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Atos do Executivo

DECRETO Nº 1.127, DE 16 DE JULHO DE 2019

Institui e disciplina o teletrabalho no âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Contagem.

O PREFEITO MUNICIPAL 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,

DECRETA:

Art. 1º  Fica instituído o teletrabalho no âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Contagem.
§1º  Para fi ns deste decreto, teletrabalho é a modalidade de prestação da jornada laboral em que o servidor ou empregado público executa parte ou a totalidade de 
suas atribuições fora das dependências físicas do seu órgão ou entidade de lotação. 
§2º  As atividades externas do servidor ou empregado público, em razão da natureza do cargo, emprego ou das atribuições do órgão ou entidade de lotação, não se 
enquadram no conceito de teletrabalho.
§3º  A jornada laboral em teletrabalho deverá ser cumprida no município em que estiver localizada a repartição pública em que o servidor ou empregado público estiver 
lotado, ou em outra localidade com distância nunca superior a 100 (cem) quilômetros desse município.
Art. 2º  O teletrabalho tem por objetivos:
I - aumentar a produtividade e a qualidade de trabalho do servidor público, com o estabelecimento de uma nova dinâmica de trabalho, privilegiando a efi ciência e 
efetividade dos serviços prestados à sociedade;
II - melhorar a qualidade de vida do servidor público, com a economia de tempo e redução de custos de deslocamento até seu local de trabalho;
III - contribuir para aumentar a inclusão, no serviço público, de servidores públicos com restrições;
IV - reduzir os custos operacionais para a Administração Pública Municipal; e
V - contribuir para a melhoria de programas socioambientais visando à sustentabilidade solidária do planeta, com a diminuição da emissão de poluentes na atmosfera e 
a redução no consumo de água, energia elétrica, papel e de outros bens e serviços disponibilizados no âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda.
Art. 3º  O Secretário Municipal de Fazenda, mediante a edição de portaria, autorizará o teletrabalho e expedirá normas complementares necessárias à integral aplicação 
deste Decreto.
Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 16 de julho de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito Municipal

GILBERTO SILVA RAMOS
Secretário Municipal de Fazenda

DECRETO Nº 1.039, DE 10 DE MAIO DE 2019*

Declara de utilidade pública, para fi ns de desapropriação, imóveis situados em área urbana no Bairro Beatriz, no Município de Contagem e altera o Decreto nº 678, de 
24 de setembro de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 92, XIII da Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1º  Fica declarado de utilidade pública, com base no art. 5°, alínea “i”, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, para fi ns de desapropriação amigável ou 
judicial, o imóvel situado no perímetro urbano deste Município, com área de  2.680,55 m², integrantes da seguinte área: Terreno urbano situado no lugar denominado 
Bitácula, neste Município, inscrito na matrícula no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Contagem sob o número 109453, localizada entre o Ramal Ferroviário 
da concessionária FCA e a Via Expressa de Contagem, destinada a ampliação do Complexo Viário Beatriz,  representado pela poligonal de vértices P0 ao P15, com área 
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de  2.680,55 m², compreendida entre o Ramal Ferroviário da concessionária FCA e a Via Expressa de Contagem, com a seguinte descrição: do Ponto P0, com coorde-
nadas N=7.796.143,6804 e E=597.150,7411, azimute de 72°26'31" e percorrendo a distância de 40,364 m, segue no alinhamento de divisa com a Via Expressa de 
Contagem, até atingir o Ponto P1. Do Ponto P1, com coordenadas N=7.796.155,8571 e E=597.189,2248, azimute de 69°38'29" e percorrendo a distância de 48,289 
m, segue no alinhamento de divisa com a Via Expressa de Contagem, até atingir o Ponto P2. Do Ponto P2, com coordenadas N=7.796.172,6566 e E=597.234,4972, 
azimute de 72°34'27" e percorrendo a distância de 22,172 m, segue no alinhamento de divisa com a Via Expressa de Contagem, até atingir o Ponto P3. Do Ponto P3, 
com coordenadas N=7.796.179,2965 e E=597.255,6517, azimute de 72°30'51" e percorrendo a distância de 16,375 m, segue no alinhamento de divisa com o Ramo 
200, até atingir o Ponto P4. Do Ponto P4, com coordenadas N=7.796.184,2166 e E=597.271,2697, azimute de 72°59'42" e percorrendo a distância de 21,612 m, segue 
no alinhamento de divisa com o Ramo 200, até atingir o Ponto P5. Do Ponto P5, com coordenadas N=7.796.190,5370 e E=597.291,9364, azimute de 91°20'35" e 
percorrendo a distância de 38,176 m, segue no alinhamento de divisa com o Ramo 200, até atingir o Ponto P6. Do Ponto P6, com coordenadas N=7.796.189,6423 e 
E=597.330,1014, azimute de 95°11'57" e percorrendo a distância de 33,887 m, segue no alinhamento de divisa com o Ramo 200, até atingir o Ponto P7. Do Ponto P7, 
com coordenadas N=7.796.186,5715 e E=597.363,8489, azimute de 92°45'56" e percorrendo a distância de 21,683 m, segue no alinhamento de divisa com o Ramo 
200, até atingir o Ponto P8. Do Ponto P8, com coordenadas N=7.796.185,5253 e E=597.385,5070, azimute de 174°03'47" e percorrendo a distância de 15,949 m, se-
gue no alinhamento da galeria pluvial existente, até atingir o Ponto P9. Do Ponto P9, com coordenadas  N=7.796.169,6616  e  E=597.387,1567, azimute de 275°05'53" 
e percorrendo a distância de 63,550 m, até atingir o Ponto P10. Do Ponto P10, com coordenadas N=7.796.175,3086 e E=597.323,8576, segue em curva com raio de 
50,00 m e desenvolvimento de 25,614 m, até atingir o Ponto P11. Do Ponto P11, com coordenadas N=7.796.171,0933 e E=597.298,8761, azimute de 245°44'50" e 
percorrendo a distância de 20,00 m, segue  até atingir o Ponto P12. Do Ponto P12, com coordenadas N=7.796.162,8781 e E=597.280,6415, segue em curva com raio 
de 14,500 m e desenvolvimento de 27,570 m, até atingir o Ponto P13. Do Ponto P13, com coordenadas N=7.796.174,7367 e E=597.260,2363, azimute de 247°21'26" 
e percorrendo a distância de  17,718m, até atingir o Ponto P14. Do Ponto P14, com coordenadas N=7.796.167,9156 e E=597.243,8839, segue em curva com raio de 
202,500m e desenvolvimento de 32,288 m, até atingir o Ponto P15. Do Ponto P15, com coordenadas N=7.796.158,1508 e E=597.213,1443, azimute de 256°56'41" e 
percorrendo a distância de 64,059 m, atinge-se o P0, fi nalizando a poligonal, totalizando 2.680,55 m2 (dois mil seiscentos e oitenta metros quadrados e cinquenta e 
cinco centésimos de metro quadrado).
§1º As coordenadas N e E são verdadeiras e estão amarradas ao sistema de coordenadas SIRGAS 2000, implantado para projetos no Município de Contagem.
§2º Ficam excluídos da declaração de utilidade pública de que trata o caput deste artigo os imóveis do Poder Público, bem como os já destinados ao uso comum, que 
porventura integram as áreas indicadas e descritas.
§3º Os pontos de referência e as linhas caminhamento, relativos à individualização da área ora declarada de utilidade pública, constam de levantamento técnico e de 
projeto da Prefeitura de Contagem.
Art. 2º  A desapropriação de que trata o art. 1º deste Decreto destina-se a ampliação do Complexo Viário Beatriz.
Art. 3º  As despesas decorrentes da execução do disposto neste Decreto correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas em Lei Orçamentária Anual.
Art. 4º  A Procuradoria Geral do Município fi ca autorizada a promover a desapropriação dos imóveis de que trata o art. 1° deste Decreto e suas respectivas benfeitorias, 
podendo, para efeito de imissão na posse, alegar a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de junho de 1941.
Art. 5º  Revoga-se o inciso II, do art. 1º, do Decreto nº 678, de 24 de setembro de 2018.
Art. 6º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de maio de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

GUSTAVO GOMES PEIXOTO
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

* Republicado por haver incorreções
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PORTARIA CGM nº 007, de 15 de julho de 2019

Designa servidor para atuar como ordenador de despesas e responder interinamente quaisquer demandas com prazo, especialmente do MP e PGM encaminhadas à 
Controladoria Geral do Município.

O CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições legais;

CONSIDERANDO que estará em gozo de férias regulamentares durante os dias 22 de julho a 02 de agosto do corrente ano;

RESOLVE:
Art. 1º Fica a servidora Vânia Márcia de Assis, matrícula 1424897, designada para atuar como ordenadora de despesas e responder interinamente quaisquer demandas 
com prazo, especialmente do MPMG e Procuradoria Geral do Município (PGM) encaminhadas à Controladoria Geral do Município (CGM) com resposta entre 22 de julho 
a 02 de agosto de 2019.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Contagem, Palácio dos Registros, em 15 de julho de 2019.

Weber Dias Oliveira
Controlador Geral do Município

Secretaria Municipal 
de Administração

PORTARIA SEAD Nº 19, de 15 de julho de 2019.

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

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; 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 – Luiz Adolfo Belém– Matrícula 0105535-2
II – Márcia Mendes Siqueira - Matrícula 0113447-3
III – Danielle Venâncio Magalhães– Matrícula 0141804-8
IV – Dagoberto Moreira Guaracy– Matrícula 1110485
V – Viviane Caetano Dias– Matrícula 142883-3
VI – Eliete Ribeiro de Oliveira– Matrícula 142473-0
VII - Eliana Alves da Silva - Matrícula - Matrícula 199540-0

§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, especifi camente designado para este fi m.

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

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 08/07/2019.

Art.4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 005, de 22 de fevereiro 2019, da Secretaria Municipal de Administração.

           REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de julho de 2019.
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LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEAD Nº 20, de 15 de julho de 2019.

Constitui Comissão Permanente de Licitação e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, considerando o Decreto Municipal nº 10.254, de 1º (primeiro) de 
setembro de 1999 e a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações;

RESOLVE:

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

I – Membros Efetivos:
a) Luiz Adolfo Belém – Matrícula 0105535-2 
b) Márcia Mendes Siqueira – Matrícula 0113447-3
c) Danielle Venâncio Magalhães – Matrícula 0141804-8
d) Eliana Alves da Silva - Matrícula - Matrícula 199540-0

II- Membros Suplentes:
a) Viviane Caetano Dias – Matrícula 142883-3
b) Eliete Ribeiro de Oliveira – Matrícula 142473-0
c) Dagoberto Moreira Guaracy – Matrícula 1110485
e) Tatiane Venâncio Magalhães - Matrícula 0132735-2

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

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

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

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

Art.4º A alteração da composição da Comissão Permanente de Licitação, ora apresentada, não altera a validade e o andamento dos procedimentos em curso, que pas-
sam a ser dirigidos pela Comissão designada por esta Portaria.

Art.5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art.6º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria SEAD nº 006, de 22 de fevereiro de 2019.

Palácio do Registro em Contagem, 15 de julho de 2019.

LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº039/2016 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 055/2016

CONTRATADA: CONSÓRCIO CONATA – MARINS – INFRACON

OBJETO: SUPRESSÃO DO CORREDOR ESTRUTURAL DE TRANSPORTE RESSACA, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, CORRESPONDENTE A 74,65% (SETENTA E QUATRO 
VÍRGULA SESSENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO.

VALOR: O IMPACTO FINANCEIRO NEGATIVO É DE R$59.294.720,60 (CINQUENTA E NOVE MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS E 
SESSENTA CENTAVOS).

RATIFICAÇÃO

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

DATA: 10/07/2019

ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL REFERENTE AO
PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 002/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 065/2019
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de julho de 2019, às 08h00min, reuniu-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria número 005, de 22/02/2019, com 
intuito de analisar e julgar a IMPUGNAÇÃO ao Edital do Pregão Presencial número 002/2019, Processo Administrativo número 0652019, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços continuados, por demanda, de manutenção automotiva preventiva, corretiva e revisão, compreendendo serviços de 
mecânica em geral, elétrica, lanternagem, funilaria, borracharia, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, pintura, lubrifi cação, troca de óleo e fl uídos e serviço de autos socorro 
mecânico (guincho), com aplicação e fornecimento de peças novas, genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica, instalação de acessórios obrigatórios para 
o veículo, e demais materiais com vista a segurança, ao bom estado de conservação e ao perfeito funcionamento dos veículos que compõem ou que venha compor a 
frota ofi cial da Prefeitura de Contagem, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Administração, apresentada pela empresa RODAR CENTRO AUTOMOTIVO 
LTDA., CNPJ número 08.009.135/0001-20.
PRELIMINARMENTE:
O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, ao receber a Impugnação ao Edital, verifi cou 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 fi xada 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 fi zer 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. ” (Artigo 41, § 2º).
DA IMPUGNAÇÃO:
Em síntese, manifesta a empresa RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.:
“Que é impossível para as empresas apresentarem proposta comercial sem ter em mãos a relação da frota municipal, contendo modelo, marca e quantidade.”
“Que o item 3.4.3, do termo de referência diz que:
3.4.3.  Os serviços elencados nos itens 3.4.2.1 (Serviços de mecânica em geral) e 3.4.2.2. (Serviços elétricos e eletrônicos em geral) deverão ser executados diretamen-
te pela CONTRATADA, os demais serviços, poderão ser subcontratados, após análise específi ca, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA e mediante prévia 
autorização do CONTRATANTE.
Que o item do edital impõe que:
A empresa a ser CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, manter ofi cina mecânica a uma distância máxima de 20 km (ida) da sede da Prefeitura do Município de Conta-
gem, situada à Praça Presidente Tancredo Neves, número 200 – Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, durante toda a vigência do contrato.
Considerando que o edital em muitos momentos confunde as Licitantes, como se demonstra abaixo:
11.2. O local de execução dos serviços contratados será, preferencialmente, em instalações físicas adequadas, com aparato tecnológico traduzido em equipamentos 
eletroeletrônicos e ferramental apropriados e por profi ssionais técnicos e especializados em manutenção de veículos automotores.
Em confronto com a determinação do 15.2.31, do edital, e 2.5, do termo de referência:
15.2.31. Permitir o acesso às suas instalações físicas e de suas subcontratadas, para o acompanhamento e fi scalização, parcial ou total, dos serviços durante a sua 
execução.
2.5. Considerando que a prestação de serviços de manutenção de veículos é uma atividade complexa e especializada, com utilização de ferramentas diversas, aparelhos 
computadorizados, devido aos veículos possuírem componentes eletroeletrônicos que necessitam de monitoramento e diagnósticos precisos, sendo necessário dispor 
de uma estrutura mínima composta de instalações físicas adequadas, aparato tecnológico traduzido em equipamentos eletroeletrônicos e ferramental apropriados e 
por profi ssionais técnicos e especializados em manutenção de veículos automotores,  faz-se necessária a contratação do objeto deste Termo de Referência, uma vez que 
a Prefeitura de Contagem não dispõem das condições citadas acima.
E, ainda, em confronto com a determinação do item 4.2 do termo de referência e item 7.3 do termo de referência:
4.2.  O local de execução dos serviços contratados será, preferencialmente, em instalações físicas adequadas, com aparato tecnológico traduzido em equipamentos 
eletroeletrônicos e ferramental apropriados e por profi ssionais técnicos e especializados em manutenção de veículos automotores.
7.3.   A PROPONENTE deverá possuir instalações físicas adequadas e possuir área útil coberta para receber simultaneamente, com segurança, no mínimo 05 (cinco) 
veículos, devendo ser entregue declaração que atende essa exigência.”
Citou o parágrafo 6º, do artigo 30, da Lei Federal número 8666/93.
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“Que o edital é vago ao mencionar que a Contratada deve manter ofi cina mecânica a uma distância de 20 km.”
“Que a Licitante pode valer-se da interpretação “vaga” muito ampla, generalista, a possibilidade de utilizar-se de sede da subcontratada para alcançar a distância de 20 
km, porém, a mesma estar localizada em uma distância superior a determinada no item 05 do edital.”
“Que o edital não é claro e objetivo ao criar a cláusula relacionada à distância mínima entre a Contratante e a Contratada, nem mesmo especifi cou de forma clara se 
a Licitante poderá valer-se de local de atendimento da subcontratada ou necessariamente a empresa contratada deverá estar localizada em um perímetro inferior a 
20km.”
Ao fi nal pede a recepção do instrumento impugnatório, a suspensão do certame e alteração do edital.
RESPOSTA DA EQUIPE DE PREGÕES:
Relativamente à ausência da relação dos veículos no edital, segue, em anexo a relação dos mesmos. 
Relativamente às alegações da IMPUGNANTE acerca da imposição do edital da obrigatoriedade de se manter ofi cina a uma distância máxima de 20 km da sede da 
Prefeitura, entendemos que esta condição é clara e objetiva, não restando qualquer dúvida. A localização da futura prestadora de serviços deverá estar localizada em 
um raio de 20km da sede da Prefeitura.
Cumpre observar que o ingresso em um certame licitatório não constitui garantia absoluta de qualquer pessoa ou empresa, mas acha-se vinculado e diretamente subor-
dinado ao atendimento de determinados requisitos que em lei se acham previstos e que, em cada caso, devem ser objeto de avaliação criteriosa pela administração, a 
quem incumbirá buscar o equilíbrio entre as diretrizes norteadoras diante das inúmeras complexidades do cenário fático.  
O próprio § 1º, inc. I, do art. 3º da Lei nº 8.666/93 admite, de modo implícito, a adoção de cláusula discriminatória, desde que tenha pertinência e relevância para a 
seleção da proposta mais vantajosa. Veja:
Art. 3o - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promo-
ção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da mo-
ralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
Grifei.
No presente caso, verifi camos que a questão geográfi ca apresenta relevância sobre o conteúdo da prestação a ser executada, qual seja, a prestação de serviços de ma-
nutenção preventiva e corretiva de veículos. Há que se considerar que o deslocamento do veículo para locais distantes importa consumo de combustível e tempo, pelo 
que a localização da prestadora de serviço confi gura-se questão de logística, que não ofende a isonomia, mas, sim, visa o melhor atendimento ao interesse público.
Há que se considerar que o deslocamento do veículo para locais distantes importa consumo de combustível e tempo, pelo que a localização da prestadora de serviço 
confi gura-se questão de logística, que não ofende a isonomia, mas, sim, visa o melhor atendimento ao interesse público.
Relativamente às subcontratações, a Equipe de Pregões esclarece que será permitida, porém, uma vez que o contrato será fi rmado com a Licitante participante e vence-
dora da Licitação, toda documentação e requisitos do edital recairá sobre a mesma.
Se a Contratada optar pela subcontratação de alguns serviços, fi ca a mesma responsável por todo o serviço prestado, bem como pela remoção do veículo de sua sede 
para a sede da subcontratada, e dos gastos oriundos da remoção, levando sempre em consideração que todos os requisitos do edital recairão sobre a EMPRESA LICI-
TANTE.
Diante de todo o exposto, a Equipe de Pregões decide receber a IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA., vez que foi protocoliza-
do tempestivamente, mas, no mérito, decide manter todas as condições do edital.

Considerando a inclusão da relação de veículos no certame, a Equipe de Pregões decide prorrogar a data da Licitação para às 09h00min do dia 19/07/2019 (sexta-feira).

Equipe de Pregões

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR:
Recebo a Impugnação interposta pela Empresa RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA., CNPJ número 08.009.135/0001-20, e acato a decisão proferida pelo Pregoeiro e 
sua Equipe de Apoio, determinando o prosseguimento do Pregão Presencial número 002/2019, Processo Administrativo número 065/2019.
Contagem, 16 de julho de 2019.
Luis André de Araújo Vasconcelos
Secretário Municipal de Administração

ERRATA

Portaria SEAD N.º 018/2019, publicada no Diário Ofi cial do Município de Contagem no dia 10/07/2019, Edição nº 4617.

Onde se lê no Anexo I:

DOCUMENTOS ANEXOS
(TODAS AS CÓPIAS DEVEM SER AUTENTICADAS)
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Contrato social e última alteração existente registrados na Junta Comercial ou estatuto registrado em Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou declaração de 
Firma Individual, cujo objeto seja a prestação de serviço funerários;
Alvará de Localização e Funcionamento de Atividades em Contagem;
Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
Certifi cado de regularidade jurídica fi scal perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;
Certidão negativa de distribuição de feitos trabalhistas da comarca de Contagem;
Certidão negativa de débitos junto ao INSS;
Certidão negativa de débitos referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
Declaração da empresa de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, na observância das vedações estabelecidas no artigo 7°, inciso 
XXXIII, da Constituição Federal, quais sejam, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos
Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio da 
apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou por órgão de regulação e/
ou de fi scalização.
Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data de apresentação da 
documentação.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei, incluindo a sua aprovação pelos acionistas ou 
quotistas registrada no Registro de Comércio, que comprovem a boa situação fi nanceira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisó-
rios; no caso de sociedade anônima aberta ou de grande porte, nos termos do art. 3º da Lei Federal no 11.368/07, observadas as exceções legais, além da publicação 
na imprensa ofi cial do balanço e demonstrações contábeis, deverá ser apresentado o parecer do auditor independente; Quando não houver a obrigatoriedade de 
publicação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis, deverão ser apresentadas, pela empresa, cópias legíveis e autenticadas das páginas do Livro Diário no 
qual os mesmos foram transcritos, devidamente assinados pelo contador responsável e pelos administradores da empresa, bem como dos termos de abertura e encer-
ramento do Livro Diário, registrado na junta comercial ou no cartório de registro civil de pessoas jurídicas.
Para comprovação de sua idoneidade fi nanceira, cada empresa deverá alcançar os índices defi nidos a seguir, apurados a partir dos dados expressos no último balanço 
patrimonial e demonstrações fi nanceiras:
· Índice de Liquidez Geral {(AC+RLP) / (PC+ELP)}, maior ou igual a: 1.
· Índice de Liquidez Corrente (AC/PC), maior ou igual a: 1.
Onde:
AC = Ativo Circulante;
RLP = Realizável a Longo Prazo;
PC = Passivo Circulante;
ELP = Exigível a Longo Prazo;
As memórias de cálculo de cada índice devem ser anexadas junto ao Balanço Patrimonial, devendo ser assinadas pelo representante legal da empresa
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Contrato social e última alteração existente registrados na Junta Comercial ou estatuto registrado em Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou declaração de 
Firma Individual, cujo objeto seja a prestação de serviços funerários.
Cópia autenticada de cédula de identidade do Representante legal da empresa.
Alvará de Localização e Funcionamento.
Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
Certifi cado de regularidade jurídica fi scal perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;
Certidão negativa de distribuição de feitos trabalhistas da comarca de Contagem;
Certidão negativa de débitos junto ao INSS;
Certidão negativa de débitos referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
Declaração da empresa de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, na observância das vedações estabelecidas no artigo 7°, inciso 
XXXIII, da Constituição Federal, quais sejam, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos.
Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto contratado, por meio da 
apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou por órgão de regulação e/
ou de fi scalização.
Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data de apresentação da 
documentação.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei, incluindo a sua aprovação pelos acionistas ou 
quotistas registrada no Registro de Comércio, que comprovem a boa situação fi nanceira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisó-
rios; no caso de sociedade anônima aberta ou de grande porte, nos termos do art. 3º da Lei Federal no 11.368/07, observadas as exceções legais, além da publicação 
na imprensa ofi cial do balanço e demonstrações contábeis, deverá ser apresentado o parecer do auditor independente; Quando não houver a obrigatoriedade de 
publicação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis, deverão ser apresentadas, pela empresa, cópias legíveis e autenticadas das páginas do Livro Diário no 
qual os mesmos foram transcritos, devidamente assinados pelo contador responsável e pelos administradores da empresa, bem como dos termos de abertura e encer-
ramento do Livro Diário, registrado na junta comercial ou no cartório de registro civil de pessoas jurídicas.
Para comprovação de sua idoneidade fi nanceira, cada empresa deverá alcançar os índices defi nidos a seguir, apurados a partir dos dados expressos no último balanço 
patrimonial e demonstrações fi nanceiras:
· Índice de Liquidez Geral {(AC+RLP) / (PC+ELP)}, maior ou igual a: 1.
· Índice de Liquidez Corrente (AC/PC), maior ou igual a: 1.
Onde:
AC = Ativo Circulante;
RLP = Realizável a Longo Prazo;
PC = Passivo Circulante;
ELP = Exigível a Longo Prazo;
As memórias de cálculo de cada índice devem ser anexadas junto ao Balanço Patrimonial, devendo ser assinadas pelo representante legal da empresa

Contagem, 16 de julho de 2019

Luis André de Araújo Vasconcelos
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.670
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º DESIGNAR para o exercício da Função Especial de Auxiliar Técnico, Referência FE-6, CFE-236, o servidor CARLOS ALBERTO DIAS FERREIRA, matrícula 1079499, 
lotado na Secretaria Municipal de Administração, a partir da publicação deste Ato Administrativo.
Art.2º DESIGNAR para o exercício da Função Especial de Auxiliar Técnico, Referência FE-6, CFE-237, o servidor ROGERIO DO NASCIMENTO, matrícula 1067393, lotado na 
Secretaria Municipal de Administração, a partir da publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de julho de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.671
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; RETIFICA o Ato Administrativo nº 23.369, datado de 23 de maio de 2019, no tocante ao 
nome da servidora, matrícula 202147, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] MARIA CONCEIÇAO C DE OLIVEIRA [...]”.
Leia-se: “[...] MARCIA CONCEIÇAO CORREA DE OLIVEIRA [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de julho de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.672
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O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º DESIGNAR para o exercício da Função de Confi ança de Responsável Técnico Administrativo, Referência FC-3, CFC-89, a servidora JOSIANE DE ANDRADE BARBOSA 
ALBUQUERQUE, matrícula 200705, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir da publicação deste Ato Administrativo.
Art.2º DESIGNAR para o exercício da Função de Confi ança de Responsável Técnico Administrativo, Referência FC-3, CFC-90, o servidor PAULO SIMAO SANTOS, matrícula 
171022, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir da publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de julho de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Saúde

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
 ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 016

O Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplifi cado – PSS 01/2019 – 16º resultado, da função e classifi cação abaixo relacionada, 
a comparecer ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General 
David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de  16/07/2019 a  22/07/2019.

 Médico da Família – 1º Classifi cado

                                                   Contagem, 15 de julho de 2019.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretario Municipal de Saúde de Contagem  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM

A Comissão de Avaliação dos Títulos, constituída através da Portaria 198, de 23 de janeiro de 2019 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do Processo Seleti-
vo Simplifi cado - PSS nº 001/2019, segue abaixo a classifi cação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplifi cado nº 001/2019 após julgamento realizado pela 
Comissão, conforme os critérios defi nidos no referido edital        

016º resultado de Classifi cação do Processo Seletivo Simplifi cado SMS/PSS Nº 01/2019

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MÉDICO DA FAMÍLIA 1º FELIPE RODRIGUES DE QUEIROZ 5,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos:
Cynthia Andrea Antão Pires
Jose Carlos Matos 
Juscelio Pereira da Silva
Wilton Batista de Santana Junior
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Contagem, 15 de julho de 2019.

Aviso de Homologação - O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tornar 
Público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 74/2018, Processo nº 162/2018, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
AGULHAS, SERINGAS, LÂMINAS E LANCETAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE. As licitantes ACCUMED PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA R$ 78.295,20, ASTRA CIENTIFICA EIRELI R$ 20.223,00; BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA R$ 3.196.161,00, BIOFAC INDUSTRIA, 
COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI R$ 68.582,40, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, R$ 1.011.158,15 , MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, R$ 
10.966,90, OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, R$ 217.201,20 - .TOTAL: 4.602.587,85 (quatro milhões, seiscentos e dois mil quinhentos e 
oitenta e sete reais e oitenta centavos). Dotação Orçamentária: 1113.1 

10.301.0040.2190
10.302.0041.2195

339030 35 CR 930
339030 35 CR 1004

2148
2149

. Cleber de Faria Silva  – Secretario Municipal de Saúde. Em 16 de julho de 2019.

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 06/2019
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DOS TRABALHADORES DO PROJETO
PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL
O Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, no uso de suas atribuições e considerando o Decreto 431, de, 03 de Dezembro de 2014 que estabelece nor-
mas para contratação de trabalhadores para o projeto:
PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL
Resolve:
01 – Convocar os classifi cados para exercer as funções especifi cadas no PSS/Edital nº 01/2017 conforme quadro abaixo:

FUNÇÃO Nº de Vagas Classifi cação

COORDENADOR DE NÚCLEO 01 A partir de 1º - “PSS”/Edital nº 01/2017

02 – O candidato que não atender à convocação, por motivo de não comparecimento ao local, na data e hora determinadas no cronograma deste Edital perderá o 
direito ao contrato, nesta data. O candidato deverá comparecer à convocação munido de documento de identifi cação pessoal com foto (RG, CNH, IDENTIDADE FUNCIO-
NAL, ENTRE OUTROS).
03- Cronograma de Convocação Pública:

FUNÇÃO Data Horário Local do Atendimento

01) COORDENADOR DE NÚCLEO 22/07/2019

09:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
(NA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS)
Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Camilo 
Alves, Contagem

SAL(SALA MULTI -USO/AUDITORIO)

04 – Informações: (31) 3398 – 8472 / (31) 3352 – 5058

05 – Importante: Para o candidato aprovado no PSS 01/2017, ser contratado, deve atender a Lei nº 4.288, de 30 de setembro de 2009, principalmente em atendimento 
ao Art.9º, alterado pela Lei N°4797, de 22 de dezembro de 2015 onde:
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Art.9º É vedado ao pessoal contratado nos termos desta Lei:
I – receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;
II – ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confi ança;
III – ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses 
previstas nos incisos I e II do artigo 2º desta Lei, e nos casos em que seja comprovada a aprovação em Processo Seletivo posterior, observada a vigência deste.

06 – O Decreto 431/2014 e Lei nº 4.288 que se encontra à disposição: http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/doc/3521doc-e.pdf.

ATENÇÃO!
CONVOCAÇÃO DIA 22/07/2019
( SEGUNDA - FEIRA)

Contagem, 16 de Julho de 2019.

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PORTARIA N° 059 GAB/COMANDO/GCC, DE 15 DE JULHO DE 2019.
Dispõe sobre a convocação de Guardas Civis para a participação na formação para o porte de armamento letal.

O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM e o COORDENADOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM, no exercício de 
suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO o artigo 12 da Lei n° 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais;
CONSIDERANDO o Decreto n° 510, de 22 de maio de 2015, que regulamenta o uso de arma de fogo de calibre permitido pelo Guarda Municipal de Contagem e dá 
outras providências;
CONSIDERANDO o artigo 1º do Decreto nº 1.070, de 16 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a criação do Centro de Formação e Capacitação da Guarda Municipal 
de Contagem e dá outras providências.
RESOLVEM:
Artigo 1° - Convocar os servidores relacionados no Anexo I desta Portaria para participarem da formação para o porte de armamento letal, no período de 22 à 26 de 
julho de 2019, das 08h00 às 17h00, no Centro Integrado de Defesa Social – CIDS. Endereço: Rua Vereador David de Oliveira da Costa, n° 14, Fonte Grande, Contagem-
-MG.
Artigo 2°- Os convocados deverão apresentar as documentações, constantes no Anexo II, em versões impressa e digitalizada, impreterivelmente, até o dia 25 de julho 
de 2019, na Gerência de Controle de Materiais e Equipamentos, em envelope pardo constando nome e matrícula.

Artigo 3°- O não comparecimento injustifi cado acarretará nas providências administrativas pertinentes. 
LEVI DE SOUSA SAMPAIO
Comandante da Guarda Civil de Contagem

EDIVALDO CÂNDIDO DE JESUS JÚNIOR
Centro de Formação e Capacitação da Guarda Civil de Contagem

PORTARIA N° 059 GAB/COMANDO/GCC, DE 15 DE JULHO DE 2019.

  ANEXO I  

TURMA 05/2019

GUARDAS CIVIS

NOME MATRÍCULA

01 GCC DANIEL NEVES DA CRUZ 42.302-5

02 GCC JENNIFFERR DE OLIVEIRA 36.253-0

03 GCC NIDIANE APARECIDA BARBOSA 44.650-5

04 GCC RAUL PASTOR DA GAMA 44.644-0

05 GCC TIAGO ALVES DE SELES 42.369-6

06 GCC WANTUIR DIAS DA SILVA 42.375-0

07 GCC DIONE JUNIO DA SILVA 42.306-8
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08 GCC RAPHAEL GOMES DE SOUZA 42.444-7

09 GCC RODRIGO CÉSAR FERREIRA 42.545-1

10 CHG ROBERTO MAURO BORGES GARCIA 36.300-6

11 GCC EVERTON LAIO REIS DOS SANTOS 44.669-6

12 CHT LUIZ GONÇALVES DA SILVA 36.274-3

13 GCC FABIO CESAR FERNANDES 42.316-5

14 CHT MARCILENE RODRIGUES ALVES FERREIRA 33.694-7

15 CHT GERALDO FELISBINO DA SILVA NETO 36.241-7

PORTARIA N° 059 GAB/COMANDO/GCC, DE 15 DE JULHO DE 2019.

  ANEXO II

                                                       DOSSIÊ PARA PORTE DE ARMA DE FOGO

ITEM DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL

1 Foto colorida 3x4 – uniformizado Aluno

2
Requerimento do SINARM (preenchido e assinado) –Disponível no site: http://www.pf.gov.br/servicos-pf/armas/form-
sinarm Aluno

3 Cópia da C.I. Aluno

4 Cópia da Identidade Funcional Aluno

5 Comprovante de residência (Água, Luz, Telefone) Aluno

6 Declaração de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal Aluno

7 Laudo Psicotécnico Capacitação

8 Laudo do Tiro .380 Capacitação

9 Laudo do Tiro .38 Capacitação

10 Certifi cado de Conclusão do Curso de Formação de Guarda Aluno

11 Certifi cado do Curso de Formação Policial Capacitação

12
Certidão Negativa Criminal da Justiça Federal                                                                                 Disponível no site: 
http://www.jf.jus.br/cjf Aluno

13
Certidão Negativa Criminal da Justiça Eleitoral (Não confundir com Certidão de Quitação Eleitoral)                                                                       
Disponível no site: http://www.tse.jus.br/ Aluno

14
Certidão Negativa Criminal da Justiça Militar da União                                                                         Disponível no 
site: http://www.stm.jus.br/ Aluno

15
Certidão Negativa Criminal da Justiça Militar dos Estados 
Disponível no site: http://www.tjm.mg.gov.br/certidoes Aluno

16

Certidão Negativa Criminal da Justiça Estadual, incluindo Juizados Especiais Criminais (Distribuição e execução, onde 
houver)
Disponível no site: http://www8.tjmg.jus.br/certidaoJudicial/faces/emitirCertidao.xhtml Aluno
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Secretaria Municipal 
de Fazenda

EDITAL DE CREDENCIAMENTO NO DEC - Domicílio Eletrônico do Contribuinte
A Diretoria de Fiscalização da Receita Municipal torna público que promoveu ao credenciamento dos contribuintes abaixo no 
Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DEC, conforme disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 7º da Instrução Normativa SUREM nº 04, 
de 30/10/2018, fi cando os mesmos cientifi cados desde a publicação deste edital.

RAZÃO SOCIAL CNPJ DATA CADASTRO DEC

CENTRO EDUCACIONAL FUTURA LTDA - ME 07.643.199/0001-15 7/12/2019

CLIMEL - CLINICA MEDICA ELDORADO LTDA - ME 26.043.893/0001-46 7/15/2019

CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. 60.850.617/0001-28 7/15/2019

COELHO CONSULTORIA LTDA - ME 06.871.564/0001-86 7/15/2019

COMPANHIA METALURGICA PRADA 56.993.900/0026-90 7/15/2019

CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A 27.701.564/0027-47 7/15/2019

CONSORCIO URB TOPO ENGENHARIA EPC 18.608.963/0001-38 7/15/2019

CONTAGEM CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS 21.857.362/0001-73 7/15/2019

CONTOP ENGENHARIA LTDA 11.648.576/0001-86 7/15/2019

CRED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 65.181.380/0006-68 7/15/2019

D ALVES TRANSPORTES LTDA - EPP 11.032.800/0001-00 7/15/2019

DURIGUETO REPRENSENTAÇOES COMERCIAIS LTDA-ME 08.366.804/0001-10 7/15/2019

E&M COMERCIAL LTDA - ME 10.923.873/0001-20 7/15/2019

ELLO ENGENHARIA LTDA 07.080.029/0001-70 7/15/2019

EXPRESSO AJATO LTDA 10.502.642/0001-42 7/15/2019

FLUÍDICA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI 09.341.276/0001-08 7/15/2019

FOCO RECURSOS HUMANOS LTDA 17.995.551/0001-35 7/15/2019

GB TECH - INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME 10.921.015/0001-46 7/15/2019

GETRON MONTAGEM E PROJETOS ELETRICOS LTDA - ME 04.745.445/0001-51 7/15/2019

IBS BUSINESS SCHOOL DE MINAS GERAIS LTDA 00.203.629/0005-62 7/15/2019

IG CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA 23.239.072/0001-91 7/15/2019

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE CONTAGEM LTDA 10.295.291/0001-46 7/15/2019

INSTITUTO PEDAGOGICO GLORIA ANDRADE 02.683.573/0001-92 7/15/2019

JAT TRANSPORTES E LOGISTICA S.A 03.349.915/0002-86 7/15/2019

JS TUBULACOES CALDEIRARIA E SERVICOS LTDA ME 14.561.280/0001-11 7/15/2019

KS EVENTOS E SHOW LTDA - ME 09.613.031/0001-92 7/15/2019

MASON EQUIPAMENTOS LTDA 12.538.156/0001-00 7/15/2019

MINAS CROMO DURO LTDA - ME. 05.622.191/0001-47 7/15/2019

MINAS FORTE SERVICOS DE PAISAGISMO, URBANISMO E ENGENHARIA - EIRELI 04.388.661/0001-97 7/15/2019

MONTAR ARMADURAS PARA CONCRETO LTDA. - ME 07.301.280/0001-17 7/15/2019

MULTI PROTECAO SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA 08.321.787/0001-03 7/15/2019

ON TIME FACTORING E FOMENTO MERCANTIL S/A 07.023.638/0002-78 7/15/2019

ORTENG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA 19.884.626/0001-36 7/15/2019

POLO ANDAIMES LTDA - ME 12.032.808/0001-30 7/15/2019

PONTUAL MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 11.436.418/0001-62 7/12/2019

PRECISA LOCACOES E SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA - ME 18.063.395/0001-37 7/12/2019

PRIORI CONSULTORIA ORGANIZACIONAL 09.132.484/0001-05 7/15/2019

PRO-VISUAL STANDS & DESIGN LTDA - EPP 00.818.159/0001-18 7/15/2019

RBS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - EPP 08.277.506/0001-54 7/15/2019

READ INSPECOES TECNICAS LTDA - EPP 05.381.679/0001-20 7/15/2019
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RJE TOPOGRAFIA LTDA ME 13.961.749/0001-47 7/15/2019

RRX 07 INCORPORACOES SPE LTDA 20.150.344/0001-94 7/15/2019

SHOCK ENGENHARIA LTDA - EPP 13.278.976/0001-72 7/15/2019

SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA 16.502.551/0010-84 7/15/2019

SOFTBH INFORMÁTICA LTDA - ME 08.175.561/0001-33 7/15/2019

SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 10.676.939/0001-24 7/15/2019

TAG-PAINEIS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP 11.181.804/0001-50 7/15/2019

TEC SERVICE TAVARES EIRELI 14.083.663/0001-21 7/15/2019

TKL TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 07.235.249/0001-25 7/15/2019

TLV COMERCIO DE ACRILICO LTDA - ME 09.685.254/0001-65 7/15/2019

TRANSDIAS LTDA 00.722.312/0001-09 7/15/2019

TRANSPORTADORA MASSA COSTA LTDA 03.029.662/0004-25 7/15/2019

TRANSPORTADORA NOE LTDA - ME 19.695.147/0001-71 7/15/2019

TRATORCOLT TRATORES E PECAS LTDA-ME 10.493.841/0001-31 7/15/2019

UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - EPP 04.281.586/0001-60 7/15/2019

VETOR PROJETOS SOCIAIS E SERVICOS LTDA 20.213.750/0001-59 7/15/2019

VIACAO MINAS GERAIS LTDA - EPP 07.740.099/0001-07 7/15/2019

Juliana de Moura Santos
Diretora de Fiscalização

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Conselho Tributário Administrativo de Contagem
CONTAC

ATA DE REUNIÃO

Aos 09 (nove) de julho de 2019 (dois mil e dezenove) às 09:30 (nove horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal de Fazenda, situado à Av. João César 
de Oliveira, 6.620 – B: Sede, Contagem-MG, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, 1ª Câmara, sob a Presidência do 
Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto e secretariada pela Srª.Silma Cézar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr. Marcelo 
Rodrigues do Carmo, Rogério Silva Lisboa e Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura. Foi enviada previamente a Ata aos membros do Conselho para leitura e aprovação. 
Abrindo a sessão foi assinada a Ata da última reunião ordinária, após ter sido aprovada. A seguir entrou em pauta o processo nº. 12642/2017-02A– MARIA JOSÉ 
BORGES, recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, para manter a decisão de 
primeira instância   de indeferimento do pedido de isenção de IPTU e TCRS do exercício 2017, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 05.193.0319.002-0, por estar 
pendente o cadastramento  do imóvel com propriedade por fração, não atendendo assim  aos requisitos  do artigo 50-C do Código Tributário Municipal de Contagem 
MG e §2º do artigo 2º do decreto  Nº 54/2017.  Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. 
A seguir entrou em  pauta o processo nº. 08948/2017-02A – SHIRLY BERNARDINI , recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu 
do recurso voluntário e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de primeira instância   e deferir o pedido de isenção de IPTU e TCRS do exercício 2017, relativo ao 
imóvel de índice cadastral nº 07.317.0160.001-0, por ter fi cado comprovado nos autos que a Requerente atende todos os requisitos previstos no artigo 50-C do Código 
Tributário Municipal de Contagem MG e §2º do artigo 2º do decreto  Nº 54/2017. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes 
da Câmara, em decisão unânime.  A seguir entrou em pauta o processo nº. 08934/2017-02A – LEDA SOCORRO PANTA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Rogério 
Silva Lisboa, que conheceu do recurso, e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instância e julgar improcedente o pedido de isenção IPTU e da TCRS 
ao imóvel de índice cadastral 44290502001, para o exercício fi nanceiro de 2017, tendo em vista que não fi cou comprovada a propriedade do imóvel pela requeren-
te. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº. 
09512/2017-02A – MARIA FRANCISCA DA CRUZ, recurso voluntário, com relatório do Sr. Rogério Silva Lisboa, que conheceu do recurso, e deu-lhe provimento, refor-
mando a decisão de primeira instância para julgar procedente o pedido de isenção IPTU e da TCRS ao imóvel de índice cadastral 50680395002, para o exercício fi nan-
ceiro de 2017, tendo em vista que fi cou comprovada a divisão da propriedade por fração ideal. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais 
componentes da Câmara em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº. 22515/2017-02A – ALCIDES JACINTO PEREIRA, recurso voluntário, com relatório 
do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso, e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de primeira instância e deferir o pedido da contribuinte, 
em vista de comprovar que não existe pendência de cadastramento do imóvel por fração, cancelando o IPTU e TCRS para o exercício de 2017, relativo ao índice cadas-
tral nº 07.214.0310.001, na forma do § 2º, do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado 
pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº. 08413/2017-01A – MARIA GLEUSA SILVA DE OLIVEIRA, recurso 
voluntário, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso, e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de primeira instância e deferir 
o pedido da contribuinte, em vista de comprovar que não existe pendência de cadastramento do imóvel por fração, cancelando o IPTU e TCRS para o exercício de 2017, 
relativo ao índice cadastral nº 07.103.0315.001, na forma do § 2º, do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Colocado em votação o voto do 
relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo nº. 19055/2017-02A – MARIA TEREZINHA 
LEÃO DA SILVA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, que conheceu do recurso, e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de 
primeira instância e deferir o pedido da contribuinte, em vista de comprovar que não existe pendência de cadastramento do imóvel por fração, cancelando o IPTU e 
TCRS para o exercício de 2017, relativo ao índice cadastral nº 04.354.0312.003, na forma do § 2º, do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. 
Colocado em votação o voto do relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a ses-
são e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento do Conselho 
Tributário Administrativo de Contagem- CONTAC.Contagem, 09 de julho de 2019.PARTICIPANTES DA SESSÃO-CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO- PRESIDENTE-SILMA 
CÉZAR LOBATO PEREIRA- SECRETÁRIA- MARCELO RODRIGUES DO CARMO- ROGÉRIO SILVA LISBOA- MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA
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Superintendência de Fiscalização - Diretoria de Tributos Imobiliários
A Diretoria de Tributos Imobiliários faz publicar as decisões abaixo indicadas:

Número do Processo Assunto Requerente Decisão

00221/2019-05A Revisão do Lançamento de IPTU Eduardo Monteiro da Silva PROCEDENTE

00354/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Rosaldina Mendes Chaves IMPROCEDENTE

00433/2019-05A Cancelamento de IPTU Espólio de Rivadavio Francisco de Oliveira PROCEDENTE PARCIAL

00473/2019-05A Revisão do Lançamento de IPTU Geraldo Antônio de Jesus IMPROCEDENTE

00533/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Gangorra Empreendimentos Imobiliários e Incorporações Ltda PROCEDENTE

04481/2019-02A Averbação de Nome de Proprietário José Alair Barcelos PROCEDENTE

06423/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU José Severino Ferreira IMPROCEDENTE

06502/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Paulo Martins PROCEDENTE

06611/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Sérgio Rodrigues da Costa IMPROCEDENTE

06656/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Zélia da Silva Dangelo PROCEDENTE

06697/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Tadeu Norais da Silva IMPROCEDENTE

07591/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Josemar Trant de Miranda PROCEDENTE

07678/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Perácio Maia de Andrade PROCEDENTE

08443/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Aid Maria Maia PROCEDENTE

08485/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Geraldo Gonçalves de Araújo PROCEDENTE

08551/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU João Bosco Siqueira PROCEDENTE

08639/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Maria da Silva Almeida PROCEDENTE

08707/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Ailton Rogério de Moraes PROCEDENTE

08842/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Eliana Barbosa Soares PROCEDENTE PARCIAL

09311/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Ricardo Magnavaca IMPROCEDENTE

09312/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Wanda Magnavacca IMPROCEDENTE

09313/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Maria Helena Magnavacca de Alencar IMPROCEDENTE

09314/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Espólio de Nelson Vicente Magnavacca IMPROCEDENTE

09469/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Terezinha Ferreira do Amaral PROCEDENTE

09701/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Maria Geralda das Graças PROCEDENTE

09708/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Pasteur Lopes Souza PROCEDENTE PARCIAL

09838/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Flávio Scalabrini Sena PROCEDENTE PARCIAL

09843/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Elidia Silva PROCEDENTE

09855/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Simone Aparecida Rosa PROCEDENTE

09857/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Matilde Peres Vieira PROCEDENTE

09902/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Edimilson Damásio PROCEDENTE

09924/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Fábio Ribeiro da Silva PROCEDENTE

09940/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Geraldo Eustáquio Rezende PROCEDENTE

09955/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU WS Construtora Ltda - EPP PROCEDENTE

09966/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Maria Aparecida de Melo Pais PROCEDENTE

09972/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Aliadny Gomes Pena Leite PROCEDENTE

10148/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Vicente da Cruz de Moraes PROCEDENTE

10251/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Wladkson Cardoso Ferraz PROCEDENTE

10368/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Deber Mello Ramon PROCEDENTE

10372/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU José Braz Matias Salazar IMPROCEDENTE

10398/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU ASDFG Imóveis e Participações S/A PROCEDENTE PARCIAL

10436/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Iracema Faria de Souza PROCEDENTE

10556/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Valdir Magalhães Campos IMPROCEDENTE

10657/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Elaine de Resende Vaz PROCEDENTE

10661/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Camila Fernandes de Freitas Lara PROCEDENTE PARCIAL

10705/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU José Wilson da Silva IMPROCEDENTE
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10744/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Jaqueline Inês de Souza Lage IMPROCEDENTE

10747/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Helvécio Dimas Gomes de Castro PROCEDENTE PARCIAL

10776/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Ernane Rodrigues da Silva PROCEDENTE

13289/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Maria Helena Passos PROCEDENTE PARCIAL

15525/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Júlio Cézar de Souza PROCEDENTE PARCIAL

15526/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Antônio Eustáquio Guimarães Brito PROCEDENTE PARCIAL

15528/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Marcos Itaborai Fraga PROCEDENTE PARCIAL

15529/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Saulo Rene Santana PROCEDENTE PARCIAL

17182/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU Cleverson Bertani IMPROCEDENTE

31254/2018-02A Averbação de Nome de Proprietário Luiz Freitas Silva PROCEDENTE

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano e Habitação 

PORTARIA SMDU Nº 009, de 13 de julho de 2019

Designa membros para compor a Comissão Avaliadora para seleção de áreas privadas visando sua designação em Área de Interesse Social 2 – AIS-2 ao Programa Habi-
tacional Morar Contagem, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO, no uso das suas atribuições legais, que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art.1º Ficam designados os servidores abaixo relacionados, para compor a Comissão Avaliadora para seleção de áreas privadas visando sua designação em Área de 
Interesse Social 2 – AIS-2 ao Programa Habitacional “Morar Contagem”,

Titular: Raphael D’ Assunção Coelho – Diretor de Projetos Habitacionais da SMDUH;
Suplente: Marcello Araceli Magalhães – Superintendente de Programas Habitacionais da SMDUH;

Titular: Guilherme Augusto de Oliveira Morais - Diretor de Licenciamento de Empreendimentos de Impacto da SMDUH;
Suplente: Hainan Silva Campos Ferreira – Superintendente de Regulação Urbana da SMDUH;

Titular: Fabiane de Freitas e Silva – Assessora da Gerência de Informações Básicas da SMDUH;
Suplente: Gian Tadeu Fernandes Mendes – Gerente de Informações Básicas da SMDUH.

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

Art.3º Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 13 de julho de 2019.

Ivayr Nunes Soalheiro
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação
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Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

CONVOCAÇÃO

Contagem, 15 de Junho de 2019

Convocamos os (as) Conselheiros (as) de Direitos, para participarem da 6ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional Sus-
tentável de Contagem, que será realizada quinta-feira, dia 18 de julho às 09:00 horas, na Casa dos Conselhos, situada à Avenida José Faria da Rocha, 1.016, 2º andar, 
Bairro Eldorado, Contagem-MG.

Pauta da 6ª Reunião Ordinária dia 18/07/2019 às 09:00 horas
Aprovação da 5º ATA Ordinária de 27 de junho 2019
Deliberações das comissões;
Informes Gerais.

                                                  _________________________________________
José William da Silva
Presidente do COMSAN

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

RESPOSTA Á QUESTIONAMENTO Nº 01

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2019, PROCESSO N°. 067/2019, EDITAL Nº 034/2019, Nº NO BANCO DO BRASIL 771979 - FORNECIMENTO 
DE MATERIAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE MANUTENÇÃO PARA SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA 
URBANA, RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM PONTOS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG - LOTE I

À licitante,

VÉRTICE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Em resposta ao Recurso Administrativo do Pregão Eletrônico Nº 022/2019

A pregoeira vem através deste comunicar a Vossa Senhoria que o recurso impetrado não foi devidamente inserido no site do Banco do Brasil, conforme item 11.2 do 
Edital. Assim sendo, o recurso é desconsiderado por essa pregoeira

Contagem, 15 de julho de 2019

Arcione Félix Capucho
Pregoeira
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Transcon

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - TRANSCON, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei nº. 4.043, de 1º de novembro de 
2006, bem como pela Lei Complementar nº. 068/2009, edita o seguinte Ato:
Ato nº. 19/07/2019 - Concede QUINQUÊNIO, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos de Contagem, conforme artigo 63, da Lei nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990, referente ao adicional por tempo de serviço prestado à Prefeitura Municipal de Contagem ou por tempo averbado, ao seguinte servidor: 

Matrícula Nome Quantidade Mês/Ano Aquisição Mês lançado

10192-7
Magno Ferreira Reis 1º Julho/2019 Julho/2019

Contagem, 15 de julho de 2019.

        Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - TRANSCON, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei nº. 4.043, de 1º de novembro de 
2006, bem como pela Lei Complementar nº. 068/2009, edita o seguinte Ato:

Ato nº. 20/07/2019 - Concede QUINQUÊNIO, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos de Contagem, conforme artigo 63, da Lei nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990, referente ao adicional por tempo de serviço prestado à Prefeitura Municipal de Contagem ou por tempo averbado, ao seguinte servidor:

Matrícula Nome Quantidade Mês/Ano Aquisição Mês lançado

20007-7
Walmir Alves de Lana 3º Agosto/2018 Julho/2019

Contagem, 15 de julho de 2019

Gustavo Gomes Peixoto 
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - TRANSCON, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei nº. 4.043, de 1º de novembro de 
2006, bem como pela Lei Complementar nº. 068/2009, edita o seguinte Ato:

Ato nº. 21/07/2019 - Concede QUINQUÊNIO, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos de Contagem, conforme artigo 63, da Lei nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990, referente ao adicional por tempo de serviço prestado à Prefeitura Municipal de Contagem ou por tempo averbado, ao seguinte servidor: 
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Matrícula Nome Quantidade Mês/Ano Aquisição Mês lançado

19945-1 Amauri Mariano 
Pereira 4º Julho/2019 Julho/2019

Contagem, 15 de julho de 2019.
Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - TRANSCON, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei nº. 4.043, de 1º de novembro de 
2006, bem como pela Lei Complementar nº. 068/2009, edita o seguinte Ato:

Ato nº. 21/07/2019 - Concede QUINQUÊNIO, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos de Contagem, conforme artigo 63, da Lei nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990, referente ao adicional por tempo de serviço prestado à Prefeitura Municipal de Contagem ou por tempo averbado, ao seguinte servidor: 

Matrícula Nome Quantidade Mês/Ano Aquisição Mês lançado

19945-1 Amauri Mariano 
Pereira 4º Julho/2019 Julho/2019

Contagem, 15 de julho de 2019.

        Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - TRANSCON, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei nº. 4.043, de 1º de novembro de 
2006, bem como pela Lei Complementar nº. 068/2009, edita o seguinte Ato:

Ato nº. 22/07/2019 - Concede QUINQUÊNIO, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos de Contagem, conforme artigo 63, da Lei nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990, referente ao adicional por tempo de serviço prestado à Prefeitura Municipal de Contagem ou por tempo averbado, a seguinte servidora: 

Matrícula Nome Quantidade Mês/Ano Aquisição Mês lançado

20021-2 Wíssila de Freitas Deotti 
Batista 4º Julho/2019 Julho/2019

Contagem, 16 de julho de 2019.

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes
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O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - TRANSCON, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei nº. 4.043, de 1º de novembro de 
2006, bem como pela Lei Complementar nº. 068/2009, edita o seguinte Ato:

Ato nº. 23/07/2019 - Concede QUINQUÊNIO, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos de Contagem, conforme artigo 63, da Lei nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990, referente ao adicional por tempo de serviço prestado à Prefeitura Municipal de Contagem ou por tempo averbado, ao seguinte servidor: 

Matrícula Nome Quantidade Mês/Ano Aquisição Mês lançado

11515-0
Célio Pereira Soares  9º Junho/2019 Julho/2019

Contagem, 16 de julho de 2019.

        Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - TRANSCON, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei nº. 4.043, de 1º de novembro de 
2006, bem como pela Lei Complementar nº. 068/2009, edita o seguinte Ato:
Ato nº. 24/07/2019 - Concede QUINQUÊNIO, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos de Contagem, conforme artigo 63, da Lei nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990, referente ao adicional por tempo de serviço prestado à Prefeitura Municipal de Contagem ou por tempo averbado, a seguinte servidora: 

Matrícula Nome Quantidade Mês/Ano Aquisição Mês lançado

19966-4
Rosilene Alves Pereira   4º Junho/2019 Julho/2019

Contagem, 16 de julho de 2016.

        Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - TRANSCON, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei nº. 4.043, de 1º de novembro de 
2006, bem como pela Lei Complementar nº. 068/2009, edita o seguinte Ato:

Ato nº. 25/07/2019 - Concede QUINQUÊNIO, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos de Contagem, conforme artigo 63, da Lei nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990, referente ao adicional por tempo de serviço prestado à Prefeitura Municipal de Contagem ou por tempo averbado, ao seguinte servidor:

Matrícula Nome Quantidade Mês Lançado Mês/Ano Aquisição
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20016-6 Leonardo Gonçalves 
Reis 4º Julho/2019 Julho/2019

Contagem, 15 de julho de 2019.

Gustavo Gomes Peixoto 
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Portaria TransCon nº. 037, de 16 de julho de 2019.

Dispõe sobre a nomeação dos membros integrantes da Comissão Especial de Licitação responsável pela Concorrência Pública n° 003/2019, processo administrativo n° 
049/2019. 

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais: 

RESOLVE: 

Art. 1º Nomear, para compor a Comissão Especial de Licitação, para concessão de serviço de utilidade pública, com uso de bem público, com outorga onerosa, compre-
endendo produção, instalação, exploração, manutenção e conservação de abrigos em ponto de parada de ônibus e relógios digitais, com exclusividade na exploração 
de receitas publicitárias, as seguintes servidoras:
I – Kênia Janaina de Sousa Madureira Silveira – Mat. 42236-3;
II – Wíssila de Freitas Deotti Batista – Mat. 20021-2;
III – Moana Maciel Matias Luz - Mat: 10145-0.

Parágrafo único. A Comissão Especial de Licitação será presidida pela servidora Kênia Janaina de Sousa Madureira Silveira.
Art.2º Os servidores especifi cados nesta Portaria desempenharão as suas atribuições, concomitantes com as de seus respectivos cargos.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

pContagem, 16 de julho de 2019.

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – RATIFICAÇÃO – Dispensa de Licitação nº 029/2019, processo nº 044/2019. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 
24, inciso II da Lei nº 8.666/1993; Empresa: Máster Clean Desentupidora e Serviços Ltda. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e 
limpeza de caixa d’água para esta casa legislativa. Dotação Orçamentária: 01.031.0058.2062.33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ, item da despesa 32: Serviços 
Domésticos. Valor total: R$ 1.953,00 (hum mil, novecentos e cinqüenta e três reais). Ratifi cação: 16/07/2019. Vereador Daniel Flavio de Moura Carvalho – Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – RATIFICAÇÃO – Dispensa de Licitação nº 032/2019, processo nº 048/2019. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 
24, inciso II da Lei nº 8.666/1993; Empresa: Daniel Câmara de Souza da Silva ME. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preven-
tiva e corretiva em equipamento de nobreak deste legislativo municipal. Dotação Orçamentária: 01.031.0058.2062.33.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação 
e Comunicação - PJ, item da despesa 10: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC. Valor total: R$ 3.190,76 (três mil, cento e noventa reais e setenta e seis 
centavos). Ratifi cação: 16/07/2019.  Vereador Daniel Flavio de Moura Carvalho – Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – RATIFICAÇÃO – Dispensa de Licitação nº 033/2019, processo nº 049/2019. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 
24, inciso II da Lei nº 8.666/1993; Empresa: Mercado do Papel Comércio Ltda ME. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de materiais para áudio, vídeo 
e foto para este legislativo municipal. Dotação Orçamentária: 01.031.0058.2062.33.90.30 – Material de Consumo, item da despesa 29: Materiais para Áudio, Vídeo 
e Foto.   Valor total: R$ 5.698,20 (cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte centavos). Ratifi cação: 16/07/2019.  Vereador Daniel Flavio de Moura 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.
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CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Extrato de 1º Termo Aditivo do Contrato assinado em 17/12/2018 com a empresa Líder Serviços e Construções Ltda EPP – Pro-
cesso nº 043/2018 - Pregão Presencial nº 13/2018 - Objetivo: Abarcar acréscimos na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de rede hidráulica para 
este legislativo municipal. 

ITEM QUANT ACRESCIDA. PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

Item II – Manutenção preventiva e corretiva de 
rede hidráulica. 

190 H/H R$ 38,00 R$ 7.220,00

Dotação orçamentária apropriada e sufi ciente à conta n° 01.031.0058.2062.33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ. Vigência sem alteração: 17/12/2018 e 
17/12/2019.  Contagem/MG, 16 de Julho de 2019 - Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – Presidente.
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