são os mesmos dos acessos dos terminais PABX VIRTUAL, devendo a licitante precificar de forma diferenciada somente o valor de assinatura conforme disposto no 
Grupo A (itens fixos).

ITEM 5.5)
Mais uma vez, entende a Equipe de Pregões que as exigências contidas no item 3.4.14 não está relacionada à infraestrutura de obra civil, mas somente visa garantir o 
provimento de acessos individuais de terminais fixos e de outros meios de telecomunicações para a CONTRATANTE.

ITEM 5.6) 
O entendimento da IMPUGNANTE está correto.

Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Pregoeira

Luiz Adolfo Belém 
Equipe de Apoio

Márcia Mendes Siqueira
Equipe de Apoio

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR:

Recebo a Impugnação interposta pela Empresa TELEMAR NORTE LESTE S.A., eis que é tempestiva, para no mérito NEGAR PROVIMENTO, tendo em vista que a decisão da 
Pregoeira e sua Equipe de Apoio foi embasada na estrita observância da legislação pertinente e no respaldo técnico dado pelo órgão solicitante do registro de preços.



"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, 24 de outubro de 2017 Página 12 de 48 Diário Oficial de Contagem - Edição 4214

Posto isso, RATIFICO a decisão da Pregoeira e sua Equipe de Apoio.

Contagem, 23 de outubro de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS

REFERÊNCIA: Pregão Presencial 030/2016 – Processo Administrativo 174/2016 – SEGUNDA EDIÇÃO
OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa ou consórcio especializado na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades de 
ligação local (LL), longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), a ser executado de forma contínua, incluindo o fornecimento em regime de 
comodato de terminais fixos individuais, instalação, configuração, assistência técnica e manutenção.

QUESTIONAMENTOS: 

1 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA O item 6.4.2 da Qualificação Técnica do Edital, bem como o item 8.2 do Termo de Referência, dispõe que: “6.4.2 – A PROPONENTE 
deverá entregar prova de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), constando o nome do Responsável Técnico na forma da lei. “ Estamos 
entendendo que o documento acima se trata da CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA emitida pelo CREA/MG. A certidão em questão comprova o registro, bem 
como sua PR/OI/1-2VLA7ZE/2017 TELEMAR NORTE LESTE S/A Rua do Lavradio, 71, 2º andar, Centro Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20230-070 CNPJ/MF: No. 33.000.118/0001-
79 Inscrição Estadual: 81680469 Telefone: 0800 31 80 31 2 aptidão junto ao CREA/MG para ser o Responsável Técnico da Licitante, perante a Pref. de Contagem/MG 
durante a execução dos serviços.
RESPOSTA:
Após reanálise do item 6.4.2, do edital, informamos que para a comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA é suficiente a apresentação da CERTIDÃO DE RESPONSABILI-
DADE TÉCNICA.
Portanto, a ausência da CAT não obsta a participação no Pregão Presencial 030/2016.

2 - No item 6.4.3 é informado que a empresa contratante deve possuir o seu Responsável técnico devidamente registrado no CREA na condição de Serviços em Teleco-
municações, nosso entendimento é que o RT formado em Engenharia elétrica também atenderá ao item, estamos corretos?

6.4.3 – A PROPONENTE deverá entregar prova de que dispõe de estrutura na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG para atendimento próprio ou terceirizado de 
profissional técnico especializado em serviços de telecomunicações, com registro atualizado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea 
Minas).
 
RESPOSTA: 
O Responsável Técnico formado em Engenharia Elétrica atende ao item 6.4.3 do edital se enquadrar na MODALIDADE ELETRÔNICA, conforme preceitua o Art. 9º da 
Resolução CONFEA N° 218 de 29 de junho de 1973, conforme descrito abaixo:

Art. 9º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRÔNICO ou ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDADE ELETRÔNICA ou ao ENGENHEIRO DE COMUNICAÇÃO: 
 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a materiais elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos em geral; sistemas de 
comunicação e telecomunicações; sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico; seus serviços afins e correlatos.
 
3 - 8.1.3 – As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no si-
tewww.contagem.mg.gov.br, bem como as publicações no Diário Oficial de Contagem, com vista a possíveis alterações e avisos
 
As empresas que retiraram o edital pela internet, e conforme é exigido no edital o envio do recibo de participação terem acesso a todas as informações pertinentes ao 
processo.
 
Ou teremos que entrar diariamente no site da prefeitura e confirmar possível esclarecimentos, impugnações?
 
Como serão informados a todos os interessados os esclarecimentos desse processo?

RESPOSTA:
As respostas referentes aos questionamentos do pregão serão publicadas no DOC (Diário Oficial do Município), como também disponibilizadas no site: www.contagem.
mg.gov.br/licitacao , ficando a cargo das interessadas o acompanhamento das referidas publicações.

Atenciosamente,

Contagem, 20 de outubro de 2017.

Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Pregoeira

RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS

REFERÊNCIA: Pregão Presencial 030/2016 – Processo Administrativo 174/2016 – SEGUNDA EDIÇÃO
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OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa ou consórcio especializado na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades de 
ligação local (LL), longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), a ser executado de forma contínua, incluindo o fornecimento em regime de 
comodato de terminais fixos individuais, instalação, configuração, assistência técnica e manutenção.

QUESTIONAMENTOS: 

1) DA PROPOSTA COMERCIAL
É citada no item V – PROPOSTA COMERCIAL, que a mesma deverá constar as seguintes informações:
“ 5.1.4 – Prazo de garantia; “
Solicitamos esclarecimentos quanto ao entendimento da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM sobre o que a mesma espera de informação quanto ao Prazo de 
Garantia.
Seria este prazo o mesmo prazo do Seguro Garantia obrigatório referente ao item XIII – PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA do Edital?
Como o Edital refere-se a uma ATA DE REGISTRO DE RPEÇOS, seria este prazo o mesmo da Ata, ou seja, 12 (doze) meses?
RESPOSTA:
As LICITANTES deverão desconsiderar o item 5.1.4, do edital.

2) DA PROPOSTA COMERCIAL
Ainda com relação ao item V – PROPOSTA COMERCIAL, consta no item 5.4 que:
“5.4 – Os preços devem ser expressos em moeda corrente do país, em numeral, com 02 (duas) casas decimais. “
Conforme é de conhecimento da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM os valores unitários de tarifas a serem apresentados serão baixos e considerando que as TARI-
FAS BÁSICAS cadastradas na ANATEL, possuem 5 (cinco) casas decimais, solicitamos que seja permitido cotar os preços unitários com até 5 (cinco) casas decimais.
Perceba que o arredondamento das tarifas para 02 (duas) casas decimais, adicionado os impostos, faz com que os valores não representem uma economia. Pois, muitas 
vezes a disputa entre as PROPONENTES LICITANTES poderá estar na ordem de milésimos de centavos por tarifa, os quais, multiplicados pela volumetria podem gerar 
uma economia para a Administração Pública.
Nossa solicitação será atendida?
RESPOSTA:
Sim, poderão utilizar até 05(cinco) casas decimais.

3) DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Com relação ao item VI – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, consta no item 6.4.1 que:
“6.4.1 – A PROPONENTE deverá entregar pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovan-
do prestar ou ter prestado, a contento, os serviços pertinentes ao objeto descrito no Termo de Referência do edital.
• O Atestado de Capacidade Técnica deverá ser emitido em papel timbrado e deverá conter carimbo do CNPJ, com a devida identificação do responsável pela assinatura 
do atestado.
Uma vez que o Atestado de Capacidade Técnica é na maioria das vezes fornecidos pelas empresas com as informações solicitas de forma textual, estamos entendendo 
que a PROPONENTE LICITANTE ao apresentar um atestado com a informação sobre o CNPJ e Identificação do Responsável pela Assinatura, no CORPO DO ATESTADO, 
estará atendendo este item.
Nosso entendimento está correto?
RESPOSTA:
Está correto o entendimento.

4) DOS PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO
Com relação ao item VII – PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO, consta no item 7.5.11.2 que:
“No caso do Pregão por lotes, para efeito de ajuste do preço de cada item do lote ao preço final vencedor do pregão, deverá ser aplicado o mesmo índice redutor do 
preço global apresentado inicialmente pelo licitante, ou seja:
Preço final do item = Preço global vencedor X Preço proposto para o item / Preço global proposto” (grifo nosso)
Para podermos participar do certame e oferecermos maior vantagem para a Administração Pública, solicitamos a retirada deste item, uma vez que os valores apre-
sentados para as tarifas estão diretamente vinculados aos acordos realizados entre as operadoras. Tomemos o exemplo das ligações internacionais, aonde as tarifas 
dependem dos acordos entre a operadora local, nacional, e a operadora estrangeira por país de destino conforme for o valor final do certame, fica impossível praticar 
um desconto linear, pois os valores das operadoras estrangeiras não seguem este padrão de linearidade. Países como Cuba, São Tomé e Príncipe, Timor Leste, dentre ou-
tros, possuem tarifas com valores demasiadamente elevados. Assim, a PROPONENTE LICITANTE, para apresentar desconto linear, deverá parar de dar lances no certame 
mesmo podendo diminuir as tarifas nacionais, pois não consegue dar desconto nas tarifas internacionais.
Além do exposto acima, a determinação do desconto linear:
a) é contrária ao inciso X do art. 40 da Lei no 8.666/93, que impede a fixação de faixas de variação em relação aos preços de referência;
b) implica um “engessamento das possibilidades de cotação dos preços pelos licitantes, que somente poderão fazê-lo por meio de um percentual fixo para todos os 
itens independente de seus custos individuais de produção ou comercialização”;
Desta forma, solicitamos que esta obrigatoriedade seja retirada.
Nossa solicitação será atendida?
RESPOSTA:
O índice redutor dado ao preço global deverá ser aplicado de forma linear a todos os itens do lote.

5) DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E PAGAMENTO
Com relação ao item XIV – PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO, consta no item 14.6, que:
“14.6. Caso ocorra o pagamento de valor cobrado indevidamente, a CONTRATADA, consoante o disposto no caput do Art. 85 do Regulamento Geral de Direitos do 
Consumidor de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução ANATEL no 632, de 07 de março de 2014, deverá, na próxima Nota Fiscal/Fatura ou por outro 
meio indicado pelo CONTRATANTE, promover a devolução de valor igual ao dobro do que se pagou em excesso, acrescido dos mesmos encargos moratórios aplicados 
pela prestadora aos valores pagos em atraso. “
A obrigação acima citada é praticada nos casos onde não existe um acordo entre CONTRATADA e CONTRATANTE, sendo estes casos em quase sua totalidade o atendi-
mento ao cliente varejo.
O certame irá proporcionar por si só vantagem para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, valores infinitamente menores que os registrados no Plano Básico da 
ANATEL.
Desta forma, a devolução de valor em dobro e a tarifa com valores infinitamente menores que o
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Plano Básico gera dupla penalidade, do ponto de visto econômica, para a CONTRATADA.
Perceba que a mesma poderá limitar seu valor de desconto no certame devido à possibilidade devolver valores em dobro à CONTRATANTE.
Desta forma, solicitamos a retira deste item.
Nossa solicitação será atendida?
RESPOSTA:
Não. Deverá ser observado o que dispõe a Regulamentação da ANATEL em todos os casos.

6) DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E PAGAMENTO
Com relação ao item XIV – PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO, consta no item 14.12 que:
“14.12. Nenhum pagamento será realizado quando constatado alguma das irregularidades abaixo especificadas, sendo que a ausência de pagamento não caracterizará 
inadimplência do CONTRATANTE e, por conseguinte, não geram direito à compensação financeira:
Caso haja cobrança de ligações intragrupo locais entre terminais fixos individuais (exceto linhas individuais NRES) de todos os locais da Administração Pública Municipal 
(direta e indireta), até mesmo entre CNPJ ́s diferentes. “
Estamos entendendo que a as ligações intragrupo entre terminais fixos individuais se referem às ligações entre os terminais PABX Virtual, o qual é o tema deste certa-
me. A ligação entre os terminais PABX Virtual x NRES e NRES x NRES serão tarifadas.
Nosso entendimento está correto?
RESPOSTA:
Sim.

7) DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Com relação ao item XVI – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, consta no item 16.12.4 que:
“16.12.4 – A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE Nota Fiscal/Fatura dos bens fornecidos em regime de comodato. Na nota deverá constar o valor dos 
aparelhos, bem como o valor dos tributos e taxas que porventura recaiam sobre o fornecimento. “
Gostaríamos de destacar que os aparelhos que compramos são realizados em grandes volumes para atender a demanda de todos os nossos clientes no nosso dia a dia. 
Desta forma, nosso fornecedor emite uma nota fiscal contendo a totalidade dos aparelhos e seus respectivos impostos.
Ao transportamos os aparelhos para os clientes é emitida uma nota de transporte para fins de fiscalização, Nota Fiscal de Simples Remessa, com a quantidade de todos 
os aparelhos que serão utilizados em todos os clientes que serão atendidos pelos técnicos de manutenção no dia específico da manutenção e/ou instalação. O valor do 
aparelho informado na nota é simbólico, pois caso seja definido o valor de compra do aparelho termos novamente que pagar os tributos sobre o mesmo.
Assim, para que possamos participar do certame e proporcionarmos maior competitividade e vantagem para a Administração Pública solicitamos que o processo seja 
feito da forma atual. Ou seja, o técnico realiza a atividade de manutenção/instalação e fornece o RAT – Relatório de Atendimento Técnico – onde consta a informação 
do serviço e fornecimento do aparelho.
Assim, solicitamos a retirada do item fornecimento de nota fiscal dos aparelhos.
Nossa solicitação será atendida?
RESPOSTA:
Não. Neste caso o envio da Nota Fiscal de Simples Remessa atende às exigência do CONTRATANTE.

8) DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ainda com relação ao item XVI – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, e quando ao ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA, onde consta nos itens 16.12.8 e 3.4.6 respectivamente 
que:
“ 16.12.8 – Toda a infraestrutura, insumos e mão de obra para instalação dos bens fornecidos em regime de comodato serão de inteira responsabilidade da CONTRATA-
DA, sem ônus para o CONTRATANTE. “
“ 3.4.6. Nos locais do CONTRATANTE onde não existir infraestrutura de DG, a CONTRATADA será responsável pelo provimento do acesso até o local de instalação do 
terminal fixo. ”
Gostaríamos de destacar que as empresas de serviços de telecomunicações não prestam serviços de natureza de obra civil, infraestrutura ou qualquer outro serviço 
desta natureza. O local da instalação, a energização, o aterramento e quaisquer itens referentes ao espaço físico são de responsabilidade do CONTRATANTE.
Não obstante, o regulamento do STFC, aprovado pela Resolução 426/2005 da ANTEL – Agência Nacional de Telecomunicações estabelece:
Art. 72. O assinante é responsável pela instalação e pelo funcionamento adequado da rede interna, de acordo com os princípios de engenharia, as normas técnicas 
vigentes, assim como, com as orientações e especificações técnicas que constarem do contrato de prestação do serviço firmado com a prestadora. § 1o A prestadora 
pode oferecer ao assinante os serviços de instalação e manutenção da rede interna do assinante, mediante contrato específico, regido pelas normas do direito privado, 
observado o seguinte:
I - o contrato relativo à instalação e manutenção da rede interna do assinante não pode estar condicionado ao provimento do STFC;
II - a prestação de serviços de que trata este artigo não pode ser interrompida no caso de mudança de prestadora; e
III - é vedada à concessionária a prestação direta de serviços de que trata este artigo.
Destaca-se aqui também que a própria CONTRATANTE reconhece que a faz parte de suas OBRIGAÇÕES fornecer a rede interna, quando define 17.1 – DAS OBRIGAÇÕES 
DO CONTRATANTE mais precisamente em 17.1.8 que a CONTRATANTE deverá:
“ 17.1.8 – Disponibilizar rede telefônica interna e, quando necessário, energia elétrica. “

Com base no exposto acima, para que o edital esteja em conformidade com o Órgão Regulamentador ANATEL e para que não ocorra impugnação sobre este tema, 
solicitamos a alteração do texto do item 3.4.6 conforme abaixo:
“ 3.4.6 – Nos locais da CONTRATANTE onde não existir infraestrutura de DG, a CONTRATADA irá avaliar a possibilidade de realizar o provimento do acesso até o local de 
instalação do terminal fixo, sempre observando as boas práticas e normas técnicas. Caso a CONTRATADA, após todos os esforços para realizar o atendimento, constate 
a impossibilidade do mesmo, a CONTRATANTE deverá ser comunicada e deverá prover recursos e executar serviços de infraestrutura complementares àqueles fornecidos 
ou executados pela CONTRATADA necessários à implantação do acesso, dentre os quais se incluem os de:
a) disponibilizar a infraestrutura necessária a exemplo de calhas secas e dutos bem como a fiação interna (par metálico) entre caixa de entrada (DG) do prédio e o local 
onde será instalado o terminal fixo;
b) definir o encaminhamento e o local onde poderá ser instalada a infraestrutura do acesso (dutos, eletrodutos, fiação, etc.) na Unidade;
c) disponibilizar, quando necessário, pontos de energia elétrica por meio de quadros de distribuição de força, bem como o aterramento da rede elétrica; “
Nossa solicitação será atendida?
RESPOSTA:
As condições previstas nos itens 16.2.8, do edital, e 3.4.6, do termo de referência, não implicam em prestação de serviços de natureza de obra civil ou qualquer tipo de 
infraestrutura que não estejam afetas ao objeto da licitação. Estas visam tão somente garantir que a empresa contratada seja responsável pelo provimento de acessos 
de telecomunicações. 
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Conforme item 3.4.5, do termo de referência, “... toda a infraestrutura interna necessária para funcionamento dos acessos via terminal fixo é de responsabilidade do 
CONTRATANTE.

9) DO ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO – PROPOSTA COMERCIAL
Com relação ao ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO – PROPOSTA COMERCIAL, onde é apresentada a PLANÍLHA DO LOTE ÚNICO, solicitamos esclarecimentos quanto 
a diferença entre quantidades informadas, a saber:
A PLANÍLHA DO LOTE ÚNICO informa que serão instalados 2.052 (dois mil e cinquenta e dois) acessos. Porém, esta quantidade está em desconformidade que a PLANI-
LHA DOS LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DOS TERMINAIS FIXOS, apresentada no ANEXO III.
O ANEXO III – LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DOS TERMINAIS FIXOS informa a quantidade de 1.626 (hum mil, seiscentos e vinte e seis) terminais e seus respectivos endere-
ços e a PLANÍLHA DO LOTE ÚNICO (do ANEXO I) informa a quantidade de 2.052 terminais.
Perceba que existe uma diferença de 426 (quatrocentos e vinte e seis) terminais para os quais não existem endereços informados.
Desta forma, destacamos aqui que o Edital não está sendo claro quanto à quantidade de acessos e nem aos possíveis endereços de instalação dos 426 acessos, solicita-
mos esclarecimentos quanto a esta diferença e a informação sobre os endereços destes terminais.
Outra observação importante é que esta omissão levará a impugnações, recursos e até mandato de segurança para este certame, uma vez que, a falta de especificação 
da obrigatoriedade mínima do Edital poderá acarretar subjetividade no julgamento, o que é defeso pela Lei de Licitações, nos termos do seu artigo 3o caput e artigo 
40, inciso VII.
Por sua vez, o art. 14 da Lei número 8.666/93 determina, no que interessa a este ponto, que a descrição do objeto pretendido seja adequada, ou seja, conforme o art. 
40, inciso I, da mesma norma, deve ser clara a sucinta, capaz de fomentar a competição de diversos interessados.
Neste caso específico, a descrição do objeto licitado não atendeu aos seus objetivos, pois não possibilitou que as licitantes interessadas em participar da competição 
conhecer a real quantidade de terminais, com isto, formular corretamente suas ofertas de preços na etapa competitiva do certame.
Nossa solicitação será atendida?
RESPOSTA:
Inicialmente cabe frisar que o quantitativo de acessos previstos no ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO – PROPOSTA COMERCIAL, é estimado e serve apenas de 
referência para a elaboração da proposta comercial. E, conforme previsto no ITEM 4.1, do termo de referência, durante a vigência do contrato, poderá ocorrer alteração 
dos locais de execução dos serviços a critério da Administração Pública, devido às possíveis mudanças de endereços dos órgãos contratantes.
Quanto à quantidade de acessos de linhas NRES, o ANEXO do edital - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO – PROPOSTA COMERCIAL, é claro quanto ao quantitativo a ser regis-
trado, totalizando 43 assinaturas linha individual. Devendo a licitante considerar os locais onde se encontram instalados atualmente.

10)  DO ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO – PROPOSTA COMERCIAL
Ainda com relação a PLANÍLHA DO LOTE ÚNICO e a PLANILHA DOS LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DOS TERMINAIS FIXOS solicitamos esclarecimentos quanto a informação 
sobre em quais endereços deverão ser instaladas os terminais fixos PABX Virtual e em quais endereços deverão ser instalados a linhas NRES.
Destaca-se novamente a falta de clareza do Edital, a qual impede as PROPONENTES LICITANTES de formularem Proposta Comercial vantajosa.
Nossa solicitação será atendida?
RESPOSTA:
No que tange aos endereços de instalação das linhas NRES, as LICITANTES deverão considerar os locais atualmente instalados e em funcionamento somente.

11) DO ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO – PROPOSTA COMERCIAL
Ainda com relação a PLANÍLHA DO LOTE ÚNICO solicitamos a revisão da mesma do ponto de vista dos terminais NRES.
A PLANÍLHA DO LOTE ÚNICO informa toda a previsão de minutagem dos terminais fixos, incluindo os terminais PABX virtual e NRES.
Destaca-se que os terminais NRES são regulamentados pela ANATEL e possuem seus valores definidos nos Planos Básico e Alternativo informados pelas prestadoras à 
ANATEL. Os terminais NRES não possuem ligações intragrupo sem custos, inclusive, isto é, de ciência da CONTRATANTE quando destaca em 14.12 que:
“ Nenhum pagamento será realizado ... Caso haja cobrança de ligações intragrupo locais entre terminais fixos individuais (exceto linhas individuais NRES) de todos os 
locais da Administração Pública Municipal (direta e indireta), até mesmo entre CNPJ ́s diferentes. ”
Também se evidencia este entendimento quando o Edital define em 3.4.1 que:
“3.4.1. O STFC deverá abranger e integrar todos os órgãos do CONTRATANTE e nas seguintes condições:
́ Valor de assinatura único (exceto linhas individuais NRES), independentemente do local de instalação do terminal fixo; “
Desta forma, faz-se necessário que sejam informadas 02 (duas) planilhas para formação de preços, sendo uma planilha para os terminais PABX virtual e outra para os 
terminais NRES.
Com base no exposto acima, para que o edital esteja em conformidade com o Órgão Regulamentador ANATEL e para que não ocorra impugnação sobre este tema, 
solicitamos a correção deste item.
Nossa solicitação será atendida?
RESPOSTA:
Não há necessidade de separação dos itens de minutagem para as linhas NRES, visto que atualmente os preços praticados para estes itens são os mesmos dos acessos 
dos terminais PABX VIRTUAL, devendo a licitante precificar de forma diferenciada somente o valor de assinatura conforme disposto no Grupo A (itens fixos).

12) DO ANEXO II – SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)
Consta no item 3.4.1 do ANEXO II que a CONTRATADA deverá:
 “Fornecer e instalar os terminais fixos nos locais indicados no Anexo II deste Termo de Referência; “
E no item 3.4.3 do ANEXO II que:
“ Nos locais do CONTRATANTE onde não houver cobertura pelo
STFC, a CONTRATADA poderá substituí-lo por outra tecnologia de telecomunicação desde que mantidas as mesmas condições da contratação do Serviço Telefônico Fixo 
Comutado, mediante acordo com o CONTRATANTE. “
Não obstante a isto, os itens 3.4.8 e o item 4.1 definem que:
“ 3.4.8 Nos locais do CONTRATANTE em que for necessária a aprovação de projeto ou modernização de infraestrutura da rede de telecomunicações da Operadora para 
atender a demanda do Município, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data de solicitação do CONTRATANTE para entregar todo 
o serviço implantado e em pleno funcionamento. “
“ 4.1. Os serviços de telecomunicações serão executados nos locais do CONTRATANTE, conforme dispostos nos anexos deste Termo de Referência. ”
́ Durante a vigência do contrato, poderá ocorrer alteração dos locais de execução dos serviços a critério da Administração Pública, devido a mudanças de endereços 
dos órgãos do CONTRATANTE; “
Como é de conhecimento desta PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, a tecnologia que atende as facilidades do PABX Virtual é especifica e não está disponível em 
100% (cem por cento) no município de Contagem. Sendo inclusive por este motivo que alguns endereços são atendidos através da solução NRES (terminal não residen-
cial).
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Estamos entendendo que, caso exista inviabilidade de atendimento, para solicitação futura na qual a PREFEITURA MUNICPAL DE CONTAGEM solicite a instalação de 
PABX Virtual, a CONTRATADA poderá instalar o terminal NRES e as condições de contratação serão as relativas a solução NRES.
Nosso entendimento está correto?
RESPOSTA:
Sim.

13) DO ANEXO II – SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)
Consta no item 3.4.7 do ANEXO II que a CONTRATADA deverá:
“... a critério do CONTRATANTE, manter os números de acesso existentes, evitando alterações provenientes de implantação ou de mudança de endereço. ”
Consta também no item 3.4.26 do ANEXO II que:
“ 3.4.26. A CONTRATADA deverá manter a numeração dos acessos individuais (STFC) instalados atualmente, na modalidade de telefonia fixa. Tal exigência encontra 
amparo na PORTABILIDADE regulamentada pela ANATEL na Resolução no 460, de 19 de março de 2007 – Regulamento Geral de Portabilidade. “
Destacamos que algumas mudanças de endereço se faz necessário alterar a Central de Atendimento de Comutação do terminal. É possível fazer a portabilidade interna 
e manter o número. Porém, algumas facilidades do PABX Virtual podem deixam de funcionar (ex: captura).
Ressalta-se que a portabilidade é uma facilidade referente ao número de acesso e não às facilidades inerentes à tecnologia do PABX Virtual.
Desta forma, estamos entendendo que, como o próprio texto informa, deverá ser mantido o número de acesso.
Está correto nosso entendimento?
RESPOSTA:
Sim.

14) DO ANEXO II – SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)
Consta no item 3.4.14 do ANEXO II que a CONTRATADA deverá:
“...fornecer todos os equipamentos e realizar os serviços necessários à mudança de endereço ou instalação de terminal fixo; sem ônus para o CONTRATANTE. “
Destacamos que a CONTRATADA é responsável por prover os meios de acesso do STFC e dos terminais fixos até o Distribuidor Geral (DG) através da sua rede de 
telecomunicações, sem ônus para o CONTRATANTE. Toda infraestrutura interna necessária para funcionamento dos acessos via terminal fixo é de responsabilidade do 
CONTRATANTE.
Assim, para evitar possíveis impugnações com base na obscuridade deste item, solicitamos melhor definição sobre o que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
define como “todos os equipamentos” visto que a definição da palavra “todos” é muito vaga.
RESPOSTA:
Quando o termo de referência do edital menciona a palavra “todos”, no item 3.4.14, significa que a CONTRATADA deverá prover os recursos humanos e materiais ne-
cessários à mudança de endereço ou instalação de terminal fixo. Não se incluindo neste item as melhorias que envolvam obras civil, elétrica e rede interna de telefonia.

15) DO ANEXO II – SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)
Consta no item 3.4.15 e 3.4.16 do ANEXO II que a CONTRATADA deverá:
“3.4.15 A assistência técnica, manutenção, a substituição de equipamentos e peças, necessários à prestação dos serviços contratados é de responsabilidade da CONTRA-
TADA, sem ônus para o CONTRATANTE. “
“ 3.4.16. A CONTRATADA deverá substituir os equipamentos e os meios de acesso sempre que conveniente ou necessário à prestação do serviço ou a preservação e 
melhoria da qualidade técnica, desde que o CONTRANTE não tenha dado causa ao defeito ou mau funcionamento. ”
Destacamos que a CONTRATADA irá ceder os aparelhos à CONTRATANTE em Regime de Comodato. Assim, a CONTRATANTE deverá, obrigatoriamente, observar os 
artigos 579 a 585 do
Novo Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10.01.2002 (DOU de 11.01.2002) e os aparelhos em COMODATO deverão ser devolvidos para a CONTRATADA em 
perfeito estado de funcionamento. Caso contrário, serão observados os procedimentos dos artigos 579 a 585 do Novo Código Civil.
Assim, a CONTRATADA é responsável pela assistência técnica, manutenção, a substituição de equipamentos e peças, necessários à prestação dos serviços contratados, 
somente em casos de defeito e desde que o mesmo não tenha sido provocado pela CONTRATANTE.
Está correto nosso entendimento? 
RESPOSTA:
Sim.

16) DO ANEXO II – SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)
Consta no item 3.4.19 do ANEXO II que a CONTRATADA deverá:
“3.4.19. O terminal fixo deverá ser instalado com bloqueio de chamadas a cobrar. ”
Para podermos participar do certame e proporcionar maior competitividade e vantagem para a
Administração Pública, solicitamos alteração deste item de forma que:
O bloqueio para ligações à cobrar sejam realizados após a instalação dos acessos através de solicitação da CONTRATANTE à CONTRATADA.
Nossa solicitação será atendida?
RESPOSTA:
Não.

17) DO ANEXO II – SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)
Consta no item 3.4.23 do ANEXO II que:
“3.4.23. A cada linha telefônica instalada, deverá a CONTRATADA fornecer, em regime de comodato, um terminal fixo individual, sendo que 5% (cinco por cento) do 
total de aparelhos telefônicos deverão possuir identificador de chamadas, conforme descrito no item 3.4.24.2 deste Termo de Referência. “
Estamos entendendo que a CONTRATANTE e CONTRATADA realizarão uma reunião para definir quais são os terminais que deverão ser atendidos com fornecimento de 
aparelho com identificador de chamadas.
Está correto nosso entendimento?
RESPOSTA:
Sim.

18) DO ANEXO II – SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)
Para podermos participar do certame e proporcionar maior competitividade e vantagem para a
Administração Pública, solicitamos a alteração dos itens 3.4.24.1 – TERMINAL ANALÓGICO CONVENCIONAL e 3.4.24.2 – TERMINAL ANALÓGICO COM IDENTIFICADOR 
DE CHAMADAS.
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Assim, solicitamos alteração estes itens conforme abaixo:
3.4.24.1 – TERMINAL ANALÓGICO CONVENCIONAL
́ Com fio;
́ De mesma;
́ Teclado resistente, ergonômico e com característica que permita confirmar a discagem pelo toque;
́ Tecla de rediscagem último número;
́ Discagem por TOM (multifrequencial) e por PUSE (decádico);
́ Cor pérola / preto;
́ Tecla FLASH com pelo menos 300 ms
́ Tecla MUTE;
́ Alimentação através da linha telefônica;
́ Peso sem embalagem 500G (-5% ou até +15%);
́ Cabo do monofome com comprimento de 2,5metros (-5% ou até +5%);
́ Material resistente a quedas;
́ Fornecer cabo telefônico com RJ11;
3.4.24.2 – TERMINAL ANALÓGICO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS
́ Com fio;
́ De mesma;
́ Teclado resistente, ergonômico e com característica que permita confirmar a discagem pelo toque;
́ Tecla de rediscagem último número (por tecla ou por função do próprio aparelho);
́ Ajuste de volume da campainha;
́ Discagem por TOM (multifrequencial) e por PUSE (decádico);
́ Cor pérola / preto;
́ Tecla FLASH com pelo menos 300 ms
́ Tecla MUTE;
́ Alimentação através da linha telefônica e alimentação do circuito de identificação do display através de pilhas e/ou fonte externa;
́ Identificador de chamadas DTMF;
́ Display;
́ Indicação de data e hora;
́ Cabo do monofone com comprimento de 2,5metros (-5% ou até +5%);
́ Material resistente a quedas;
́ Fornecer cabo telefônico com RJ11;
Nossa solicitação será atendida?
RESPOSTA:
Não.

19) DO ANEXO II – SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)
Consta no item 3.4.25 do ANEXO II que a CONTRATADA deverá fornecer 100 (cem) aparelhos headset em regime de comodato.
Destaca-se que o OBJETO da licitação é o fornecimento de linhas telefônicas com o fornecimento de 95% (noventa e cinco por cento) de terminais analógicos comuns 
e 5% (cinco por cento) de terminais com identificador de chamadas. Assim, já foi atingido o fornecimento de 100% (cem por cento) dos aparelhos para os terminais 
individuais PAX Virtual.
Além do exposto acima, informamos que o fornecimento de headset foge ao padrão de atendimento, sendo impraticável seu fornecimento em 30 dias (devido necessi-
dade do processo de cotação e compra no mercado pela PROPONENTE LICITANTE).
Ainda em observância a este tema, destaca-se que o fornecimento de tais headset irão elevar o custo para a PROPONENTE LICITANTE e a mesma irá repassar este custo 
para a CONTRATANTE, o que irá aumentar o custo mensal para a Administração Pública.
Para que possamos participar do certame e com isto oferecer maior vantagem para a Administração Pública, solicitamos a retirada deste item.
Nossa solicitação será atendida?
RESPOSTA:
Não.

20) DOS ORGÃOS PARTICIPANTES
Com relação aos órgãos participantes do certame destacamos que este Edital comtempla novos órgãos os quais atualmente não fazem parte da solução PABX Virtual 
que provê a facilidade de ligações intragrupo sem ônus.
Desta forma, existe a possibilidade de que alguns números atuais, dos órgãos que não fazem parte da integração, terem a mesma terminação (4 ou 5 dígitos) dos 
terminais PABX Virtual que atualmente atende a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM.
Assim, por questões técnicas, entendemos que para estes casos estes números deverão ser alterados.
RESPOSTA:
Para que seja possível a integração dos acessos individuais sem ônus para o CONTRATANTE, os números atuais que não fazem parte desta integração poderão ser altera-
dos desde que combinado previamente com os representantes da Prefeitura de Contagem.

21) DO ANEXO II – SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)
Consta no item 4.5 do ANEXO II que:
“ 4.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar, de forma gratuita, a solicitação de todo tipo de serviços, seja instalação, assistência técnica e manutenção, através do 
Centro de Atendimento Telefônico, com funcionamento 24h (vinte e quatro horas) por dia, 07 (sete) dias por semana, e através da WEB e/ou Correio Eletrônico, durante 
todo o período de vigência do Contrato, salvaguardados os casos de interrupções programadas. “
Estamos entendendo que esta redação define que a CONTRATANTE deverá fornecer uma CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE para solicitação, de todo tipo de 
serviços, seja instalação, assistência técnica e manutenção, funcionando 24x7x365.
Está correto nosso entendimento?
RESPOSTA:
Sim.

22) DO ANEXO II – SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)
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Consta no item 7.3.2 do ANEXO II que:
 “7.3.2. A CONTRATADA deve disponibilizar o documento de cobrança no espaço reservado ao CONTRATANTE na internet e, havendo autorização prévia e expressa, o 
documento de cobrança pode passar a ser fornecido apenas por meio eletrônico. “

Solicitamos esclarecimentos quanto ao entendimento sobre “espaço reservado ao CONTRATANTE na internet”.
́ Seria este “espaço” o serviço, de conta customizada, prestado pelo atual fornecedor?
́ Seria este “espaço” um servidor da PREFEITURA DE CONTAGEM no qual a CONTRATADA deverá executar um upload de arquivo?
Caso seja a opção acima, para podermos participar do certame, solicitamos a retirada do mesmo.
́ Seria este “espaço” uma forma da PREFEITURA DE CONTAGEM fazer download da fatura, com o código de barras para pagamento?
Caso seja a opção acima, para participarmos do certame, solicitamos que seja permitido o recebimento da conta eletrônica ou a conta no formato tradicional (recebi-
mento em papel através dos correios).
Estão corretos nossos entendimentos e nossas solicitações serão atendidas?
RESPOSTA:
É permitido o recebimento de conta eletrônica ou conta no formato tradicional (recebimento em papel através dos correios).

23) DO ANEXO II – SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)
Consta no item 10.3.3 do ANEXO II que:
“10.3.3. Os preços e tarifas dos serviços de telecomunicações serão majorados ou reduzidos, tomando por base o Índice de Serviços de Telecomunicações (IST) ou outro 
índice que venha a substituí-lo no caso de extinção de cobrança pode passar a ser fornecido apenas por meio eletrônico. “
Estamos entendendo que da possibilidade de majoração ou redução dos preços pelo IST – índice de Serviço de Telecomunicações, a CONTRATANTE também irá acatar as 
possíveis modificações de alíquotas de impostos, ICMS, PIS e COFINS, pelos Órgãos Governamentais. Entendemos também que ocorrendo, ao mesmo tempo, mudanças 
nas alíquotas de impostos e reajuste de tarifas pelo IST, a CONTRADA e a CONTRATANTE deverão negociar um prazo factível para realizar o “input” em seu sistema para 
tais alterações e que o reajuste das tarifas envolvendo estas possíveis modificações dos fatores ICMS, PIS, COFINS e IST poderá ser executada de uma única vez, trazen-
do assim agilidade no processo e economia de tempo para CONTRATADA e CONTRATANTE.
Destacando-se aqui que o input a ser executado pela CONTRATADA no seu sistema está diretamente vinculado à assinatura e devolução dos contratos pela CONTRA-
TANTE, o qual deverá ser de até 15 (quinze) dias.
Está correto nosso entendimento?
RESPOSTA:
Não, as solicitações de reequilíbrio e repactuação contratual deverão observar as normas estabelecidas na legislação aplicável às licitações públicas, em especial à Lei 
Federal número 8666/93, 10.520/02 e demais normas relacionadas ao tema.

24) DO ANEXO II – SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)
Consta no item 10.5.7 do ANEXO II que a CONTRATADA deverá:
“10.5.7. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar, com a devida antecedência, os esclarecimentos necessários. “
Estamos entendendo que as “anormalidades de caráter urgente” são as possíveis manutenções programadas que se fizerem necessárias no backbone da CONTRATADA 
e que possam causar alguma interrupção total ou parcial no serviço prestado. Ou seja, qualquer evento vultuoso (não programado) que possa impactar nos serviços 
somente são de conhecimento da CONTRATADA quando ocorrem.
Está correto nosso entendimento?
RESPOSTA:
Sim.

25) DO FORNECIMENTO DOS APARELHOS
Com relação ao fornecimento dos aparelhos telefônicos, estamos entendendo que o fornecimento dos mesmos se refere à solução PABX Virtual.
Está correto nosso entendimento?
RESPOSTA:
Sim, mas devendo também ser atendida no caso de instalação de linhas individuais NRES.

26) DA GARANTIA
Solicitamos alteração do item referente ao fornecimento da garantia contratual, onde é definido no item 6.1 que a CONTRATADA possui um prazo de 15 (quinze) dias 
para prestar a garantia.
Salientamos que devido as exigências e prazos dos tramites internos das instituições financeiras, a garantia somente será realizada após cerca de (60) sessenta dias do 
contrato assinado por ambas as partes, CONTRATADA e CONTRATANTE.
Assim, para participarmos do certame, se faz necessário que este prazo seja alterado, para o prazo razoável de 60 (sessenta) dias.
Nossa solicitação será acatada?
RESPOSTA:
Não.

Atenciosamente,

Contagem, 20 de outubro de 2017.

Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Pregoeira

ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2016 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2016
SEGUNDA EDIÇÃO

Aos 23 (vinte e três) dias de outubro de 2017, às 09h00min, reuniu-se a Pregoeira e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria número 002, de 02 de março de 
2017, com intuito de analisar e julgar a Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico número 031/2016, Processo Administrativo número 116/2016, segunda edição, 
cujo objeto é o Registro de preço para contratação de empresa ou consórcio especializado na prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), nas modalidades local (LL), 
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longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI); tráfego de dados compatível com as tecnologias 2G, 3G, 4G ou superior; serviços de mensagens 
(SMS) e sistema de gestão via WEB para controle de acessos, a serem executados de forma contínua, incluindo o fornecimento em regime de comodato de aparelhos 
telefônicos celulares, conforme especificações e quantitativos contidos nos Anexos do Termo de Referência, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos da 
solicitação da Secretaria Municipal de Administração, apresentada em 20/10/2017, pela Empresa OI MÓVEL S.A.

PRELIMINARMENTE:

A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, ao receber a Impugnação ao Edital, verificaram que a mesma foi protocolada tempestivamente. O presente procedimento licitatório, 
conforme previsão do Edital, em seu preâmbulo, tem como fundamentos legais a Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes. O artigo 41 da 
referida lei prevê como legitimados a impugnar o edital de licitação: o cidadão (§ 1º) e o licitante (§ 2º), senão vejamos: 

§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem 
prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art.113. 

“Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 
envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos  envelopes com as propostas em convite, tomada de preço ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 
irregularidades que viciaram esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.” (art. 41,§ 2º).

DA IMPUGNAÇÃO:

Em síntese, manifesta a empresa OI MÓVEL S.A.:

1 – DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO
O item 3.1, alínea “b” do Edital exige para o credenciamento feito por procurador a apresentação de instrumento público e/ou particular de procuração com firma reco-
nhecida em cartório. 

Como se sabe, a procuração é o instrumento do mandato e pode ser por instrumento particular ou público.

A procuração será lavrada por instrumento particular quando feita ou escrita pelo próprio mandante com o reconhecimento de firma, nos termos do § 1º do art. 654 
do Código Civil.

Por sua vez, a procuração por instrumento público é aquela lavrada por tabelião público em seu livro de notas, por escritura pública, da qual se fornece certidão.

Nesse caso, o notário lavra o ato e certifica com fé pública de que tudo aquilo que está escrito reflete exatamente a vontade das partes. Assim, o reconhecimento de 
firmas não se faz necessário.

Com efeito, a procuração por instrumento público apresenta inúmeras vantagens em relação ao instrumento particular, como, por exemplo, a dificuldade de falsifica-
ção. 
 
Diante disso, requer a adequação do item 3.1, alínea “b” do Edital, para que a procuração por instrumento público apresentada pelo representante da empresa por 
ocasião do credenciamento não precise ter firma reconhecida, mas apenas nos casos de procuração por instrumento particular.

2 – IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SUSPENSAS DE LICITAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL
O item 6.2.2 do Edital exige a apresentação de declaração de que a empresa não é declarada inidônea para licitar e contratar ou suspensa de licitar e contratar com 
quaisquer órgãos da Administração Pública (Anexo V).

Com efeito, o artigo 87, inciso III, da Lei Federal número 8.666/1993 prevê, dentre as modalidades de penalidades em caso de inexecução total ou parcial do contrato, a 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração.

Diante do acima exposto, faz-se necessário esclarecer que os conceitos de Administração e Administração Pública são distintos, nos termos dos incisos XI e XII do art. 6º 
da Lei de Licitações.

Da análise dos dispositivos legais, verifica-se que as expressões “Administração Pública” e “Administração” são distintas.

Nesse sentido, importante citar a lição de Marçal Justen Filho a respeito do tema:

“Administração Pública: A expressão é utilizada em acepção ampla e não deve ser identificada com ‘Poder Executivo’. Indica as pessoas de direito público que parti-
cipam de uma contratação, ainda quando esta contratação se efetive através de órgãos do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Além da chamada ‘Administração 
Direta’ (União, Estados e Distrito Federal, Municípios), a expressão também abrange a ‘Administração Indireta’ (autarquias, empresas públicas e sociedades de economia 
mista). Além disso, as ‘fundações’ instituídas ou mantidas com recursos públicos ou outras pessoas de direito privado sob controle estatal estão abarcadas no conceito. 
”

“Administração: A expressão isolada é utilizada para identificar a unidade específica que, no caso concreto, está atuando. A distinção entre Administração Pública e 
Administração é utilizada em algumas passagens na disciplina da Lei Federal número 8.666/93. A hipótese de maior relevância encontra-se no artigo 87, incisos III e IV, 
a propósito das sanções de suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar e de declaração de inidoneidade. ”

Vale mencionar que este já era o entendimento “histórico” do Tribunal de Contas da União, conforme se nota dos acórdãos nº 1.727/2006-1ª Câmara, nº 2.617/2010-2ª 
Câmara, nº 1.539/2010-Plenário e da Decisão nº 352/98-Plenário.

Assim, ao apresentar comparativo entre a sanção de suspensão do direito de licitar/impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade, defende que a Adminis-
tração é entendida, pela definição constante do inciso XI do art. 6º do diploma legal em comento, como sendo o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 
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Administração Pública opera e atua concretamente – vale dizer, o órgão público. Já a Administração Pública é definida como sendo o universo de órgãos e entidades da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do inciso XII do artigo 6º, da Lei Federal número 8.666/93.

Portanto, requer seja alterado o item 6.2.2 do Edital e o Anexo V, para que seja vedada a participação apenas das empresas suspensas de licitar e impedidas de contra-
tar com este órgão público licitante, e não com a Administração Pública em geral.

3 – VALOR DA GARANTIA
O item 13.1 do Edital, o item 6.1 do Termo de Referência e o item 12.1 da Minuta do Contrato estipula que a garantia a ser apresentada deverá corresponder ao per-
centual de 5% (cinco por cento) sob o valor do contrato.

Todavia, o artigo 56, § 2º, da Lei Federal número 8.666/1993 estipula que a garantia exigida não excederá a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

Como se sabe, a atividade administrativa exige prestígio aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

O princípio da razoabilidade deve ser observado pela Administração Pública à medida que sua conduta se apresente dentro dos padrões normais de aceitabilidade. Se 
atuar fora desses padrões, algum vício estará, sem dúvida, contaminando o comportamento estatal. Não pode, portanto, existir violação ao referido princípio quando a 
conduta administrativa é inteiramente revestida de licitude.

Logo, quando se pretender imputar à conduta administrativa a condição de ofensiva ao princípio da razoabilidade, terá que estar presente a ideia de que a ação é 
efetiva e indiscutivelmente ilegal. Inexiste, por conseguinte, conduta legal vulneradora do citado princípio. 

Assim, o princípio da razoabilidade acarreta a impossibilidade de impor consequências de severidade incompatível com a irrelevância de defeitos. Sob esse ângulo, as 
exigências da Lei ou do Edital devem ser interpretadas como instrumentais.

Desta feita, a apresentação de garantia equivalente ao percentual máximo permitido em Lei não é razoável, razão pela qual se requer a modificação do item 13.1 
do Edital, o item 6.1 do Termo de Referência e do item 12.1 da Minuta do Contrato para que a garantia exigida não corresponda ao limite máximo de 5% (cinco por 
cento).

4 – SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE PREVISÃO DE PENALIDADE POR ATRASO DE PAGAMENTO
Da análise do instrumento convocatório notou-se a ausência de garantias à Contratada em caso de atraso no pagamento da parcela avençada. 

Não obstante, cumpre trazer à baila o artigo 54, da Lei Federal número 8.666/1993, que estabelece a aplicação supletiva dos princípios da teoria geral dos contratos e 
as disposições de direito privado no âmbito dos contratos administrativos. Adiante, verifica-se que o art. 66 da Lei de Licitações determina que “o contrato deverá ser 
executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou 
parcial”.

Nesse sentido, verifica-se que o eventual descumprimento da obrigação de pagamento da Contratante deverá gerar as devidas consequências. No caso em quadra, 
caracteriza-se a mora por parte da Contratante. Em assim sendo, deverá ressarcir a Contratada no que tange aos ônus de mora, a saber: juros moratórios, multa mora-
tória e correção monetária.

Verifica-se que a necessidade premente de ressarcimento se baseia no fato de que não pode a Contratada suportar o atraso do pagamento das parcelas sob pena de 
desequilíbrio da relação contratual. Ademais, a mora da Administração culminada com a não incidência dos encargos devidos gera incondicionalmente o locupletamen-
to sem causa desta.

Por fim, verifica-se que os percentuais referentes à multa e juros moratórios devem se dar, respectivamente, à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura e 
1% (um por cento) ao mês. A correção monetária deve se operar com base no IGP-DI, índice definido pela FGV. A razão pela fixação de tais parâmetros se dá na prática 
usual do mercado em geral, incluindo o de telecomunicações. Verifica-se que, impostos valores aquém do exposto, pode-se gerar para a Administração situação de 
flagrante desequilíbrio, influenciando, em última análise, no equilíbrio econômico-financeiro da Contratada.

Pelo exposto, faz-se necessária a inclusão de item no Edital referente ao ressarcimento referente ao atraso no pagamento da parcela contratada por parte do Contratan-
te, de modo a incidir multa de 2% sobre o valor da fatura no mês de atraso, juros de mora na ordem de 1% ao mês e a correção monetária pelo IGP-DI.

5.1 - DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO – LIGAÇÕES VC2 e VC3 INTRAGRUPO

A Planilha PREÇO ESTIMADO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - PP N° 031/2016 apresenta em seus itens 11 e 14 a linhas de cobrança para Ligações originadas VC2 MM – 
móvel p/móvel mesma operadora extra grupo e Ligações originadas VC3 MM – móvel p/móvel mesma operadora extra grupo. Porém, a mesma não apresenta linhas de 
cobrança para a ligações VC2 e VC3 intragrupo.
Desta forma, as PROPONETES LICITANTES não conseguem formular proposta para o certame, pois o Edital não está sendo claro quanto à quantidade de ligações VC2 e 
VC3 intragrupo serão cursadas.
A falta de especificação da obrigatoriedade mínima do Edital poderá acarretar subjetividade no julgamento, o que é defeso pela Lei de Licitações, nos termos do seu 
artigo 3o caput e artigo 40, inciso VII.

Por sua vez, o art. 14 da Lei número 8.666/93 determina, no que interessa a este ponto, que a descrição do objeto pretendido seja adequada, ou seja, conforme o art. 
40, inciso I, da mesma norma, deve ser clara a sucinta, capaz de fomentar a competição de diversos interessados.

Neste caso específico, a descrição do objeto licitado não atendeu aos seus objetivos, pois não possibilitou que as licitantes interessadas em participar da competição 
conhecer a real quantidade de ligações VC2 e VC3 intragrupo, com isto, formular corretamente suas ofertas de preços na etapa competitiva do certame.

Assim, solicitamos que seja informada real quantidade de ligações VC2 e VC3 intragrupo que será cursada na rede.

5.2 - DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO – TRÁFEGO MMS – SERVIÇO DE MENSAGEM MULTIMÍDIA
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A Planilha PREÇO ESTIMADO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - PP N° 031/2016 não apresenta linhas de cobrança para o SERVIÇO DE MENSAGEM MULTIMÍDIA - MMS.
Desta forma, as PROPONETES LICITANTES não conseguem formular proposta para o certame, pois o Edital não está sendo claro quanto à quantidade de SERVIÇO DE 
MENSAGEM MULTIMÍDIA – MMS serão cursadas.

Assim, solicitamos que seja informada real quantidade de ligações SERVIÇO DE MENSAGEM
MULTIMÍDIA que será cursada na rede.

5.3 - DO DESCONTO LINEAR

Com relação ao item VII – PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO, consta no item 7.5.11.2 que:

“No caso do Pregão por lotes, para efeito de ajuste do preço de cada item do lote ao preço final vencedor do pregão, deverá ser aplicado o mesmo índice redutor do 
preço global apresentado inicialmente pelo licitante, ou seja:

Preço final do item = Preço global vencedor X Preço proposto para o item / Preço global proposto “

Destaca-se que os valores apresentados para as tarifas estão diretamente vinculados aos acordos realizados entre as operadoras. Tomemos o exemplo das ligações 
internacionais, aonde as tarifas dependem dos acordos entre a operadora local, nacional, e a operadora estrangeira por país de destino.

Conforme for o valor final do certame, fica impossível praticar um desconto linear, pois os valores das operadoras estrangeiras não seguem este padrão de linearidade. 
Países como Cuba, São Tomé e Príncipe, Timor Leste, dentre outros, possuem tarifas com valores demasiadamente elevados. Assim, a PROPONENTE LICITANTE, para 
apresentar desconto linear, deverá parar de dar lances no certame mesmo podendo diminuir as tarifas nacionais, pois não consegue dar desconto nas tarifas internacio-
nais.

Além do exposto acima, a determinação do desconto linear:

é contrária ao inciso X do art. 40 da Lei no 8.666/93, que impede a fixação de faixas de variação em relação aos preços de referência;
implica um “engessamento das possibilidades de cotação dos preços pelos licitantes, que somente poderão fazê-lo por meio de um percentual fixo para todos os itens 
independente de seus custos individuais de produção ou comercialização”;
Dessa forma, a Oi requer a revisão do item em comento.

DO PEDIDO
Para garantir o atendimento aos princípios norteadores dos procedimentos licitatórios, a Oi, requer que julgue motivadamente a presente Impugnação, no prazo de 24 
horas, acolhendo-a e promovendo as alterações necessárias nos termos do Edital e seus anexos, sua consequente republicação e suspensão da data de realização do 
certame. 

DO MÉRITO
A Pregoeira e sua Equipe de Apoio passam a analisar e julgar os fatos narrados na presente IMPUGNAÇÃO:

ITEM 01) 
Relativamente à necessidade de reconhecimento de firma em instrumento público de procuração, conforme estabelece a letra “b”, do subitem 3.1 do edital, entende-
mos que tal exigência visa dar segurança à Equipe de Pregões durante o processo, evitando qualquer tipo de não reconhecimento de atos praticados por representantes 
da LICITANTE.
Diante disto, fica mantida a exigência elencada na alínea “b”, do item 3.1 do edital, que estabelece:

“b) Tratando-se de procurador, o estatuto social, contrato social cujo objetivo social seja compatível com o objeto licitado, ou outro instrumento de registro comercial 
em vigor, registrado na Junta Comercial. Assim como o instrumento de procuração público ou particular com firma reconhecida do qual constem amplos poderes para 
praticar quaisquer atos durante todas as fases da Licitação, como apresentar proposta comercial e declaração de atendimento dos requisitos de habilitação em nome 
da Outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços na(s) etapa(s) de lances verbais, manifestar-se imediata e motivadamente a intenção de interpor recur-
so administrativo ao final da sessão, assinar recurso, assinar a Ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela pregoeiro, assinar declarações, proposta e 
demais documentos, enfim, tomar qualquer decisão pertinente ao certame em nome da Outorgante.”

ITEM 02) 
Relativamente ao impedimento à participação de empresas suspensas de licitar com a Administração Pública, informamos que esta exigência se dará apenas para o 
Município de Contagem.

ITEM 03) 
Relativamente ao ponto relativo ao VALOR DA GARANTIA, onde o item 13.1 do edital, o item 6.1 do Termo de Referência e o item 12.1 da Minuta do Contrato, estipula 
que a garantia a ser apresentada deverá corresponder ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, entendemos que o percentual correspondente a 
5%(cinco por cento) é razoável e está totalmente dentro dos permissivos legais. 

ITEM 04)
Esta condição está contida no item 7.13, da minute de contrato, conforme abaixo:
7.13 - No caso de atraso no pagamento dos valores devidos pelo CONTRATANTE, incidirá correção monetária segundo os índices oficiais utilizados pelo Município de 
Contagem, o qual correrá entre a data do adimplemento e o controle permanente sobre o uso dos serviços.

ITEM 5.1)
A LICITANTE deverá considerar que nos itens 11 e 14, do ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO – PROPOSTA COMERCIAL, já estão inclusos os quantitativos de ligações 
VC2 e VC3 INTRAGRUPO, não havendo necessidade de incluir novas especificações.

ITEM 5.2) 
A Administração não registrará serviços de Mensagem Multimídia (MMS). As LICITANTES deverão considerar somente os itens propostos na planilha de preços conforme 
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ANEXO I.

ITEM 5.3) 
A Equipe de Pregões entende que as alegações da IMPUGNANTE não podem ser acatadas. O índice redutor dado ao preço global deverá ser aplicado de forma linear a 
todos os itens do lote.

Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Pregoeira
Luiz Adolfo Belém
Equipe de Apoio

Márcia Mendes Siqueira
Equipe de Apoio

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIORESPOSTA:

Recebo a Impugnação interposta pela Empresa OI MÓVEL S.A., eis que é tempestiva, para no mérito NEGAR PROVIMENTO, tendo em vista que a decisão da Pregoeira e 
sua Equipe de Apoio foi embasada na estrita observância da legislação pertinente.

Posto isso, RATIFICO a decisão da Pregoeira e sua Equipe de Apoio.

Contagem, 23 de outubro de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2016 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2016
SEGUNDA EDIÇÃO

Aos 20 (vinte) dias de outubro de 2017, às 14h00min, reuniu-se a Pregoeira e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria número 002, de 02 de março de 2017, 
com intuito de analisar e julgar a Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico número 031/2016, Processo Administrativo número 116/2016 – segunda edição, cujo obje-
to é o Registro de preço para contratação de empresa ou consórcio especializado na prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), nas modalidades local (LL), longa distân-
cia nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI); tráfego de dados compatível com as tecnologias 2G, 3G, 4G ou superior; serviços de mensagens (SMS) e sistema 
de gestão via WEB para controle de acessos, a serem executados de forma contínua, incluindo o fornecimento em regime de comodato de aparelhos telefônicos 
celulares, conforme especificações e quantitativos contidos nos Anexos do Termo de Referência, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos da solicitação da 
Secretaria Municipal de Administração, apresentada em 20/10/2017, pela Empresa TIM CELULAR S.A.

PRELIMINARMENTE:

A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, ao receber a Impugnação ao Edital, verificaram que a mesma foi protocolada tempestivamente. O presente procedimento licitatório, 
conforme previsão do Edital, em seu preâmbulo, tem como fundamentos legais a Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes. O artigo 41 da 
referida lei prevê como legitimados a impugnar o edital de licitação: o cidadão (§ 1º) e o licitante (§ 2º), senão vejamos: 

§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem 
prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art.113. 

“Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 
envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preço ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 
irregularidades que viciaram esse edital,  hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. ” (Art. 41, § 2º).

DA IMPUGNAÇÃO:

Em síntese, manifesta a empresa TIM CELULAR S.A.:
A IMPUGNANTE alega que o item 6.4.3 do edital, que diz:

6.4.3 – A PROPONENTE deverá entregar prova de que dispõe de estrutura na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG para atendimento próprio ou terceirizado de 
profissional técnico especializado em serviços de telecomunicações, com registro atualizado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea 
Minas).

Afronta o artigo 30, da Lei Federal número 8666/93, bem como não se apresenta razoável a proporcional diante das exigências apresentadas. E solicita alteração no 
instrumento convocatório.

DOS PEDIDOS 
Ao final, requer a IMPUGNANTE que a Equipe de Pregões altere o edital, concedendo a oportunidade que o maior número de empresas participe da presente licitação.

DO MÉRITO
Os serviços descritos no objeto do edital são caracterizados como atividades de ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES, portanto classificam-se como serviços técnicos 
especializados, conforme preceitua o artigo 7º da Lei n. º 5.194/66, regulamentado pelo artigo 1º da Resolução CONFEA n. º 218/73, que estabelecem, respectivamente: 
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Art. 7º - "As atividades e atribuições profissionais do engenheiro e do engenheiro-agrônomo consistem em: (...) g) execução de obras e serviços técnicos; "Art. 1º - "Para 
efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes modalidades da Engenharia e Agronomia em nível superior e em nível médio, ficam desig-
nadas as seguintes atividades: (...) Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo; Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação; e 
ainda o artigo 9º define da mesma Resolução “compete ao ENGENHEIRO ELETRÔNICO ou ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDADE ELETRÔNICA ou ao ENGENHEIRO 
DE COMUNICAÇÃO: I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a materiais elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos em 
geral; sistemas de comunicação e telecomunicações; sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico; seus serviços afins e correlatos.
 
Considerando que o objeto do edital apresenta serviços que são caracterizados como atividades de Engenharia, enquadráveis no artigo 7°, da Lei número 5194/66 e nas 
Resoluções do CONFEA números 218/73, 336/89 e 417/98, dentre outras; portanto justifica-se a exigência de profissional técnico próprio ou terceirizado, especializado 
em serviço de telecomunicação, com registro atualizado no CREA, para atendimento dos serviços descritos no objeto do edital. 

Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Pregoeira

Márcia Mendes Siqueira
Equipe de Apoio

Luiz Adolfo Belém
Equipe de Apoio

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR:

Recebo a Impugnação interposta pela Empresa TIM CELULAR S.A., eis que é tempestiva, para no mérito NEGAR PROVIMENTO, tendo em vista que a decisão da Pregoei-
ra e sua Equipe de Apoio foi embasada na estrita observância da legislação pertinente.

Posto isso, RATIFICO a decisão da Pregoeira e sua Equipe de Apoio.

Contagem, 20 de outubro de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

RESPOSTA DE QUESTIONAMENTO – EDITAL SEGUNDA EDIÇÃO
Pregão Presencial 031/2016 – Processo Adm. 177/2016 – SEGUNDA EDIÇÃO
OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa ou consórcio especializado na prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), nas modalidades local (LL), longa dis-
tância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI); de dados compatível com as tecnologias 2G, 3G, 4G ou superior; serviços de mensagens (SMS) e sistema de 
gestão via WEB para controle de acessos, a serem executados de forma contínua, incluindo o fornecimento em regime de comodato de aparelhos telefônicos celulares, 
conforme especificações e quantitativos contidos nos Anexos do Termo de Referência, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

QUESTIONAMENTOS: 

1 – Com relação à substituição de aparelhos conforme item abaixo.
Após primeiros 12 meses deverão ser substituídos 17 aparelhos modelo Smartphone Tipo I, 13 aparelhos Smartphones Tipo II e 30 aparelhos simples?
Após 24 meses quantos aparelhos deverão ser substituídos? Seria 50% do quantitativo acima? OU 50% do quantitativo inicial fornecido?
RESPOSTA:
Conforme previsto no Termo de Referência do edital:
3.4.23. A CONTRATADA deverá substituir, a cada 12 (doze) meses de execução do contrato, 10% (dez por cento) de cada tipo de aparelho celular fornecido, conforme 
quantitativo e especificações constantes nos Anexo II e III deste Termo de Referência.
Da leitura da tabela do Anexo III - Quantitativo de aparelhos celulares por tipo e de acordo com o previsto no item 3.4.23 do Termo de Referência, depreende-se que a 
empresa CONTRATADA deverá fornecer, a cada 12 meses de execução do contrato os seguintes quantitativos:
30 Aparelhos Celular Tipo I - Celular
18 Aparelhos Celular Tipo II - Smartphone Intermediário
12 Aparelhos Celular Tipo III - Smartphone Avançado

2 - 3.4.24. No caso de prorrogação da vigência do Contrato Administrativo, a CONTRATADA deverá substituir 50% (cinquenta por cento) de cada tipo de aparelho celu-
lar fornecido anteriormente, com especificações superiores as constantes no Anexo II deste Termo de Referência.
RESPOSTA:
Sendo assim, após 24 meses de contrato a empresa CONTRATADA deverá substituir 50% (cinquenta por cento) de cada tipo de aparelho celular fornecido inicialmente. 
E de acordo com o Anexo III - Quantitativo de aparelhos celulares por tipo representa os seguintes quantitativos:152 Aparelhos Celular Tipo I - Celular
90 Aparelhos Celular Tipo II - Smartphone Intermediário
61 Aparelhos Celular Tipo III - Smartphone Avançado

3 - ... Observe que o prazo para a assinatura do contrato é bastante diminuto. Assim, sugerimos um prazo mais dilatado, pois o prazo descrito é bastante exíguo.
RESPOSTA:
A Equipe de Pregões entende que os prazos estipulados no edital são razoáveis. Ademais, o edital possibilita a prorrogação do prazo mediante solicitação apresentada 
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diante o transcurso do interstício inicial, caso ocorra motivo justo e aceito pelo Órgão Gerenciador.
4 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS – ITEM 12.6
Alega que o item foge da normalidade e do usual no mercado de telecomunicações, pois o mais comum e razoável é um prazo para iniciar a prestação dos serviços de 
ao menos 45 dias.
RESPOSTA:
A Equipe de Pregões entende que o prazo de 20 (vinte) dias úteis é razoável e suficiente para entrega dos serviços descritos no objeto do edital, tendo em vista a ado-
ção dessa prática por outras empresas do mercado de telecomunicações.

5 – QUANTIDADE DE APARELHOS 
Divergência da quantidade de aparelhos solicitada Anexo III da quantidade de linhas Anexo I.
RESPOSTA:
Não há uma relação direta entre o total de linhas a serem registradas (Anexo I) e o total de aparelhos celulares a serem fornecidos em regime de comodato (Anexo III), 
visto que o município já dispõe de aparelhos próprios para utilização das linhas/chip simcard excedentes. Portanto, a licitante deverá considerar o quantitativo de 609 
linhas e 605 aparelhos.

6 - 6.4 – Qualificação Técnica:
6.4.1 – A PROPONENTE deverá entregar pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando 
prestar ou ter prestado, a contento, os serviços pertinentes ao objeto deste Termo de Referência.
O Atestado de Capacidade Técnica deverá ser emitido em papel timbrado e deverá conter carimbo do CNPJ, com a devida identificação do responsável pela assinatura 
do atestado.
Entendemos que sendo o papel timbrado e no cabeçalho contendo as informações do emissor (nome, CNPJ, endereço…) não há necessidade de carimbo do CNPJ. Está 
correto nosso entendimento?
RESPOSTA:
Sim, o atestado deverá conter as informações constantes do item 6.4.1, não obrigatoriamente conter carimbo de CNPJ, devendo o CNPJ deverá ser informado pelo 
emitente. 

7 – No anexo I é citado 609 terminais, sendo 171 com pacote de dados 4G ilimitado 1GB e 132 com pacote de dados 4G ilimitado 10GB.
Porém no anexo III é citado 605 aparelhos, sendo 179 com pacote de dados 4G ilimitado 1GB e 122 com pacote de dados 4G ilimitado 10 GB.
Qual o motivo da divergência e qual dever ser considerado?
RESPOSTA:
Não há uma relação direta entre o total de linhas a serem registradas (Anexo I) e o total de aparelhos celulares a serem fornecidos em regime de comodato (Anexo III), 
visto que o município já dispõe de aparelhos próprios para utilização das linhas/chip simcard excedentes. Portanto, a licitante deverá considerar o quantitativo de 609 
linhas e 605 aparelhos.

Atenciosamente,

Contagem, 17 de outubro de 2017.

Equipe de Pregões

RESPOSTA DE QUESTIONAMENTO – EDITAL SEGUNDA EDIÇÃO

Pregão Presencial 031/2016 – Processo Adm. 177/2016 – SEGUNDA EDIÇÃO
OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa ou consórcio especializado na prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), nas modalidades local (LL), longa dis-
tância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI); de dados compatível com as tecnologias 2G, 3G, 4G ou superior; serviços de mensagens (SMS) e sistema de 
gestão via WEB para controle de acessos, a serem executados de forma contínua, incluindo o fornecimento em regime de comodato de aparelhos telefônicos celulares, 
conforme especificações e quantitativos contidos nos Anexos do Termo de Referência, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

QUESTIONAMENTOS: 

1) DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO - ASSINATURAS
Consta na Planilha PREÇO ESTIMADO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - PP N° 031/2016 as linhas de cobrança mensal denominadas ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO e 
SERVIÇO TARIFA ZERO LOCAL INTRAGRUPO.
Por uma questão sistêmica da Oi, a solução de SERVIÇO TARIFA ZERO LOCAL INTRAGRUPO, é cobrada junto à ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO.
Estamos entendendo que podemos cobrar o valor dos ITENS 1 e 2 em uma única linha de cobrança, neste caso no valor da ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO, desde 
que o valor da cobrança seja a soma dos valores, apresentados no certame, para estes itens.
Está correto nosso entendimento?
RESPOSTA:
Não.

2) DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO – TARIFA INTRAGRUPO ZERO
Sobre o item 2, TARIFA INTRAGRUPO LOCAL ZERO, da Planilha de Preços estamos entendendo que as ligações locais intragrupo terão valor de R$0,00 (zero reais) para 
religações realizadas os entre os terminais intragrupo de cada contrato respeitando os seus respectivos CNPJs (14 dígitos).
Para podermos ofertar ligações locais intragrupo terão valor de R$0,00 (zero reais) os entre os terminais de diferentes órgãos existe a necessidade de que os 08 (oito) 
dígitos dos CNPJs sejam iguais, ou seja, o CNPJ Raiz deve ser o mesmo.
Estamos entendendo que esta é a definição está de acordo com a necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM.
Está correto nosso entendimento?
RESPOSTA:
Não, as LICITANTES deverão atentar para o disposto no item 3.4.9, do Anexo II – Termo de Referência.
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3) DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO – LIGAÇÕES VC2 e VC3 INTRAGRUPO
A Planilha PREÇO ESTIMADO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - PP N° 031/2016 apresenta em seus itens 11 e 14 a linhas de cobrança para Ligações originadas VC2 MM – 
móvel p/móvel mesma operadora extra grupo e Ligações originadas VC3 MM – móvel p/móvel mesma operadora extra grupo. Porém, a mesma não apresenta linhas de 
cobrança para a ligações VC2 e VC3 intragrupo.
Desta forma, as PROPONETES LICITANTES não conseguem formular proposta para o certame, pois o Edital não está sendo claro quanto à quantidade de ligações VC2 e 
VC3 intragrupo serão cursadas.
Outra observação importante é que esta omissão levará a impugnações, recursos e até mandato de segurança para este certame, uma vez que, a falta de especificação 
da obrigatoriedade mínima do Edital poderá acarretar subjetividade no julgamento, o que é defeso pela Lei de Licitações, nos termos do seu artigo 3o caput. e artigo 
40, inciso VII .
Por sua vez, o art. 14 da Lei número 8.666/93 determina, no que interessa a este ponto, que a descrição do objeto pretendido seja adequada, ou seja, conforme o art. 
40, inciso I, da mesma norma, deve ser clara a sucinta, capaz de fomentar a competição de diversos interessados.
Neste caso específico, a descrição do objeto licitado não atendeu aos seus objetivos, pois não possibilitou que as licitantes interessadas em participar de a competição 
conhecer a real quantidade de ligações VC2 e VC3 intragrupo, com isto, formular corretamente suas ofertas de preços na etapa competitiva do certame.
Assim, solicitamos que seja informada real quantidade de ligações VC2 e VC3 intragrupo que será cursada na rede.
Nossa solicitação será atendida? 
RESPOSTA:
A LICITANTE deverá considerar que nos itens 11 e 14, do ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO – PROPOSTA COMERCIAL, já estão inclusos os quantitativos de ligações 
VC2 e VC3 INTRAGRUPO, não havendo necessidade de incluir novas especificações.

4) DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO – TRÁFEGO MMS – SERVIÇO DE MENSAGEM MULTIMÍDIA
A Planilha PREÇO ESTIMADO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - PP N° 031/2016 não apresenta linhas de cobrança para o SERVIÇO DE MENSAGEM MULTIMÍDIA - MMS.
Desta forma, as PROPONETES LICITANTES não conseguem formular proposta para o certame, pois o Edital não está sendo claro quanto à quantidade de SERVIÇO DE 
MENSAGEM MULTIMÍDIA – MMS serão cursadas.
Assim, solicitamos que seja informada real quantidade de ligações SERVIÇO DE MENSAGEM MULTIMÍDIA que será cursada na rede.
Nossa solicitação será atendida? 
RESPOSTA:
A Administração não registrará serviços de Mensagem Multimídia (MMS). As LICITANTES deverão considerar somente os itens propostos na planilha de preços conforme 
ANEXO I.

5) DA PROPOSTA COMERCIAL
É citada no item V – PROPOSTA COMERCIAL, que a mesma deverá constar as seguintes informações:
“ 5.1.4 – Prazo de garantia; “
Solicitamos esclarecimentos quanto ao entendimento da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM sobre o que a mesma espera de informação quanto ao Prazo de 
Garantia.
Seria este prazo o mesmo prazo do Seguro Garantia obrigatório referente ao item XIII – PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA do Edital?
Como o Edital refere-se a uma ATA DE REGISTRO DE RPEÇOS, seria este prazo o mesmo da Ata, ou seja, 24 (vinte e quatro) meses? 
RESPOSTA:
As LICITANTES deverão desconsiderar o item 5.1.4 do edital.

6) DA PROPOSTA COMERCIAL
Ainda com relação ao item V – PROPOSTA COMERCIAL, consta no item 5.4 que:
“5.4 – Os preços devem ser expressos em moeda corrente do país, em numeral, com 02 (duas) casas decimais. “
Conforme é de conhecimento da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM os valores unitários de tarifas a serem apresentados serão baixos e considerando que as TARÍ-
FAS BÁSICAS cadastradas na ANATEL, possuem 5 (cinco) casas decimais, solicitamos que seja permitido cotar os preços unitários com até 5 (cinco) casas decimais.
Perceba que o arredondamento das tarifas para 02 (duas) casas decimais, adicionado os impostos, faz com que os valores não representem uma econômica. Pois, mui-
tas vezes a disputa entre as PROPONENTES LICITANTES poderá estar na ordem de milésimos de centavos por tarifa, os quais, multiplicados pela volumetria podem gerar 
uma economia para a Administração
Pública.
Nossa solicitação será atendida?
RESPOSTA:
Sim.

7) DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Com relação ao item VI – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, consta no item 6.4.1 que:
“6.4.1 – A PROPONENTE deverá entregar pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, compro-
vando prestar ou ter prestado, a contento, os serviços pertinentes ao objeto descrito no Termo de Referência do edital.
• O Atestado de Capacidade Técnica deverá ser emitido em papel timbrado e deverá conter carimbo do CNPJ, com a devida identificação do responsável pela assinatura 
do atestado. ”
Uma vez que o Atestado de Capacidade Técnica é na maioria das vezes fornecidos pelas empresas com as informações solicitas de forma textual, estamos entendendo 
que a PROPONENTE LICITANTE ao apresentar um atestado com a informação sobre o CNPJ e Identificação do Responsável pela Assinatura, no CORPO DO ATESTADO, 
estará atendendo este item.
Nosso entendimento está correto?
RESPOSTA:
Sim.

8) DOS PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO
Com relação ao item VII – PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO, consta no item 7.5.11.2 que:
“No caso do Pregão por lotes, para efeito de ajuste do preço de cada item do lote ao preço final vencedor do pregão, deverá ser aplicado o mesmo índice redutor do 
preço global apresentado inicialmente pelo licitante, ou seja:
Preço final do item = Preço global vencedor X Preço proposto para o item / Preço global proposto” (grifo nosso) 
Para podermos participar do certame e oferecermos maior vantagem para a Administração Pública, solicitamos a retirada deste item, uma vez que os valores apresen-
tados para as tarifas estão diretamente vinculados aos acordos realizados entre as operadoras. Tomemos o exemplo das ligações internacionais, aonde as tarifas de-
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pendem dos acordos entre a operadora local, nacional, e a operadora estrangeira por país de destino conforme for o valor final do certame, fica impossível praticar um 
desconto linear, pois os valores das operadoras estrangeiras não seguem este padrão de linearidade. Países como Cuba, São Tomé e Príncipe, Timor Leste, dentre outros, 
possuem tarifas com valores demasiadamente elevados. Assim, a PROPONENTE LICITANTE, para apresentar desconto linear, deverá parar de dar lances no certame 
mesmo podendo diminuir as tarifas nacionais, pois não consegue dar desconto nas tarifas internacionais.
Além do exposto acima, a determinação do desconto linear:
a) é contrária ao inciso X do art. 40 da Lei no 8.666/93, que impede a fixação de faixas de variação em relação aos preços de referência;
b) implica um “engessamento das possibilidades de cotação dos preços pelos licitantes, que somente poderão fazê-lo por meio de um percentual fixo para todos os 
itens independente de seus custos individuais de produção ou comercialização”;
Desta forma, solicitamos que esta obrigatoriedade seja retirada.
Nossa solicitação será atendida?
RESPOSTA:
O índice redutor dado ao preço global deverá ser aplicado de forma linear a todos os itens do lote.

9) DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E PAGAMENTO
Com relação ao item XIV – PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO, consta no item 14.6 que:
“14.6. Caso ocorra o pagamento de valor cobrado indevidamente, a CONTRATADA, consoante o disposto no caput do Art. 85 do Regulamento Geral de Direitos do 
Consumidor de Serviços de
Telecomunicações, aprovado pela Resolução ANATEL no 632, de 07 de março de 2014, deverá, na próxima Nota Fiscal/Fatura ou por outro meio indicado pelo 
CONTRATANTE, promover a devolução de valor igual ao dobro do que se pagou em excesso, acrescido dos mesmos encargos moratórios aplicados pela prestadora aos 
valores pagos em atraso. “
A obrigação acima citada é praticada nos casos onde não existe um acordo entre CONTRATADA e CONTRATANTE, sendo estes casos em quase sua totalidade o atendi-
mento ao cliente varejo.
O certame irá proporcionar por si só vantagem para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, valores infinitamente menores que os registrados no Plano Básico da 
ANATEL.
Desta forma, a devolução de valor em dobro e a tarifa com valores infinitamente menores que o Plano Básico gera dupla penalidade, do ponto de visto econômica, 
para a CONTRATADA.
Perceba que a mesma poderá limitar seu valor de desconto no certame devido à possibilidade devolver valores em dobro à CONTRATANTE.
Desta forma, solicitamos a retira deste item.
Nossa solicitação será atendida?
RESPOSTA:
Não.

10) DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E PAGAMENTO
Com relação ao item XIV – PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO, consta no item 14.7 que:
“14.7 - Desde que devidamente atestada e acompanhada dos documentos comprobatórios exigidos, a Nota Fiscal/Fatura será paga, no prazo de até 30 (trinta) dias 
contados da data de sua protocolização junto ao CONTRATANTE. “
Estamos entendendo que os documentos comprobatórios exigidos é a Nota Fiscal descriminando a minutagem, valores e horários das ligações conforme determinação 
dos Órgãos de Regulamentação.
Está correto nosso entendimento?
RESPOSTA:
Sim.

11) DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E PAGAMENTO
Com relação ao item XIV – PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO, consta no item 14.13 que:
“14.13 - A CONTRATADA deverá disponibilizar, através da WEB, sistema que possibilite ao CONTRATANTE acessar todas as informações relativas às faturas mensais, pos-
sibilitando desta forma o acompanhamento e o controle permanente sobre o uso dos serviços. “
Estamos entendendo que a CONTRATADA poderá disponibilizar um Portal no qual a CONTRATANTE irá acessar as faturas. Este Portal poderá disponibilizar até as 03 
(três) última fatura para a conferencia da CONTRATANTE.
Está correto nosso entendimento?
RESPOSTA:
Sim.

12) DO REAJUSTE DE PREÇOS
Consta no item 14.14.1 e 14.14.2 que:
“14.14.1 - A cada período de 12 (doze) meses de execução do Contrato os preços dos serviços de telecomunicações, descritos no objeto deste Termo de Referência, 
poderão ser majorados ou reduzidos com base no percentual homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações para os serviços contratados. ”
“14.14.2 - A majoração ou redução dos preços e tarifas dos serviços contratados será aplicada após análise e aprovação pelo CONTRATANTE da nova Planilha de Custo e 
Formação de Preços. ”
Estamos entendendo que da possibilidade de majoração ou redução dos preços pelo IST – índice de Serviço de Telecomunicações, a CONTRATANTE também irá acatar as 
possíveis modificações de alíquotas de impostos, ICMS, PIS e COFINS, pelos Órgãos Governamentais.
Entendemos também que ocorrendo, ao mesmo tempo, mudanças nas alíquotas de impostos e reajuste de tarifas pelo IST, a CONTRADA e a CONTRATANTE deverão 
negociar um prazo factível para realizar o “input” em seu sistema para tais alterações e que o reajuste das tarifas envolvendo estas possíveis modificações dos fatores 
ICMS, PIS, COFINS e IST poderá ser executada de uma única vez, trazendo assim agilidade no processo e economia de tempo para CONTRATADA e CONTRATANTE.
Destacando-se aqui que o input a ser executado pela CONTRATADA no seu sistema está diretamente vinculado à assinatura e devolução dos contratos pela 
CONTRATANTE, o qual deverá ser de até 15 (quinze) dias.
Está correto nosso entendimento?
RESPOSTA:
Não. No caso de reequilíbrio ou repactuação contratual, as LICITANTES deverão observar as normas aplicáveis à Lei de Licitações Públicas, em especial à Lei Federal 
número 8666/93, 10.520/02 e demais normas relacionadas ao tema.

13) DOS BENS EM REGIME DE COMODATO
Consta no item 316.12 que a CONTRATADA deverá fornecer, em regime de comodato, os aparelhos e equipamentos descritos no objeto do Termo de Referência deste 
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edital.
Destacamos que a CONTRATADA irá ceder os aparelhos à CONTRATANTE em Regime de Comodato. Assim, a CONTRATANTE deverá, obrigatoriamente, observar os 
artigos 579 a 585 do
Novo Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10.01.2002 (DOU de 11.01.2002) e os aparelhos em COMODATO deverão ser devolvidos para a CONTRATADA em 
perfeito estado de funcionamento. Caso contrário, serão observados os procedimentos dos artigos 579 a 585 do Novo Código Civil.
Caso o aparelho apresente defeito, a CONTRATANTE deverá substituir o mesmo por um da reserva técnica (prevista no Edital) e encaminhar o mesmo à Assistência 
Técnica.
Está correto nosso entendimento?
RESPOSTA:
Sim.

14) DAS ANORMALIDADES TÉCNICAS
Consta no item 17.2.5 que a CONTRATADA deverá:
“17.2.5 – Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar, com a devida antecedência, os esclarecimentos necessários. ”
Estamos entendendo que as “anormalidades de caráter urgente” são as possíveis manutenções programadas que se fizerem necessárias no backbone da CONTRATADA 
e que possam causar alguma interrupção total ou parcial no serviço prestado. Ou seja, qualquer evento vultuoso (não programado) que possa impactar nos serviços 
somente são de conhecimento da CONTRATADA quando ocorrem.
Está correto nosso entendimento?
RESPOSTA:
Sim.

15) DO AGRUPAMENTO POR CNPJ
O item 3.4.8 define que:
3.4.8. As linhas telefônicas móveis deverão pertencer ao mesmo código de DDD, sendo agrupadas e vinculadas por centros de custos e CNPJ.
O atendimento é este item está diretamente vinculado ao segundo questionamento desta lista.
Para podermos ofertar ligações locais intragrupo terão valor de R$ 0,00 (zero reais) os entre os terminais de diferentes órgãos existe a necessidade de que os 08 (oito) 
dígitos dos CNPJ’s sejam iguais, ou seja, o CNPJ Raiz deve ser o mesmo.
Assim, o agrupamento por CNPJ de 14 dígitos não irá oferecer ligações locais entre todos terminais a custo zero. Por outro lado, o agrupamento por CNPJ Raiz, 08 
dígitos oferecerão ligações locais entre todos terminais a custo zero.
Estamos entendendo que esta é a definição está de acordo com a necessidade da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONTAGEM.
Está correto nosso entendimento?
RESPOSTA:
Não. As LICITANTES deverão observar o disposto no item 3.4.9, do Anexo II – Termo de Referência.

16) DO AGRUPAMENTO POR CNPJ E LIGAÇÕES A CSUTO ZERO
O item 3.4.9 define que:
“ 3.4.9. As chamadas intragrupo locais entre linhas telefônicas móveis, dentro da mesma área de registro (VC-1) não serão tarifadas, o custo será zero e o tráfego 
ilimitado, independente do
CNPJ dos órgãos da Administração Pública Municipal (direta e indireta)....”
O atendimento é este item está diretamente vinculado ao segundo questionamento desta lista.
Para podermos ofertar ligações locais intragrupo terão valor de R$0,00 (zero reais) os entre os terminais de diferentes órgãos existe a necessidade de que os 08 (oito) 
dígitos dos CNPJ’s sejam iguais, ou seja, o CNPJ Raiz deve ser o mesmo.
Assim, para podermos participar do Edital e oferecer maior vantagem para a Administração Pública, solicitamos a alteração do item para que a oferta de ligações locais 
intragrupo tenham valor de R$0,00 (zero reais), os entre os terminais de diferentes órgãos, desde que os CNPJ’s possuam a mesma raiz.
Nossa solicitação será atendida?
RESPOSTA:
Não, reitere-se à justificativa aposta no item 15 deste questionamento.

17) DOS BLOQUEIOS SOLICITADOS
O item 4.8 define uma série de bloqueios que poderão ser solicitados pela CONTRATANTE, e os prazos de atendimento/execução da CONTRATADA que:
Estamos entendendo que a CONTRATADA estará atendendo este item se disponibilizar uma ferramenta online, a qual atenda às necessidades da CONTRATANTE e que 
permitem que a própria CONTRATATANTE realize estes bloqueios, tendo como vantagens para a CONTRATANTE a economia de tempo e a velocidade na realização a 
operação.
Está correto nosso entendimento?
RESPOSTA:
Sim, desde que a ferramenta online disponha das funcionalidades descritas no item 4.8, do anexo II – Termo de Referência.

18) DO DOCUMENTO DE COBRANÇA
Consta no item 7.2 do ANEXO II que:
“7.3.2. A CONTRATADA deve disponibilizar o documento de cobrança no espaço reservado ao CONTRATANTE na internet e, havendo autorização prévia e expressa, o 
documento de cobrança pode passar a ser fornecido apenas por meio eletrônico. “
Solicitamos esclarecimentos quanto ao entendimento sobre “espaço reservado ao CONTRATANTE na internet”.
́ Seria este “espaço” o serviço, de conta customizada, prestado pelo atual fornecedor?
́ Seria este “espaço” um servidor da PREFEITURA DE CONTAGEM no qual a CONTRATADA deverá executar um upload de arquivo?
Caso seja a opção acima, para podermos participar do certame, solicitamos a retirada do mesmo.

́ Seria este “espaço” uma forma da PREFEITURA DE CONTAGEM fazer download da fatura, com o código de barras para pagamento?
Caso seja a opção acima, para participarmos do certame, solicitamos que seja permitido o recebimento da conta eletrônica ou a conta no formato tradicional (recebi-
mento em papel através dos correios).
Estão corretos nossos entendimentos e nossas solicitações serão atendidas?
RESPOSTA:



"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, 24 de outubro de 2017 Página 28 de 48 Diário Oficial de Contagem - Edição 4214

Sim. Será permitido o recebimento de conta eletrônica ou conta no formato tradicional (recebimento em papel através dos correios).

19) DA GARANTIA
Solicitamos alteração do item referente ao fornecimento da garantia contratual, onde é definido no item 6.1 que a CONTRATADA possui um prazo de 15 (quinze) dias 
para prestar a garantia.
Salientamos que devido as exigências e prazos dos tramites internos das instituições financeiras, a garantia somente será realizada após cerca de (60) sessenta dias do 
contrato assinado por ambas as partes, CONTRATADA e CONTRATANTE.
Assim, para participarmos do certame, se faz necessário que este prazo seja alterado, para o prazo razoável de 60 (sessenta) dias.
Nossa solicitação será acatada?
RESPOSTA:
Não.

Atenciosamente,

Contagem, 20 de outubro de 2017.

Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Pregoeira

RESPOSTA DE QUESTIONAMENTO – EDITAL SEGUNDA EDIÇÃO

Pregão Presencial 031/2016 – Processo Adm. 177/2016 – SEGUNDA EDIÇÃO
OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa ou consórcio especializado na prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), nas modalidades local (LL), longa dis-
tância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI); de dados compatível com as tecnologias 2G, 3G, 4G ou superior; serviços de mensagens (SMS) e sistema de 
gestão via WEB para controle de acessos, a serem executados de forma contínua, incluindo o fornecimento em regime de comodato de aparelhos telefônicos celulares, 
conforme especificações e quantitativos contidos nos Anexos do Termo de Referência, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

QUESTIONAMENTOS: 

1) XVII – OBRIGAÇÕES
17.2.4 – Todas as solicitações de serviços ou pedidos de informação recebidos em qualquer dos canais de atendimento da prestadora, e que não possam ser respon-
didos ou efetivados de imediato, devem ser respondidos em até 5 (cinco) dias uteis, em 95% (noventa e cinco por cento) dos casos, no mês, conforme disposto na 
Resolução Anatel N° 632 de 7 de marco de 2014.
Entendemos que prazo citado é para confirmar o recebimento da demanda e não para efetivo atendimento, correto?
Resposta: 
O prazo citado na Resolução Anatel é para resposta das solicitações de serviços ou pedidos de informação recebidos em qualquer dos canais de atendimento da presta-
dora, caso não possam ser respondidos ou efetivados de imediato.

2) 17.2.6 – Disponibilizar, sem ônus para o CONTRATANTE, Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, du-
rante toda a vigência do CONTRATO, por meio de atendimento telefônico e endereço eletrônico, a fim de que seja possível registrar reclamações sobre o funcionamento 
do serviço contratado, obter suporte técnico e esclarecimentos.
O atendimento via CR é disponibilizado em regime 24x7 para contato telefônico e horário comercial de 2ª a 6ª feira para contato por e-mail.
Entendemos que em horário comercial o atendimento será pode contato telefônico e e-mail e que fora do horário comercial o atendimento poderá ser feito por tele-
fone. Está correto nosso entendimento?
Resposta: 
Está correto o entendimento da licitante.

3) 17.2.7 – Disponibilizar, sem ônus para o CONTRATANTE, Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, du-
rante toda a vigência do CONTRATO, por meio de atendimento telefônico e endereço eletrônico, a fim de que seja possível registrar reclamações sobre o funcionamento 
do serviço contratado, obter suporte técnico e esclarecimentos.
Entendemos que em horário comercial o atendimento será pode contato telefônico e e-mail e que fora do horário comercial o atendimento poderá ser feito por tele-
fone. Está correto nosso entendimento?
Resposta: 
Está correto o entendimento da licitante.

4) 3.4.11. A CONTRATADA devera disponibilizar sistema de gestão online via WEB que permitirá ao CONTRATANTE efetuar a gestão e controle de todas as suas linhas 
telefônicas moveis. O acesso online via WEB deverá ser realizado mediante login com uso de senha pessoal para garantir que somente pessoas autorizadas tenham 
acesso as facilidades da ferramenta.
Entendemos que o serviço gestão será somente para o controle de consumo das chamadas de voz. Está correto?
Resposta: 
O sistema de gestão web deve permitir além do controle de consumo das chamadas de voz a gestão de outras funcionalidades das linhas telefônicas móveis como: criar 
perfil de usuários, consulta de perfil, consulta ao consumo de dados, bloqueio de pacote de dados, emissão de relatórios de saldo, por perfil, etc.
5) Tipo 1: Celular
- Bateria recarregável com autonomia de, no mínimo, 4 horas em conversação e 200 horas em espera;
A forma correta de avaliar a duração de uma bateria é através de sua carga em mAh (mili ampere hora) . A duração da carga dependerá de diversos fatores como 
configurações pessoais do aparelho, funcionalidades utilizadas e utilização diária. Solicitar que este item seja expresso em forma de carga em mAh. Um valor aceitável é 
em torno de 500 mAh.
Caso o aparelho tenha duração de 3,5 dias em stand by e 3 horas em conversação atenderá à Prefeitura?
Resposta:
Sim. Caso a bateria do aparelho tenha duração de 3,5 dias em stand by e 3 horas em conversação atenderá às necessidades da Prefeitura.
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Atenciosamente,

Contagem, 23 de outubro de 2017.

Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Pregoeira

TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO

Contagem, 20 de outubro de 2017.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2017
TIPO: Menor Preço

OBJETO: contratação de empresa especializada em pintura predial, pelo regime de preços unitários, para execução de serviços de pintura nas escolas municipais listadas 
em anexo na cidade de Contagem-MG – LOTE I.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade: 1121 12.361.0008.1132 33.90.39.14 010100

                             1121 12.365.0024.221033.90.39.14 010100

A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.

Não houve recurso, e o Pregoeiro, adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora.  Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Sa., solicitando a 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada:

EMPRESA VENCEDORA ITEM VALOR TOTAL

DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. EPP.
1 R$ 1.525.776,15

PREÇO TOTAL========================================> R$ 1.525.776,15
Totalizando o valor da licitação em R$ 1.525.776,15 (um milhão quinhentos e vinte e cinco mil setecentos setenta e seis reais e quinze centavos).

Jader Luís Sales Júnior
Pregoeiro

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. EPP., no valor de R$ 1.525.776,15 (um milhão quinhentos 
e vinte e cinco mil setecentos setenta e seis reais e quinze centavos), modalidade Pregão Eletrônico nº 060/2017, homologo a licitação para a respectiva Contratação.

Contagem, 20 de outubro de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO

Contagem, 20 de outubro de 2017.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 062/2017
TIPO: Menor Preço

OBJETO: contratação de empresa especializada em pintura predial, pelo regime de preços unitários, para execução de serviços de pintura nas escolas municipais listadas 
em anexo na cidade de Contagem-MG – LOTE 3.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade: 1121 12.361.0008.1132 33.90.39.14 010100

                             1121 12.365.0024.221033.90.39.14 010100
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A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.

Não houve recurso, e o Pregoeiro, adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora.  Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Sa., solicitando a 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada:

EMPRESA VENCEDORA ITEM VALOR TOTAL

DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. EPP.
1 R$ 1.668.700,20

PREÇO TOTAL========================================> R$ 1.668.700,20
Totalizando o valor da licitação em R$ 1.668.700,20 (um milhão seiscentos e sessenta e oito mil setecentos reais e vinte centavos).

Jader Luís Sales Júnior
Pregoeiro

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. EPP., no valor de R$ 1.668.700,20 (um milhão seiscentos e 
sessenta e oito mil setecentos reais e vinte centavos), modalidade Pregão Eletrônico nº 062/2017, homologo a licitação para a respectiva Contratação.

Contagem, 20 de outubro de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura do Município de Contagem, através da Equipe de Pregão designada pela Portaria SEAD 002/2017, de 02/03/2017, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, na página eletrônica do Banco do Brasil S.A., conforme abaixo:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2017 – PROCESSO Nº 204/2017 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS, KIT ESCOLAR PARA PROFESSORES, KIT COLETIVO E KIT MATERIAL DE EXPEDIENTE/2018,  marcado para o dia 08/11/2017, 
abertura das propostas às 09h00min.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2017 – PROCESSO Nº 170/2017 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE APLICATIVO MÓBILE 
(PLATAFORMA SAAS) PARA A DEFINIÇÃO DE ROTAS E PONTOS DE ATENDIMENTO PARA A FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS – NOVA DATA 10/11/2017, abertura das propos-
tas às 14h00min.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2017 – PROCESSO Nº 153/2017 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS PERTENCENTES AO PRO-
GRAMA DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA, marcado para o dia 13/11/2017, abertura das propostas às 09h00min. O edital poderá ser 
obtido da seguinte forma: através do site www.licitacoes-e.com.br e www.contagem.mg.gov.br. Informações pelo telefone (31) 3352-5135. Contagem, 23/10/2017 – 
Equipe de Pregão.

PREFEITURA DO MUNICIPÍO DE CONTAGEM 
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura do Município de Contagem, através da Equipe de Pregão designada pela Portaria SEAD 002/2017, de 02/03/2017, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações, conforme 
abaixo:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 – PROCESSO Nº 078/2017 – REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO NO FORNECI-
MENTO DE TRONCO DIGITAL (LINK E1), TRÁFEGO BIDIRECIONAL, SINALIZAÇÃO ISDN OU R2 DIGITAL E DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL 
(DDR), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES marcado para o dia 09/11/2017, credenciamento de 09:00 h 
às 09:15 h e início da disputa às 09:15 h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 – PROCESSO Nº 094/2017 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERFVIÇOS TÉCNICOS DE CHAVEIRO 
COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM marcado 
para o dia 10/11/2017, credenciamento de 09:00 h às 09:15 h e início da disputa às 09:15 h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 – PROCESSO Nº 150/2017 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANU-
TENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REVISÕES DE GARANTIA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA DE CONTAGEM/MG marcado para o dia 14/11/2017, credencia-
mento de 09:00 h às 09:15 h e início da disputa às 09:15 h.
O edital poderá ser obtido da seguinte forma: através do site www.contagem.mg.gov.br . Informações pelo telefone (31) 3352-5135. Contagem, 23/10/2017 – Equipe 
de Pregão.

Contagem, 20 de outubro de 2017

MODALIDADE: Tomada de Preços Nº 002/2017 
PA: 107/2017

TIPO: Menor Preço
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OBJETO: Contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de serviços técnicos especializados das áreas de arquitetura e urbanismo, engenharia, trabalho 
social e serviços jurídicos, para elaboração e execução do projeto de regularização fundiária das áreas de interesse social – AIS-1 – denominadas Vila Riachinho e Vila 
18º (Aderbal Lopes) situadas no Município de Contagem/MG – Ação Civil Pública nº 0079.12.024.722-0 – sentença transitado em julgado, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – FMHIS - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.

DESPACHO:

Exmo. Sr. Secretário,

Foi elaborado o processo licitatório, modalidade Tomada de Preços Nº 002/2017, para o objeto acima citado, conforme solicitação da conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos – FMHIS - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.

Verificou-se a necessidade de alteração na legislação sobre Regularização Fundiária, o que, causará, consequentemente, alteração no termo de referência e respectivo 
orçamento para a execução dos serviços.

Diante do exposto solicito a V. Exa., conforme justificado, a EXTINÇÃO do processo licitatório em questão.

Márcia Mendes Siqueira
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

DESPACHO:

RATIFICO os fundamentos exarados pela Comissão Permanente de Licitações e declaro a EXTINÇÃO do processo licitatório, modalidade Tomada de Preços Nº 002/2017, 
nos termos da Lei nº 8.666/93.

Contagem, 20 de outubro de 2017.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.    

TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO

Contagem, 23 de outubro de 2017.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2017
TIPO: Menor Preço

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DE NATAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG .

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Natureza da Despesa: 339030-23 – Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Natureza da Despesa: 339030-26 – Material Elétrico e Eletrônico

A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.

Não houve recurso, e a Pregoeira, adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora.  Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Sa., solicitando a 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada:

EMPRESA VENCEDORA ITEM VALOR TOTAL

AG CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 1 R$ 1.099.000,00

PREÇO TOTAL========================================> R$ 1.099.000,00
Totalizando o valor da licitação em R$ 1.099.000,00 (um milhão, e noventa e nove mil).

Márcia Mendes Siqueira
Pregoeira

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora AG CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, no valor de R$ 1.099.000,00 (um milhão, e noventa e nove mil), modali-
dade Pregão Eletrônico nº 076/2017, homologo a licitação para a respectiva assinatura da Ata de Registro de Preços.

Contagem, 23 de outubro de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
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PORTARIA SEAD Nº 011, de 24 de outubro de 2017.

Designa Equipe Especial de Pregoeiros para atuarem nas licitações na modalidade Pregão destinadas à Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, e nos termos do Decreto Municipal nº 10.254, de 1º de setembro de 1999 e nº 11.172, de 08 de maio de 2003, alterado pelo Decreto Municipal n° 175, de 29 
de agosto de 2005;

RESOLVE:

Art.1º Designar para exercer a função de Pregoeiro os seguintes servidores, titulares de cargo efetivo: 
I - Dagoberto Moreira Guaracy - matrícula n° 111048-5
II - Danielle Venâncio Magalhães – matrícula nº 0141804-8.
III - Eliete Ribeiro de Oliveira – matrícula nº 142473-0
IV - Viviane Caetano Dias -  matrícula nº 142883-3;

§1º Dentre os servidores nominados no caput deste artigo, um será Pregoeiro e os demais serão membros da Equipe de Apoio ao Pregoeiro, em cada certame.

§2º O edital indicará o Pregoeiro Titular para o certame e, em seus impedimentos legais e eventuais, será substituído por um servidor dentre os citados no caput deste 
artigo, que atuará como Pregoeiro Substituto, especificamente designado para este fim.

Art.2º Os Pregoeiros, de que tratam esta Portaria, atuarão nos processos de licitação na modalidade Pregão, de competência da Secretaria Municipal de Educação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de outubro de 2017.

HUGO OTAVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
CONCORRÊNCIA NNÚMERO 003/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 057/2017
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de outubro de 2.017 (dois mil e dezessete), às 14h00min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria 
SEAD número 004, de 08/05/2017, com a finalidade de proceder o julgamento do conteúdo dos envelopes Nº 03 contendo as propostas de preços, com a definição 
das Notas de Propostas de Preços – NPP, bem como, a avaliação final (NOTAS DE CLASSIFICAÇÃO - NC) das licitantes participantes da licitação acima referenciada, des-
tinada à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, 
GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA AS OBRAS NAS ÁREAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, SEGURANÇA, GESTÃO PÚBLICA, MOBILIDADE URBANA 
E TRANSPORTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ESPORTES PARA O MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG. A Comissão Permanente de Licitações encaminhou o Processo à Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS para a respectiva análise das propostas de preços (NPP – Notas das Propostas de Preços) e avaliação final (NC – Notas 
de Classificação). A Comissão Permanente de Licitações, baseada em relatório circunstanciado apenso ao Processo e disponível para todas as licitantes, assim define:

QUADRO I - NOTAS DA PROPOSTA DE PREÇOS (NPP)

Licitante NOTA DA PROPOSTA DE PREÇOS (NPP)

CONSÓRCIO DUCTOR JM SOUTO, integrado pelas empresas DUCTOR IMPLANTAÇÃODE PROJETOS LTDA. e JM SOUTO 100,00

CONSÓRCIO DIREÇÃO DIEFRA PORTO ASSUNÇÃO, integrado pelas empresas DIREÇÃO CONSULTORIA E ENGENHARIA 
LTDA., DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. e PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA. 100,00

ARCADIS LOGOS S/A. 96,60

CONSÓRCIO STRAFER STRATA FERNANDES, integrado pelas empresas STRATA ENGENHARIA LTDA. e FERNANDES ARQUITE-
TOS ASSOCIADOS S/S – EPP LTDA. 100,00

EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTORIA S/A. 100,00

CONSÓRCIO GERENCIADOR CONTAGEM, integrado pelas empresas LA FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE CON-
TROLE DA QUALIDADE LTDA. e SGS ENGER ENGENHARIA LTDA. 99,14

CONSÓRCIO VERTRAN CSL HORIZONTES, integrado pelas empresas VERTRAN GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÁFEGO 
LTDA., CSL CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ECONOMIA LTDA. e HORIZONTES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA. 95,28

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A. 98,58

SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA. 100,00
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CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA, integrado pelas empresas URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. e PENTÁGONO 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA. 100,00

QUADRO II - AVALIAÇÃO FINAL - NOTAS DA CLASSIFICAÇÃO (NC)

Licitante
NOTA DE CLASSIFICAÇÃO
(NC) CLASSIFICAÇÃO

CONSÓRCIO DUCTOR JM SOUTO, integrado pelas empresas DUCTOR IMPLANTAÇÃODE PROJETOS LTDA. 
e JM SOUTO 86,36 6ª

CONSÓRCIO DIREÇÃO DIEFRA PORTO ASSUNÇÃO, integrado pelas empresas DIREÇÃO CONSULTORIA E 
ENGENHARIA LTDA., DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. e PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA 
LTDA. 88,53 4ª

ARCADIS LOGOS S/A. 92,58 3ª

CONSÓRCIO STRAFER STRATA FERNANDES, integrado pelas empresas STRATA ENGENHARIA LTDA. e 
FERNANDES ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S – EPP LTDA. 87,99 5ª

EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTORIA S/A. 93,59 2ª

CONSÓRCIO GERENCIADOR CONTAGEM, integrado pelas empresas LA FALCÃO BAUER CENTRO TECNO-
LÓGICO DE CONTROLE DA QUALIDADE LTDA. e SGS ENGER ENGENHARIA LTDA. 81,54 7ª

CONSÓRCIO VERTRAN CSL HORIZONTES, integrado pelas empresas VERTRAN GERENCIAMENTO E 
CONTROLE DE TRÁFEGO LTDA., CSL CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ECONOMIA LTDA. e HORIZONTES 
ARQUITETURA E URBANISMO LTDA. 95,72 1ª

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A. 80,09 8ª

SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA. 79,28 10ª

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA, integrado pelas empresas URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA 
LTDA. e PENTÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA. 79,44 9ª

O Senhor Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, ordenador de despesas inerente ao futuro contrato que assim de manifesta em ofício acostado aos autos:

“Tendo em vista que o CONSÓRCIO VERTRAN CSL HORIZONTES, integrado pelas empresas VERTRAN GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÁFEGO LTDA., CSL CONSUL-
TORIA DE ENGENHARIA E ECONOMIA LTDA. e HORIZONTES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA. apresentou proposta com a maior Nota de Classificação (NC = 95,72), 
com o valor global de R$ 26.487.359,28 (vinte se seis milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos) no certame 
supra, recomendamos que essa douta Comissão solicite que a licitante em questão retifique sua proposta de Preços para o valor de  R$ 25.237.327,78 (vinte e cinco 
milhões, duzentos e trinta e sete mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos), conforme Mp constante do Item 8.3 do Edital (Mp=(O+M)/2), média que 
considera o valor proposto pela Administração e todas as propostas de preços apresentadas pelas licitantes.
Através dessa prerrogativa, obtém-se maior vantajosidade a ser consignada para o Município de Contagem, em conformidade com as orientações emanadas pelo 
Tribunal de Contas da União no Acórdão número 694/2014 – TCU – Plenário, em que a Egrégia Corte de Contas manifestou-se no sentido de ser um poder-dever da 
Administração a tentativa de negociação para reduzir o preço final, tendo em vista a maximização do interesse público em obter a proposta mais vantajosa. 
Vale a ressalva que a proposta de preços apresentada pela licitante EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTORIA S/A. foi considerada no cálculo da média Mp, haja vista 
sua classificação, não obstante todos os indícios de inexequibilidade ali observados. ” 

Assim sendo, a Comissão Permanente de Licitações decide por considerar a Licitante CONSÓRCIO VERTRAN CSL HORIZONTES, integrado pelas empresas VERTRAN GE-
RENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÁFEGO LTDA., CSL CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ECONOMIA LTDA. e HORIZONTES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA. classificada 
em 1º lugar, apresentando a maior Nota de Classificação (NC = 95,72.), porém a mesma deverá apresentar proposta retificada no valor de R$ 25.237.327,78 (vinte e 
cinco milhões, duzentos e trinta e sete mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos), conforme Mp constante do Item 8.3 do Edital (Mp=(O+M)/2), média 
que considera o valor proposto pela Administração e todas as propostas de preços apresentadas pelas licitantes, isso em função da obtenção da maior vantajosidade a 
ser consignada para a Administração, devendo tal proposta ser protocolizada no prazo de até 5 (cinco) dias úteis. Abre-se o prazo recursal prescrito em Lei. Nada mais 
havendo a registrar, lavra-se a presente ata que é assinada por todos.

Márcia Mendes Siqueira
Comissão Permanente de Licitações
Luiz Adolfo Belém
Comissão Permanente de Licitações
Maria Marta de Oliveira Soares
Comissão Permanente de Licitações

RERRATIFICAÇÃO DO TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO 

Contagem, 24 de outubro de 2017.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2017
TIPO: Menor Preço 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS  ALIMENTÍCIOS 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Natureza da Despesa: 339030-07 – Gêneros de Alimentação
                                                            
A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.

Não houve recurso, e a Pregoeira, adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora.  Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Sa., solicitando a 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada: 

EMPRESA VENCEDORA LOTE VALOR TOTAL 

MULTIPÃES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 1 R$ 1.130.919,92

PREÇO TOTAL========================================> R$ 1.130.919,92
Totalizando o valor da licitação em R$ 1.130.919,92 (hum milhão, cento e trinta mil, novecentos e dezenove reais e noventa e dois centavos).

Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Pregoeira

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora MULTIPÃES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., no valor de R$ 1.130.919,92 (hum milhão, cento e trinta mil, novecentos e 
dezenove reais e noventa e dois centavos), modalidade Pregão Presencial nº 009/2017, homologo a licitação para a respectiva assinatura da Ata de Registro de Preços. 

Contagem, 24 de outubro de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.485
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 92, da Lei Orgânica do Município de Contagem; considerando a delegação de 
competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando o Ofício nº 414/2017/GAB/SEDUC, de autoria do Secretário Municipal de Educação do Município de 
Contagem, considerando, ainda, o Artigo 92, parágrafo único, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; REVOGA a partir de 10 de outubro de 2017, no Ato 
Administrativo nº 19.791, datado de 27 de abril de 2017, a disponibilidade do servidor GERALDO AMANCIO DOS SANTOS, titular do cargo de provimento efetivo de 
Professor de Educação Básica PEB2, matrícula 01255173, Nível XIIIA, Padrão P1, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para a Fundação Cultural do Município de 
Contagem – FUNDAC.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de outubro de 2017.
WILLIAM VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem em Exercício
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.488 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RESOLVE:
Art.1º RETIFICAR o Artigo 2º do Ato Administrativo nº 20.473, datado de 19 de outubro de 2017, no tocante ao nome da servidora nomeada para o cargo de provi-
mento em comissão de Secretária de Gabinete, Nível V, CPC-414, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] JUSSARA CAMPOS ARAUJO [...]”.
Leia-se: “[...] JERUZA CAMPOS ARAUJO [...]”.
Art.2º RETIFICAR o Artigo 2º do Ato Administrativo nº 20.445, datado de 10 de outubro de 2017, no tocante ao nome da servidora designada para o exercício da Fun-
ção Especial de Encarregado, Referência FE-5, CFE-182, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] WANIA MARIA MACHADO AGUIAR [...]”.
Leia-se: “[...] WANIA MARIA MONTEIRO MACHADO AGUIAR [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de outubro de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.493
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
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RESOLVE:

Art.1º TORNAR SEM EFEITO o Artigo 2º do Ato Administrativo nº 20.343, datado de 12 de setembro de 2017.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Gestor I, Nível VIII, CPC-768, o servidor AURELIANO MOREIRA NETO, lotado na Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania, a partir de 24 de setembro de 2017.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de setembro de 2017.

WILLIAM VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem em Exercício

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO  TERMO  DE  COOPERAÇÃO Nº . 088/2017 – CAIXA ESCOLAR PROFESSORA MARIA OLINTHA  E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRE-
TARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO:  REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA OLINTHA  (CUSTEIO)   
VALOR: 18.548,80  EM 01 PARCELA.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  1.12.1.12.361.0024.2211 – NATUREZA:  33504100 - FONTE: 010100
ASSINADO:   09/10/2017        VIGÊNCIA:    31/12/2017

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº . 042/2017  -  CAIXA ESCOLAR ELI HORTA COSTA  E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO:  REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA O CEMEI CAMILO ALVES DA CAIXA ESCOLAR  ELI HOR-
TA COSTA (CAPITAL) EM 01 (UMA) PARCELA DE R$ 5.390,00.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.365.0024.2210  - NATUREZA:   44504100  – FONTE: 010100
ASSINADO:   16/10/2017       VIGÊNCIA:   31/12/2017

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº . 061/2017  -  CAIXA ESCOLAR NEWTON AMARAL FRANCO   E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO:  REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À EXECUÇÃO DO CONTRAPISO NO PÁTIO SUPERIOR DA ESCOLA  DA CAIXA ESCOLAR  NEWTON AMARAL 
FRANCO (CAPITAL) EM 01 (UMA) PARCELA DE R$ 14.990,00.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.361.0024.2211  - NATUREZA:   44504100  – FONTE: 010100
ASSINADO:   16/10/2017       VIGÊNCIA:   31/12/2017

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº . 059/2017  -  CAIXA ESCOLAR MARIA DO CARMO ORECHIO   E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO:  REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO EM TUBO INOX CAIXA ESCOLAR   MARIA DO 
CARMO ORECHIO (CAPITAL) EM 01 (UMA) PARCELA DE R$ 14.088,00.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.361.0024.2211  - NATUREZA:   44504100  – FONTE: 010100
ASSINADO:   05/10/2017       VIGÊNCIA:   31/12/2017

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº . 012/2017  -  CAIXA ESCOLAR CEMEI BOM JESUS   E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO:  REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À ALUGUEL DE BRINQUEDOS ALUGUEL DE ONIBUS COMPRA DE INGRESSOS PARA CINEMA E COMPRA DE 
LIVROS DE LITERATURA INFANTIL DA CAIXA ESCOLAR  CEMEI BOM JESUS (CUSTEIO) EM 01 (UMA) PARCELA DE R$ 3.825,20.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.12.1.12.365.0024.2210  - NATUREZA:   33504100  – FONTE: 010100
ASSINADO:   09/10/2017       VIGÊNCIA:   31/12/2017
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Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

A Secretaria da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, Segunda Câmara, no exercício das suas atribuições, faz publicar o(s) acórdão(s) abaixo 
indicado(s):

ACÓRDÃO Nº 298/2017

PROC. Nº 16800/2016-02A
RECORRENTE: Junta de Julgamento Fiscal, de ofício
REQUERENTE: AGUIMAR JANUÁRIO PEREIRA
ASSUNTO: Restituição de ITBI   
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 18 de outubro de 2017

ITBI – RECURSO DE OFÍCIO – PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DO IMÓVEL – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO ITBI – DECISÃO 
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara, em reexame necessário, manteve a decisão de primeira instância 
de procedência do pedido de restituição do ITBI – Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos por Ato Oneroso "Inter Vivos", referente 
ao imóvel de índice cadastral nº 08.817.0577.039, pago pela Caixa Econômica Federal, com fundamento no inciso I do art. 71.O do Código Tributário do Município de 
Contagem. Participaram do julgamento presidido, pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. Ricardo 
Aluísio Machado Maia.

ACÓRDÃO Nº 299/2017

PROC. Nº 02.B.00113/2011
RECORRENTE: Junta de Julgamento Fiscal, de ofício
REQUERENTE: AWD CONEXÃO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA
ASSUNTO: Lançamento de ISSQN e multa isolada
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 18 de outubro de 2017

ISSQN – RECURSO DE OFÍCIO – PROCEDÊNCIA PARCIAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SERVIÇOS PRESTADOS A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTRUÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA. ENQUADRAMENTO NOS ITENS 7.02 E 7.05 – TIPIFICAÇÃO EQUIVOCADA DA MULTA ISOLADA – CANCELAMENTO - DECISÃO EM 
PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara, em reexame necessário, reformou a decisão de primeira instância, 
para decotar, além do ISSQN sobre as notas fiscais de nºs 10, 16, 38, 46, 54, 71 e 76 em virtude de pagamento, o ISS sobre as notas fiscais nºs 53, 63, 67, 70, 73, 74, 
79, 82, 83, 85, 86, 88 e 91, referentes a serviços de construção civil (itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços) prestados em outros municípios e ainda o ISS devido sobre 
as notas fiscais de nºs  17, 18, 20, 23, 31, 37, 40, 47, 48, 51, 58, 60, 61, 62, 68, 69 e 77, relativas a construção civil e demolição. Fica alterado o enquadramento da 
nota fiscal nº 09 para o item 7.02 da tabela I - Anexo II A do CTMC. Fica cancelada a multa isolada aplicada prevista no item 22 da tabela IV da Lei 1611/83 e alterações, 
mantendo-se as demais exigências consignadas no TNF nº 21.702, série “B. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amo-
rim Carlos de Souza, o Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. Ricardo Aluísio Machado Maia.

ACÓRDÃO Nº 300/2017

PROC. Nº 02.B.0196/2011
RECORRENTE: CLÍNICA ODONTOLÓGICA INDUSTRIAL LTDA
ASSUNTO: Lançamento de ISSQN 
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 18 de outubro de 2017

ISSQN – RECURSO VOLUNTÁRIO – IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CLÍNICA ODONTOLÓGICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMPRESARIAL – 
ENQUADRAMENTO COMO AUTÔNOMO – IMPOSSIBILIDADE – ITEM 4.03 DA LISTA DE SERVIÇOS - DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de 
votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso voluntário e confirmou a decisão de primeira instância de improcedência do pedido de cancelamento 
do lançamento do ISSQN referente a serviços de clínica odontológica contidos no TNF nº 21.037, série “B” de 31/03/2011, por ter sido comprovado o caráter empre-
sarial da sociedade. Participaram do julgamento, presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. 
Ricardo Aluísio Machado Maia.

ACÓRDÃO Nº 301/2017

PROC. Nº 02.B.00731/2012
RECORRENTE: Junta de Julgamento Fiscal
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RECORRENTE: SEGULA DO BRASIL ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.
ASSUNTO: Impugnação do Lançamento de ISSQN e Multas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 18 de outubro de 2017

ISSQN - MULTAS - TFLF – REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO VOLUNTÁRIO – SERVIÇOS DE CONSULTORIA – SUBITEM “17.01” DA LISTA ANEXA DA LC 116/03 E DO CTMC 
– COMPETÊNCIA: ESTABELECIMENTO PRESTADOR – EMPRESA SEDIADA EM PINHAIS, PR – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CONTAGEM, MG – ESCRITÓRIO DE 
APOIO - NÃO COMPROVAÇÃO DE UNIDADE PROFISSIONAL APTA A PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO - PROCEDÊNCIA PARCIAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECOTE 
DE MULTA POR NÃO EMISSÃO DE NOTA FISCAL - DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Câmara em reexame 
necessário, prejudicado o recurso voluntário, reformou parcialmente a decisão de primeira instância para determinar o cancelamento: 1) das exigências fiscais relativas 
ao ISSQN, por não restar caracterizado o estabelecimento prestador no endereço do imóvel locado em Contagem, MG; 2) das multas isoladas aplicadas referentes aos 
itens 10 e 34 da Tabela IV, anexo III, art. 36, III, “a” do CTMC; mantendo-se: 1) o lançamento da TFLF referente a 7/12 avos do exercício de 2011 e pelo valor integral 
do exercício de 2012, referente a área utilizada de 360,00 m²; 2) as multas isoladas tipificadas nos itens 01 e 22 da Tabela IV, anexo III, art. 36, III, “a” do CTMC, todos 
consignados no TNF nº 22.965 – “série B, lavrado em 29/11/2012. Decisão com fundamento nos artigos 3º e 4º da LC 116/2003, combinado com artigos 36, 72, 76, 
78.A, 78.B, do Código Tributário Municipal de Contagem e anexos. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos 
de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. Ricardo Aluisio Machado Maia.

ACÓRDÃO Nº 302/2017

PROC. Nº 13795/2016-02A 
RECORRENTE: JOÃO DO CARMO BARROS
ASSUNTO: Restituição de IPTU
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 18 de outubro de 2017

IPTU E TAXAS PREDIAIS – RECURSO VOLUNTÁRIO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PODER PÚBLICO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE COMPROVA-
ÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – ARTIGO 50.A, INCISO I, DO CTMC - INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, 
acompanhando o Relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instancia que julgou improcedente o 
pedido de restituição do IPTU e Taxas do exercício de 2016, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 11.227.0475.002, uma vez que o recorrente não trouxe aos autos 
o instrumento contratual para comprovar que a obrigação tributária deveria recair sobre o locador do imóvel e, não sobre o locatário; sucumbindo, assim, em seu ônus 
probatório nos termos do artigo 50-A, I, c/c 273 do CTMC e artigo 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 3.496/2001. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de 
Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. Ricardo Aluísio Machado Maia.

ACÓRDÃO Nº 303/2017

PROCESSO Nº: 02421/2016-02A
RECORRENTE: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
MATÉRIA : Isenção do IPTU.
RELATOR: Marco Túlio Marchesini
DATA DO JULGAMENTO: 18/10/2017
 
ISENÇÃO DO IPTU- DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO DIREITO- TEMPLO RELIGIOSO NÃO ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO. Por unanimidade dos votos,a Câmara  
conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância, para  deixar de determinar a isenção do IPTU, uma vez que os 
documentos anexados não foram suficientes para comprovação do direito, o contribuinte não atendeu a determinação da administração ao indicar os documentos que 
deveriam ser apresentados. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e 
o Sr. Ricardo Aluísio Machado Maia.

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Wagner Donato Rodrigues, torna público e faz saber que foram concedidas as seguintes Licenças Ambien-
tais:
CERTIFICADO LS Nº218/17 - LICENÇA AMBIENTAL SUMÁRIA
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 6º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 
23/12/03, e tendo em vista o previsto pelas Deliberações Normativas Nº 01/00 e Nº 08/04 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, concede 
à empresa Comercial Agatha Ltda, CNPJ: 25.485.624/0001-77, Classe 1, localizada na Rodovia BR 040, KM 688, Pav B, Nº 33 a 36, Ceasa, Bairro Guanabara, Contagem 
– MG, Licença Sumária, com validade até 16 de outubro de 2025, para exercer as atividades de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e 
legumes frescos. Enquadramento no anexo Único da DN 74/2004 do COPAM: F-01-02-3. Processo Administrativo Nº 16559/2017-03A, 9665/01-17
CERTIFICADO LS Nº212/17 - LICENÇA AMBIENTAL SUMÁRIA
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 6º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 
23/12/03, e tendo em vista o previsto pelas Deliberações Normativas Nº 01/00 e Nº 08/04 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, concede 
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à empresa RLR Indústria e Comércio de Moveis Ltda - ME, CNPJ: 04.587.270/0001-00, localizada na Rua Estrela Dione, Nº 210, Bairro Jardim Riacho das Pedras, Conta-
gem – MG, Licença Sumária, com validade até 28 de setembro de 2025, para exercer as atividades de fabricação de moveis com predominância de madeira; Comércio 
atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. Enquadramento no anexo Único da DN 74/2004 do COPAM: B-10-01-4. 
Processo Administrativo Nº 7479/01-14, 03A.22115/2010.
CERTIFICADO LS Nº214/17 - LICENÇA AMBIENTAL SUMÁRIA
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 6º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 
23/12/03, e tendo em vista o previsto pelas Deliberações Normativas Nº 01/00 e Nº 08/04 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, conce-
de à empresa MG-4 Ferramentaria Indústria, Comércio e Serviços Ltda - ME, CNPJ: 08.075.362/0001-53, Classe 1, localizada na Rua Zelinda da Silva, Nº 102, galpão, 
Bairro Novo Eldorado, Contagem – MG, Licença Sumária, com validade até 03 de outubro de 2025, para exercer as atividades de fabricação de ferramentas; Serviços 
de usinagem, tornearia e solda. Enquadramento no anexo Único da DN 74/2004 do COPAM: B-05-09-6. Processo Administrativo Nº 8148/01-15; 02581/2015-03A. Com 
condicionante
CERTIFICADO LS Nº216/17 - LICENÇA AMBIENTAL SUMÁRIA
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 6º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 
23/12/03, e tendo em vista o previsto pelas Deliberações Normativas Nº 01/00 e Nº 08/04 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, concede à 
empresa Comercial Hortifrut Repike Ltda - EPP, CNPJ: 06.965.618/0001-72, Classe 1, localizada na Rodovia BR 040, KM 688, Pavilhão N, box 02, s/n, MD 03,04,19 e 20 
- Ceasa, Bairro Guanabara, Contagem – MG, Licença Sumária, com validade até 04 de outubro de 2025, para exercer as atividades de comércio atacadista de frutas, ver-
duras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos. Enquadramento no anexo Único da DN 74/2004 do COPAM: F-01-02-3. Processo Administrativo Nº 10773/2017-
03A; 9449/01-17.
CERTIFICADO LS Nº195/17 - LICENÇA AMBIENTAL SUMÁRIA
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 6º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 
23/12/03, e tendo em vista o previsto pelas Deliberações Normativas Nº 01/00 e Nº 08/04 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, concede 
à empresa Bioscience Tecnologia Ltda - ME, CNPJ: 20.059.050/0001-51, Classe 0, localizada na Rua Coronel José Domingos Baeta, Nº 135, Bairro Industrial , Contagem 
– MG, Licença Sumária, com validade até 12 de setembro de 2025, para exercer as atividades de manutenção e reparação de aparelhos eletroterapêuticos e equipamen-
tos de irradiação; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumen-
tos e materiais odonto – médico – hospitalares; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto – médico – hospitalar; partes e peças. 
Enquadramento no anexo Único da DN 74/2004 do COPAM: B-08-07-9 . Processo Administrativo Nº 10500/2017-03A – 9431/01-17.
CERTIFICADO LS Nº198/17 - LICENÇA AMBIENTAL SUMÁRIA
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 6º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 
23/12/03, e tendo em vista o previsto pelas Deliberações Normativas Nº 01/00 e Nº 08/04 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, concede à 
empresa Comercial Hortifrut Espigão Ltda - EPP, CNPJ: 08.374.486/0001-30, Classe 0, localizada na Rodovia BR 040 Km 688 Pavilhão D1, S/N; lojas 12/13, Bairro Guana-
bara, Contagem – MG, Licença Sumária, com validade até 20 de setembro de 2025, para exercer as atividades de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubér-
culos, hortaliças e legumes frescos. Enquadramento no anexo Único da DN 74/2004 do COPAM: F-01-02-3. Processo Administrativo Nº 9448/01-17, 10771/2017-03A.
CERTIFICADO LS Nº203/17 - LICENÇA AMBIENTAL SUMÁRIA
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 6º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 
23/12/03, e tendo em vista o previsto pelas Deliberações Normativas Nº 01/00 e Nº 08/04 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, concede à 
empresa Revest Bor e Correias Ltda - ME, CNPJ: 13.359.136/0001-34, Classe 1, localizada na Rua Antônia Prates, Nº 525, Bairro São Sebastião, Contagem – MG, Licença 
Sumária, com validade até 21 de setembro de 2025, para exercer as atividades de manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais 
não especificados anteriormente; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; Serviços de 
usinagem, tornearia e solda; Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente. Enquadramento no anexo Único da DN 74/2004 do COPAM: B-05-
09-6. Processo Administrativo Nº 8751/01-16, 08382/2016-03A.
CERTIFICADO LS Nº211/17-LICENÇA AMBIENTAL SUMÁRIA
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 6º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 
23/12/03, e tendo em vista o previsto pelas Deliberações Normativas Nº 01/00 e Nº 08/04 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, concede 
à empresa Lubrificantes Bandeirantes Ltda - ME, CNPJ: 10.430.682/0001-26, Classe 0, localizada na Avenida São João, Nº 317, Bairro Bandeirantes, Contagem – MG, 
Licença Sumária, com validade até 28 de setembro de 2025, para exercer as atividades de comércio varejista de lubrificantes; Comércio atacadista de lubrificantes; 
Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Serviços 
de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores. Enquadramento no anexo Único da DN 74/2004 do COPAM: F-01-04-1. Processo Administrativo Nº 
12777/2017-03A, 9507/01-17.
CERTIFICADO LS Nº179/17 - LICENÇA AMBIENTAL SUMÁRIA
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 6º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 
23/12/03, e tendo em vista o previsto pelas Deliberações Normativas Nº 01/00 e Nº 08/04 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, concede à 
empresa Andrefer Comércio e Representações Ltda - EPP, CNPJ: 07.430.442/0001-17, Classe 1, localizada na Rua João de Lima, Nº 177, Bairro Inconfidentes, Contagem 
– MG, Licença Sumária, com validade até 20 de agosto de 2025, para exercer as atividades de Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para 
construção; Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente; Serviços de corte e dobra de metais; Fabricação de tratores, peças e acessórios, 
exceto agrícolas; Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente. Enquadramento no anexo Único 
da DN 74/2004 do COPAM: B-05-05-3. Processo Administrativo Nº 00923/2017-03A – 9195/01-17.
CERTIFICADO LS Nº217/17 - LICENÇA AMBIENTAL SUMÁRIA
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 6º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 
23/12/03, e tendo em vista o previsto pelas Deliberações Normativas Nº 01/00 e Nº 08/04 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, concede à 
empresa Empreendimentos Brito Lima Ltda, CNPJ: 03.812.019/0002-01, Classe 1, localizada na Rod Br 040, Km 688, S/N -,Bairro Guanabara;, Contagem – MG, Licença 
Sumária, com validade até 05 de outubro de 2025, para exercer as atividades de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores; Comércio varejista de 
lubrificantes. Enquadramento no anexo Único da DN 74/2004 do COPAM: F-06-01-7. Processo Administrativo Nº 8812/01-16, 12085/2016-03A. Com condicionante.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 402/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Reso-
lução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Master Cyllas Cervejaria Indústria e Comércio, CNPJ: Nº 07.958.497/0001-02, localizado na Rua Tenente Paulo 
Affonso de Souza, Nº 364, Bairro Arvoredo, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental 
de operação, para exercer a(s) atividade(s) de fabricação de cervejas e chopes; Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, enquadradas na Lei Complementar 
nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 1113-5/02.00; 4635-4/02.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 09572/2016-03A em conformi-
dade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 03/10/2021. Com condicionante.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM- Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 394/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Ammo Varejo Ltda, CNPJ: Nº 03.494.776/0040-00, localizado na Avenida General David Sarnoff, Nº 
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5160, loja 52 e 53, Bairro Cidade Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental 
de operação, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de artigos de cama, mês e banho; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico 
não especificados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 4755-5/03.00; 4759-8/99.00; respectivamente, 
conforme Processo Administrativo Nº 24757/2015-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento 
em 24/09/2021. Com condicionante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 403/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Reso-
lução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Wender Alves dos Santos - ME, CNPJ: Nº 12.661.587/0001-69, localizado na Rua Sebastião Ferreira de Souza, 
Nº 153, loja, Bairro Jardim Vera Cruz, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental de 
operação, para exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso mé-
dico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, enquadradas 
na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 4646-0/01.00; 4645-1/01.00; 4645-1/02.00; 4646-0/02.00; respectivamente, conforme Processo 
Administrativo Nº 11610/2015-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 04/10/2021. 
Com condicionante.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 411/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento MGLUBE Comércio de Lubrificantes Ltda - EPP, CNPJ: Nº 26.870.993/0001-46, localizado na Rua da Luz, 
Nº 69, Bairro Vila Paris, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental de operação, para 
exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de lubrificantes, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 4732-6/00.00; 
respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 01208/2017-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, 
com vencimento em 15/10/2021.   
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 413/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Distribuidora de Rações WT Ltda - ME, CNPJ: Nº 06.554.923/0001-71, localizado na Rodovia BR 040, KM 
688 S/N, Pav B, BOX 01, MOD 01/02/20, Bairro Kennedy, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autoriza-
ção ambiental de operação, para exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de alimentos para animais; Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, 
farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente; Comércio 
atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; Comércio varejista de merca-
dorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados; Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; Comércio varejista de be-
bidas; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio varejista de animais 
vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 
de janeiro de 2010 sob o código nº 4623-1/09.00; 4632-0/03.00; 4635-4/99.00; 4639-7/01.00; 4691-5/00.00; 4711-3/02.00; 4721-1/04.00; 4723-7/00.00; 4729-6/99.00; 
4789-0/04.00; 4789-0/05.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 15896/2017-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade 
da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 15/10/2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 356/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Henrique Luiz de Carvalho 26983052668, CNPJ: Nº 19.579.205/0001-00, localizado na Rua África, Nº 
248, Bairro Parque Turistas, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental de operação, 
para exercer a(s) atividade(s) de fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob 
o código nº 16.29-3-01; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 00429/2017-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da 
Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 12/09/2021. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 382/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Arte Stand Decoração & Design Eireli -EPP, CNPJ: Nº 07.973.024/0001-76, localizado na Rua Marcone, Nº 
42, Bairro Água Branca, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental de operação, para 
exercer a(s) atividade(s) de aluguel de moveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; serviços de montagem de moveis de qualquer 
material; Reparação de artigos do mobiliário, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 7729-2/02.00; 3329-5/01.00; 
9529-1/05.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 10262/2017-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 
04(quatro) anos, com vencimento em 20/09/2021. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 317/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Reso-
lução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Marcos Antônio Junior 02660923655, CNPJ: Nº 15.723.947/0001-06, localizado na Rua Mandarim, Nº 335, 
loja, Bairro Novo Boa Vista, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental de operação, 
para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, en-
quadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 4729-6/99.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 14569/2016-
03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 08/08/2021. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 324/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Tatiana de Oliveira Salgado, CPF: Nº 082.999.556-02, localizado na Travessia D 2, Nº 751, sala 12, Bairro 
Cidade Jardim Eldorado, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental de operação, para 
exercer a(s) atividade(s) de atividade odontológica com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de 
janeiro de 2010 sob o código nº 86.30-5/04.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 08121/2016-03A em conformidade com as normas ambientais 
vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 16/08/2021. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 399/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento SE Produtos Automotivos Ltda - EPP, CNPJ: Nº 65.247.744/0001-50, localizado na Rua Rio Comprido, Nº 
2437, Bairro Riacho das Pedras, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental de operação, 
para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de lubrificantes; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Serviços de manutenção 
e reparação mecânica de veículos automotores, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 4732-6/00.00; 4530-7/03.00; 
4520-0/01.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 12779/2017-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 
04(quatro) anos, com vencimento em 28/09/2021. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 396/17
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Reso-
lução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento PEPSICO do Brasil Ltda, CNPJ: Nº 31.565.104/0312-18, localizado na Rua Simão Antônio, Nº 149, galpão: 2, 
módulos 1 e 2, Bairro Cincão, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental de operação, 
para exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, enquadradas na Lei Complemen-
tar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 4637-1/99.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 08582/2015-03A em conformidade com as 
normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 27/09/2021. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 362/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento TFX Transportes e Logística Ltda - ME, CNPJ: Nº 11.977.330/0001-58, localizado na Rua Geraldo Antônio 
Oliveira, Nº 142, Bairro Inconfidentes, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental de 
operação, para exercer a(s) atividade(s) de transportadora: pátio de guarda e manutenção de veículos de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças, com ou sem armazenamento de carga, com ou sem escritório; Transportadora: Pátio de guarda e manutenção de veículos de transporte rodoviário de carga, 
exceto produtos perigosos e mudanças, com ou sem armazenamento de carga, com ou sem escritório, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 
2010 sob o código nº 4930-2/01.01; 4930-2/02.01; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 14746/2016-03A em conformidade com as normas ambien-
tais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 13/09/2021. Com condicionante.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 405/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Re-
solução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Adeildo Souza de Carvalho 04636345606 , CNPJ: Nº 16.784.661/0001-95, localizado na Rua Rio Orenoco, 
Nº 632, Bairro Novo Riacho, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental de operação, 
para exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Comércio atacadista de alimentos para 
animais; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, enqua-
dradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 4642-7/01.00; 4623-1/09.00; 4646-0/01.00; 3319-8/00.00; respectivamente, confor-
me Processo Administrativo Nº 26378/2015-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 
04/10/2021. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) Nº 406/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Drogaria Via Shopping Ltda - EPP, CNPJ: Nº 08.223.791/0001-20, localizado na Avenida Rio mantiqueira, 
Nº 341, loja 03, Bairro Riacho das Pedras, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental 
de operação, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; Comércio varejista de cosméticos, produtos 
de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormen-
te, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 4771-7/01.00; 4772-5/00.00; 4729-6/99.00; respectivamente, conforme 
Processo Administrativo Nº 01429/2016-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 
04/10/2021. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 343/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Frango Gema Ltda, CNPJ: Nº 02.760.562/0001-69, localizado na Rua Ápio Cardoso, Nº 49, Bairro Nova 
Contagem, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental de operação, para exercer a(s) 
atividade(s) de comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio atacadista de ovos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o 
código nº 4724-5/00.00; 4633-8/02.02; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 01228/2016-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. 
Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 03/09/2021. Com condicionante. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 350/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Reso-
lução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Alvorada Pneus Distribuidora Automotiva Ltda, CNPJ: Nº 19.828.938/0015-28, localizado na Rodovia BR-040, 
KM 526 - Fazenda da Tapera, Nº 6309, Bairro Chácaras Boa Vista, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a 
autorização ambiental de operação, para exercer a(s) atividade(s) de comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Serviços de alinhamento e balanceamento de 
veículos automotores; Serviços de borracharia para veículos automotores; Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio por 
atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 
de janeiro de 2010 sob o código nº 4530-7/05.00; 4520-0/04.00; 4520-0/06.00; 4530-7/01.00; 4530-7/02.00; 4530-7/03.00; respectivamente, conforme Processo Admi-
nistrativo Nº 04394/2017-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 05/09/2021. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 354/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Invicta Desentupidora Ltda - ME, CNPJ: Nº 24.586.635/0001-80, localizado na Rua Almerinda da Costa 
Ribeiro, Nº 744, Bairro Canadá, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental de operação, 
para exercer a(s) atividade(s) de limpeza em prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de ja-
neiro de 2010 sob o código nº 8121-4/00.00; 8122-2/00.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 08200/2016-03A em conformidade com as normas 
ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 12/09/2021. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 391/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Disk Cesta Ltda - ME, CNPJ: Nº 05.131.466/0001-40, localizado na Rua Rio Sacramento, Nº 668, Bairro 
Novo Riacho, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental de operação, para exercer a(s) 
atividade(s) de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio varejista 
de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, enquadradas na Lei 
Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 47.21-1-04; 47.59-8-99; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 01316/2017-03A em 
conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 20/09/2021. Com condicionante.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 393/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Reso-
lução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento System MUD  Indústria e Comércio Ltda, CNPJ: Nº03.334.979/0003-94, localizado na Via Expressa de Conta-
gem, Nº 1350, galpão, Bairro Água Branca, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental 
de operação, para exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; Comércio 
atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças; representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, 
minerais, produtos siderúrgicos e químicos; Serviços de engenharia; Outras atividades profissionais, científica e técnicas não especificadas anteriormente; Manutenção 
e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificado anteriormente; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto 
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andaimes, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 4669-9/99.00; 4662-1/00.00; 4612-5/00.00; 7112-0/00.00; 7490-
1/99.00; 3314-7/10.00; 7732-2/01.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 23562/2015-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. 
Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 24/09/2021. Com condicionante 

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social e Habitação

PORTARIA SDSH Nº 010, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017.

Designa servidora para assumir solidariamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação documentos do fundo Municipal de Assistência 
Social- FMAS junto ao Banco do Brasil.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 98 da Lei orgânica do Município de 
Contagem, RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Servidora Celma Lúcia Vieira de Miranda, matrícula n.°12.921-6, a efetuar as movimentações financeiras do Fundo Municipal de Assistência Social 
de Contagem junto à rede bancária, tais como: pagamentos e transferências, por meio eletrônico ou não, aplicação e resgate de investimentos, abertura e encerramen-
to de contas correntes, emissão de cheques e outros atos necessários à gestão de recursos financeiros solidariamente com a Secretária Municipal de Desenvolvimento 
Social e Habitação, Luzia Maria Ferreira, referente ao fundo Municipal de Assistência Social - FMAS junto ao Banco do Brasil.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Contagem, 24 de outubro de 2017.

Luzia Maria Ferreira
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

Contagem, 24 de Outubro de 2017.

Prezadas (os) Senhoras (es),
 
Convocamos as(os) Conselheiras(os) de Direitos, os cidadãos de Contagem e demais interessados para participar da sétima reunião do Conselho Municipal de Direitos 
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais- COMDLGBT, que será realizada na próxima sexta-feira, dia 27 de Outubro de 2017, às 16:00, no Espaço de Cidada-
nia LGBT de Contagem. 

Gentileza confirmar presença pelo telefone 3912-4403 ou pelo e-mail diversidade.sexual@contagem.mg.gov.br 

Espaço de Cidadania LGBT de Contagem. 
Rua José carlos Camargos, 130- Centro ( Ao Lado do Espaço Bem me Quero)
– Contagem/MG
Dia: 27 de outubro de 2017 (6ª feira) 
Horário 16:00 horas
 
Pauta da Reunião Ordinária do COMDLGBT:

1 – Aprovação da Mesa diretora do Conselho Municipal de Direitos LGBT 
2 – Informes e encaminhamentos diversos;

Atenciosamente,
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Conselho Municipal dos Direitos de Lésbicas Gays Bissexuais Travestis e Transexuais -CMDLGBT de Contagem. 

_________________________________
Sergio Rosa Neves Riani
Presidente CMDLGBT

C.M.A.S.C.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação de Contagem-MG
Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem-MG

CONVOCATÓRIA

Contagem, 23 de setembro de 2017

Convocamos os (as) Conselheiros de Direitos, os cidadãos de Contagem e os demais interessados para participar da 9ª Plenária Ordinária do Conselho Municipal de 
Assistência Social de Contagem - CMASC, que será realizada na próxima quinta feira, dia 26 de outubro de 2017, às 14hs na Casa dos Conselhos, localizada à Avenida 
José Faria da Rocha, 1016, 5º andar, bairro Eldorado, Contagem-MG. 

Pauta

1 - Leitura e aprovação da Ata da 8ª Plenária Ordinária (28/09/2017) 

2 –  Apresentação de pauta especifica das Comissões de Trabalho do CMASC

3 – Informes Gerais

Atenciosamente,

Giovanni Alexandre da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem - CMASC

Funec

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Requisição de compras: nº. 042/2017 de 19/10/2017
Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 002/2017
Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de bilhetagem eletrônica (cessão de uso e carga de vale transporte BH Bus), 
para atender à Fundação de Ensino de Contagem.
Contratado (a): CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

CNPJ: 04.398.505/0001-07.
 
Valor do contrato: R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).
Dotação Orçamentária - Projeto/Atividade: 1122.12.122.0045.2041  
Natureza da despesa: 339049 - Fonte 010000 
 
Contagem, 23 de Outubro de 2017.
 
Joaquim Antônio Gonçalves
Fundação de Ensino de Contagem
Presidente Interino

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Requisição de compras: nº. 041/2017 de 19/10/2017
Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 001/2017
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Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de bilhetagem eletrônica (cessão de uso e carga de vale transporte Ótimo), 
para atender à Fundação de Ensino de Contagem.
Contratado (a): CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA 

CNPJ: 10.426.715/0001-64.
 
Valor do contrato: R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).
Dotação Orçamentária - Projeto/Atividade: 1122.12.122.0045.2041  
Natureza da despesa: 339049 - Fonte 010000 

E
Dotação Orçamentária - Projeto/Atividade: 1122.12.362.0057.2348  
Natureza da despesa: 339039 - Fonte 210009 
 
Contagem, 23 de Outubro de 2017.
 
Joaquim Antônio Gonçalves
Fundação de Ensino de Contagem
Presidente Interino

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 119, de 17 de setembro 2017.

Rescinde Contrato Administrativo da Candidata aprovada no Processo Seletivo Simplificado – PSS 01/2016 da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC e dá outras 
providências.

O Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas  atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - Rescindir, o Contrato Administrativo, a pedido, da servidora Núbia Filomena Silva, do cargo de Professora de Biologia – PEB 2, matrícula 13913923, a partir 
de 16 de outubro de 2017.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 16/10/2017.

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

JOAQUIM ANTÔNIO GONÇALVES
PRESIDENTE INTERINO

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 122, de 19 de outubro 2017.

Constitui Comissão de Processo Seletivo de Estudantes, candidatos (as) ao curso de Ensino Médio Regular /2018 da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC. 

O PRESIDENTE INTERINO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; RESOLVE:

Art. 1º Ficam DESIGNADOS os membros abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo Seletivo de Estudantes candida-
tos (as) ao curso de Ensino Médio Regular /2018 da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC:

1. Geraldo Mangel Pereira – Professor; 
2. Maria Eunice de Lima Prado – Diretora Geral do Departamento Educacional;
3. Clarice Helena Pereira Silva – Secretária Escolar;
4. Alexandre Gutemberg Bertolino – Diretor Geral do Departamento de Gestão de Pessoas; 
5. Carolline Silva Santos Cunha – Diretora Geral do Departamento de Programas, Projetos e Parcerias. 

Art. 2º Na ausência justificada do Presidente da Comissão assume o encargo o segundo membro.

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

Artigo 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

JOAQUIM ANTÔNIO GONÇALVES
PRESIDENTE INTERINO
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Ipucon

PORTARIA Nº 009/2017 – IPUCON de 24 de outubro de 2017

Autoriza a participação de servidor no primeiro encontro da “Escuela de Resiliencia” em Santa Fé – Argentina para representar o município de Contagem.

O Presidente da autarquia municipal Instituto de Planejamento Urbano de Contagem – IPUCON, no uso das atribuições a ele conferidas pela Lei Complementar nº 150, 
de 28 de agosto de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a servidora Laura Munaier Teixeira, matrícula 01000097, a representar o município de Contagem no primeiro encontro da “Escuela de Resiliencia” 
organizado pela Rede das Mercocidades e a Fundação Rockefeller, a ser realizado em Santa Fé, Argentina nos dias 25 de outubro de 2017 a 28 de outubro de 2017.

Art. 2º Ressaltar que não haverá ônus para o município, já que todas as despesas serão custeadas pela Rede das Mercocidades e pela Fundação Rockefeller, sendo esta 
Portaria apenas com fins de autorização de representação do município.

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Registro em Contagem aos 24 de outubro de 2017

Igor Arnaldo Tameirão de Azevedo
Presidente – Instituto de Planejamento Urbano de Contagem – IPUCON

Previcon.

PORTARIA PREVICON/SEAD Nº 010, de 20 de outubro de 2017.

Designa servidor responsável por receber e administrar o adiantamento de recursos para gastos com despesas miúdas de pronto pagamento e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o artigo 14 da Lei Com-
plementar Municipal nº 062, de 18 de maio de 2009,  como Gestor Administrativo Financeiro do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Conta-
gem – PREVICON; e, considerando o disposto no Decreto nº 1.454, de 19 de outubro de 2010, que dispõe sobre o pagamento de despesas por meio de adiantamento;

R E S O L V E:

 Art.1º Designar, nos termos estabelecidos no inciso II, do artigo 4º, do Decreto nº 1.454, de 19 de outubro de 2010, o Servidor EDMILSON PERES DA SILVA, matricu-
la 01501578, Gerente Financeiro e Contábil, lotado no Departamento de Gestão Previdenciária, para receber e administrar o adiantamento, no valor total de até R$ 
650,00, para despesas miúdas de pronto pagamento, a serem utilizado no Departamento de Gestão Previdenciária.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Contagem aos 20 de outubro de 2017.

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Câmara Municipal

RESOLUÇÃO Nº 009/2017
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Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Marcelo Henrique Silveira de Araújo.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu nome, promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º- Fica concedido o Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Marcelo Henrique Silveira de Araújo pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados ao Município.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

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

Palácio 1º de Janeiro, Contagem, 9 de maio de 2017.

Vereador DANIEL CARVALHO
-Presidente-

Vereador CLÁUDIO SANTOS FONTES (CAPITÃO FONTES)
-1º Secretário-

RESOLUÇÃO Nº 010/2017
Concede o Diploma de Mérito Desportivo ao Sr. Douglas Teixeira Prado.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu nome, promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º- Fica concedido o Diploma de Mérito Desportivo ao Sr. Douglas Teixeira Prado pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados ao Município.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

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

Palácio 1º de Janeiro, Contagem, 9 de maio de 2017.

Vereador DANIEL CARVALHO
-Presidente-

Vereador CLÁUDIO SANTOS FONTES (CAPITÃO FONTES)
-1º Secretário-

RESOLUÇÃO Nº 011/2017
Concede o Título de Cidadania Honorária de Contagem ao Sr. Felipe Thadeu Piló.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu nome, promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º- Fica concedido o Título de Cidadania Honorária de Contagem ao Sr. Felipe Thadeu Piló pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados ao Município.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

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

Palácio 1º de Janeiro, Contagem, 9 de maio de 2017.

Vereador DANIEL CARVALHO
-Presidente-

Vereador CLÁUDIO SANTOS FONTES (CAPITÃO FONTES)
-1º Secretário-

RESOLUÇÃO Nº 012/2017
Concede o Título de Cidadania Honorária de Contagem ao Sr. Geraldo Romeu dos Santos, Investigador de Polícia Civil.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu nome, promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º- Fica concedido o Título de Cidadania Honorária de Contagem ao Sr. Geraldo Romeu dos Santos, Investigador de Polícia Civil, pelos relevantes e inestimáveis 
serviços prestados ao Município.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.
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Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio 1º de Janeiro, Contagem, 9 de maio de 2017.

Vereador DANIEL CARVALHO
-Presidente-

Vereador CLÁUDIO SANTOS FONTES (CAPITÃO FONTES)
-1º Secretário-

RESOLUÇÃO Nº 013/2017
Concede o Título de Cidadania Honorária de Contagem à Sra. Luzedna Glece de Freitas Delfino.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu nome, promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º- Fica concedido o Título de Cidadania Honorária de Contagem à Sra. Luzedna Glece de Freitas Delfino pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados ao 
Município.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

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

Palácio 1º de Janeiro, Contagem, 9 de maio de 2017.

Vereador DANIEL CARVALHO
-Presidente-

Vereador CLÁUDIO SANTOS FONTES (CAPITÃO FONTES)
-1º Secretário-

RESOLUÇÃO Nº 014/2017
Concede o Título de Cidadania Honorária de Contagem ao Juiz Titular da 2ª Vara da Fazenda Municipal, Dr. Haroldo Dutra Dias.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu nome, promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º- Fica concedido o Título de Cidadania Honorária de Contagem ao Dr. Haroldo Dutra Dias, Juiz Titular da 2ª Vara da Fazenda Municipal, pelos relevantes e inesti-
máveis serviços prestados ao Município.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

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

Palácio 1º de Janeiro, Contagem, 9 de maio de 2017.

Vereador DANIEL CARVALHO
-Presidente-

Vereador CLÁUDIO SANTOS FONTES (CAPITÃO FONTES)
-1º Secretário-

RESOLUÇÃO Nº 015/2017
Concede o Diploma de Mérito Desportivo ao Sr. Carlos Junio Lopes Costa.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu nome, promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º- Fica concedido o Diploma de Mérito Desportivo ao Sr. Carlos Junio Lopes Costa, conhecido como “Borracha”, pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados 
ao Município.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

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

Palácio 1º de Janeiro, Contagem, 23 de maio de 2017.

Vereador DANIEL CARVALHO
-Presidente-



"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, 24 de outubro de 2017 Página 47 de 48 Diário Oficial de Contagem - Edição 4214

Vereador CLÁUDIO SANTOS FONTES (CAPITÃO FONTES)
-1º Secretário-

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM,
CELEBRADO COM A FACEMG – FACULDADE DE ENSINO DE MINAS GERAIS.

ESTAGIÁRIO CPF INÍCIO TÉRMINO VALOR

ALAN GILDESIO SOARES ARAUJO 121.394.396-51 02/10/2017 30/09/2018 1.000,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM,
CELEBRADO COM A PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS.

ESTAGIÁRIO CPF INÍCIO TÉRMINO VALOR

ALYSSA SHARON XAVIER 139.059.756-37 02/10/2017 30/09/2018 1.000,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM,
CELEBRADO COM A PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS.

ESTAGIÁRIO CPF INÍCIO TÉRMINO VALOR

AUGUSTO VALENTIM DE MOURA SOARES REIS 121.706.506-79 02/10/2017 30/09/2018 1.000,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM,
CELEBRADO COM PITÁGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR LTDA.

ESTAGIÁRIO CPF INÍCIO TÉRMINO VALOR

LUIZ RENATO BELEM MACHARETH SILVA 091.885.086-09 02/10/2017 30/09/2018 1.000,00

Ata da 33ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e dezessete. Aos dezessete dias do mês de outubro, realizou-se, neste Legislativo, no 
Plenário “Vereador José Custódio”, a trigésima terceira reunião ordinária com a presença de vinte vereadores. Havendo quórum regimental, o vereador Presidente 
Daniel Flávio de Moura Carvalho solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, quando se constatou a ausência do vereador Arnaldo Luiz de Oliveira, que de 
acordo com o disposto no artigo 30 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, comunicou o seu afastamento do território nacional, em caráter particular, entre os 
dias 14 a 25 de outubro. Em seguida, o vereador João Bosco Câncio (New Texas) fez a leitura do Capítulo 11, Versículos 37 a 41, narrado por São Lucas, da Bíblia 
Sagrada. Logo após, foi votada e aprovada, sem ressalva, a ata de reunião anterior. Nesse instante, o Presidente Daniel Carvalho convidou o suplente Edgard Guedes 
para fazer parte dos trabalhos desta Casa que, após reunião, Edgard Guedes assinará o termo de posse em substituição ao vereador, líder de governo, Ivayr Soalheiro, 
que se licencia do cargo para assumir a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Na sequência, foram lidas as correspondências recebidas e encaminhadas à 
Gerência Legislativa para as providências de praxe. Foi, ainda, lida a Portaria nº 016/2017 – que constitui Comissão especial, que terá como finalidade avaliar a Proposta 
de Emenda à Lei Orgânica do Município de Contagem nº 001/2017, composta pelos seguintes vereadores: Rogério Braz de Almeida (Marreco), Eliel Márcio do Carmo 
(Léo Motta), José Carlos Carneiro Gomes, Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes) e Alexandre Alves Teodoro de Souza (Xexeu). Logo após, foram votados e aprovados, 
por unanimidade, os Requerimentos nºs 1145 a 1178/2017; Indicações nºs 1332 a 1423/2017; Moções nºs 125 a 126/2017, apresentados pelos vereadores, inclusive as 
matérias destacadas, a saber: Requerimento nº 1141/2017 – Solicita da Secretaria Municipal de Obras o alargamento do viaduto Santa Helena na Avenida Renato 
Azeredo, neste Município, de autoria do vereador Daniel Pereira (do Irineu); Requerimento nº 1142/2017 – Requer da Secretaria Municipal de Saúde o cronograma de 
execução de obras das UBS São Luiz, neste Município, de autoria do vereador Daniel Pereira (do Irineu); Requerimento nº 1143/2017 – Requer da Secretaria Municipal 
de Obras o cronograma de execução de obras do viaduto Petrolândia, neste Município, de autoria do vereador Daniel Pereira (Daniel do Irineu); Requerimento nº 
1144/2017 – Solicita maior segurança e a presença da Guarda Civil de Contagem na praça Irmã Maria Paula, bairro Petrolândia, neste Município, de autoria do vereador 
Daniel Pereira (Daniel do Irineu); Requerimento nº 1145/2017 – Requer a instalação de rampas de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida na praça Irmã 
Maria Paula, bairro Petrolândia, neste Município, de autoria do vereador Daniel Pereira (Daniel do Irineu); Requerimento nº 1173/2017 – Reforço no policiamento para a 
Praça Irmã Maria Paula, bairro Petrolândia, de autoria do vereador Jair Rodrigues da Costa (Jair Tropical); Indicação nº 1416/17 – Implantação de sinalização semafórica 
no trecho da Avenida Severino Ballesteros, que entra para o bairro Arvoredo II, em frente à Rua Sete, neste Município, de autoria da vereadora Glória de Fátima Lopes 
Pena (Glória da Aposentadoria); Indicação nº 1417/2017 – Construção de uma rotatória na confluência da rua Sete com Rua Guanabara, bairro Arvoredo II, neste 
Município, de autoria da vereadora Glória de Fátima Lopes Pena. Passando à discussão e votação de projetos, foram votados e aprovados, por unanimidade, em Turno 
Único, através de votação eletrônica, os seguintes Projetos de Resolução: Projeto de Resolução nº 032/2017 –que “Concede o título de cidadania honorária de 
Contagem ao senhor Sérgio Henrique Freire”, de autoria do vereador Eliel Márcio do Carmo (Léo Motta); Projeto de Resolução nº 033/2017 – que “Concede o diploma 
de honra ao mérito ao senhor João Mendes de Freitas”, de autoria do vereador Jair Rodrigues Costa (Jair Tropical); Projeto de Resolução nº 034/2017 – que “Concede o 
título de cidadania honorária de Contagem ao senhor Sirlandio Ferreira de Oliveira”, de autoria da vereadora Silvia da Cruz Messias (Silvinha Dudu) ; Projeto de 
Resolução nº 035/2017 – que “Concede o diploma de mérito desportivo ao senhor Stéfani Machado Vital, de autoria da vereadora Glória de Fátima Lopes Pena (Glória 
da Aposentadoria); Projeto de Resolução nº 036/2017 – que “Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao Pastor Samuel Amaro, de autoria do vereador 
José Carlos Carneiro Gomes; Projeto de Resolução nº 037/2017 – que “Concede o diploma de honra ao mérito à Senhora Maria Aparecida de Jesus”, de autoria do 
vereador José Antônio Procópio de Almeida (Zé Antônio do Hospital); Projeto de Resolução nº 038/2017, que “Concede o diploma de honra ao mérito ao SADA 
Cruzeiro”, de autoria do vereador Vinícius Faria; Projeto de Resolução nº 039/2017 – que “Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao senhor Marcos 
Batista da Silva, de autoria do vereador João Bosco Câncio (New Texas); Projeto de Resolução nº 040/2017 – que “Concede o título de cidadania honorária de Contagem 
ao Padre Paulo  Ferreira da Silva”, de autoria do vereador João Bosco Câncio (New Texas). Foram, ainda, votados e aprovados, por unanimidade, no Parecer e em 
Primeiro Turno, os seguintes Projetos de Lei: Substitutivo ao Projeto de Lei nº 050/2017, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de a Administração Pública Municipal 
divulgar em seu site institucional os locais autorizados à Instalação de radares de fiscalização de velocidade com seus respectivos limites de velocidades,  e dá outras 
providências”, de autoria do vereador Itamar dos Santos da Silva (Pastor Itamar); Projeto de Lei nº 063/2017 – que “Dispõe sobre o serviço voluntário na Câmara 
Municipal de Contagem, e dá outras providências”, de autoria da Mesa Diretora; Projeto de Lei  nº 071/2017 – que “Altera a Lei nº 3.587, de 16 de setembro de 2002, 
que cria o Diploma de Mérito Educacional Carlos Drummond de Andrade, no município de Contagem”, de autoria do vereador Alex Chiodi Maia. Em Segundo Turno e 
em Redação final, foi votado e aprovado, com a abstenção do vereador Alex Chiodi, o Projeto de Lei nº 013/2017 – que “Altera a denominação dos Centros de Educação 
Infantil para Unidades Municipais de Educação Infantil no Município de Contagem, altera a legislação que menciona, e dá outras providências”, de autoria do Poder 
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Executivo. Receberam parecer conclusivo da Comissão de Administração e Serviços Públicos, os projetos, a saber: Projeto de Lei nº 075/2017, que “ Institui o Dia do 
Cuidador de Nascentes no Município de Contagem”, de autoria do vereador Presidente Daniel Flávio de Moura Carvalho, convertendo-se na Proposição de Lei nº 
057/2017; Projeto de Lei nº 076/2017 – que “Altera denominação de logradouro público que menciona, neste Município”, de autoria do vereador Daniel Flávio de 
Moura Carvalho, convertendo-se na Proposição de Lei nº 058/2017. No horário destinado ao Grande Expediente, o vereador Ivayr Soalheiro comentou que estaria se 
licenciando do cargo para assumir a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Em seu discurso, novamente dificultado por vaias e gritarias, Ivayr ressaltou o 
seu trabalho neste Legislativo com a votação de projetos em benefício do povo de Contagem. Ivayr aproveitou para parabenizar e desejar muito sucesso ao colega 
Teteco, que teria sido escolhido como novo líder de governo. Parabenizou ainda o seu substituto neste Legislativo, Edgard Guedes, que assinará o termo de posse, após 
esta reunião. Aparteando,  o vereador Daniel (do Irineu) parabenizou o Poder Executivo pela escolha do novo Secretário de Desenvolvimento Urbano. Corroborando 
com os colegas, o Presidente Daniel Carvalho desejou muita sorte ao colega Ivayr soalheiro. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 34ª Reunião Ordinária, prevista 
para o dia 24 de outubro, às 9:00 horas, a fim de deliberarem sobre matérias constantes da pauta. Registrada a chamada final, persistiu a mesma do início. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, Cláudio Santos Fontes, 1º Secretário, solicitei  fosse lavrada a presente ata que, sendo 
lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo Presidente, assinada. 
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