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Atos do Executivo

DECRETO Nº 1.171, DE 15 DE AGOSTO DE 2019

Institui a Comissão Especial de Seleção de Projetos de Apoio e Patrocínio da Secretaria Municipal de Educação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o disposto no inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do 
Município, e considerando o disposto no Decreto nº 911, de 25 de fevereiro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º  Fica instituída a Comissão Especial de Seleção de Projetos de Apoio e Patrocínio da Secretaria Municipal de Educação, constituída pelos seguintes membros, que 
atuarão sob a presidência do primeiro:
 I – Thassia Danubia Batista Leão – Matrícula 0141211-2;
II – Fernanda Xavier Socorro – Matrícula 01447307; e
III – Diogo Antônio Soares Fagundes – Matrícula 01493597.
Parágrafo único.  Os membros da Comissão exercerão suas atribuições de forma gratuita e sem prejuízo das funções normais do cargo ocupado na Administração 
Pública Municipal, sendo o exercício da função considerado de relevante interesse público.  
Art. 2º  Compete à Comissão Especial de Seleção de Projetos de Apoio e Patrocínio da Secretaria Municipal de Educação, avaliar, aprovar ou rejeitar propostas de apoio 
ou patrocínio a projetos privados requeridas ao poder público, bem como selecionar propostas de apoio e patrocínio apresentadas por pessoa física ou jurídica de 
direito público ou privado a projetos públicos.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 15 de agosto de 2019. 

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

SUELI MARIA BALIZA DIAS
Secretário Municipal de Educação

DECRETO Nº 1.172, DE 15 DE AGOSTO DE 2019

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 4.986, de 28 de dezembro de 2018,

DECRETA:

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

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

1.02.1.04.122.0001.2011.33903000.0100 16.450,00
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1.11.3.16.482.0025.1023.44905100.4190 381.186,98

1.11.3.16.482.0025.2137.33903900.0100 10.000,00

1.12.1.12.361.0029.2081.33903900.0101 1.680,00

1.13.1.10.301.0040.2190.33903900.2148 768.460,60

1.13.1.10.305.0044.2197.33903000.2150 4.506,84

1.13.1.10.305.0044.2197.33903900.2150 360.769,50

1.13.1.10.305.0044.2198.33903000.2150 36.593,39

1.13.1.10.305.0044.2198.33903000.2150 7.324,00

1.15.1.15.451.0016.1004.44905100.3100 74.626,74

1.17.1.06.122.0001.2022.44905200.0100 64.746,66

1.13.1.10.301.0040.2192.33903900.2149 22.085,90

1.13.1.10.301.0040.2192.33903000.2149 11.550,64

1.13.1.10.301.0040.2192.33903000.2149 500.000,00

1.13.1.10.122.0038.2185.33904000.2148 5.533,34

1.04.4.28.843.0036.0003.33904000.0100 1.050,00

1.04.3.04.122.0026.2160.31901600.1100 55.000,00

TOTAL              2.321.564,59 

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$) 

1.02.1.04.122.0001.2232.33504100.0100 16.450,00

1.13.1.10.122.0038.2185.33903900.2148 5.533,34

1.04.4.28.843.0036.0003.33903900.0100 1.050,00

1.11.3.16.482.0025.2229.33901400.0100 10.000,00

1.12.1.12.361.0029.2081.33903000.0101 1.680,00

1.13.1.10.301.0040.2190.33903700.2148 768.460,60

1.13.1.10.302.0041.1032.33903000.2149 11.550,64

1.13.1.10.302.0041.1032.33903900.2149 22.085,90

1.13.1.10.302.0041.2195.33903700.2149 500.000,00

1.13.1.10.305.0044.2197.33903700.2150 401.869,73

1.13.1.10.305.0044.2198.33903700.2150 7.324,00

1.16.2.15.451.0004.1013.44905100.4190 381.186,98

1.23.1.04.122.0036.9002.33909900.3100 74.626,74

1.04.3.04.122.0026.2160.33909300.1100 55.000,00

1.03.1.04.122.0001.2167.44905200.0100 64.746,66

TOTAL              2.321.564,59 
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Art. 3º  O valor suplementado  no  art. 1º  deste  Decreto  não  onera  o limite estabelecido no art. 9º da Lei 4.986, de 28 de dezembro de 2018, conforme parágrafos 
1º a 3º  e seus incisos.

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

Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de agosto de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 1.173, DE 15 DE AGOSTO DE 2019

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Disposto no art. 9º, da Lei nº 4.986, de 28 de dezembro de 2018,

DECRETA:

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

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

1.06.1.04.131.0066.2013.33903900.0100                   10.000,00 

1.06.1.04.131.0066.2013.33903900.0100                   10.000,00 

1.06.1.04.131.0066.2013.33903900.0100                   10.000,00 

1.06.1.04.131.0066.2013.33903900.0100                     4.058,40 

1.16.2.15.451.0004.1013.44905100.0100                            1,00 

1.20.1.13.392.0014.2159.33903900.0100                   20.000,00 

1.12.1.12.361.0029.2081.33904000.0101                            1,00 

1.12.1.12.365.0029.2080.33904000.0101                            1,00 

1.12.1.12.366.0029.2082.33904000.0101                            1,00 

1.13.1.10.302.0041.2195.33503900.0102              6.656.940,75 

TOTAL              6.711.003,15 

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

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

1.10.3.08.243.0070.2131.33901400.0100                   10.000,00 

1.10.3.08.243.0070.2131.33903000.0100                   10.000,00 

1.10.3.08.243.0070.2131.33903200.0100                   10.000,00 

1.12.1.12.365.0029.2080.33504100.0100                     4.058,40 
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1.12.1.12.122.0001.2079.33904000.0101                            3,00 

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.0102              6.656.940,75 

1.16.2.15.122.0001.2149.31900400.0100                            1,00 

1.10.4.08.306.0071.2128.33903600.0100                   20.000,00 

TOTAL              6.711.003,15 

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

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

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 1.174, DE 15 DE AGOSTO DE 2019

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 4.986, de 28 de dezembro de 2018,

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar provenientes de Emendas Parlamentares Municipais de acordo com Decreto nº 904 de 21/02/2019  à seguinte 
dotação orçamentária:

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

1.13.1.10.301.0040.2192.33903900.5102 16.470,41

1.13.1.10.301.0040.2190.33503900.5102 80.000,00

1.13.1.10.122.0038.2184.44905200.5102 320.000,00

1.13.1.10.301.0040.2192.33903900.5102 13.529,59

TOTAL 430.000,00

Art.2º. Para fazer face à suplementação constante no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial da seguinte dotação orçamen-
tária:

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

1.13.1.10.302.0041.1032.44905100.5102 413.529,59

1.23.1.04.122.0036.9001.99999900.5100 16.470,41

TOTAL 430.000,00

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de agosto de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Secretaria Municipal 
de Administração

Pregão Eletrônico número 011/2019 – Processo Administrativo número 038/2019.
OBJETO: Registro de preços destinado à contratação de empresa especializada na prestação, sob demanda, de serviços de produção, concepção, planejamento, orga-
nização, coordenação, execução e ações de patrocínio, com viabilização, montagem de infraestrutura e fornecimento de apoio logístico, para atendimento aos diversos 
eventos do Município.
Senhores Licitantes,
Informamos que as Licitantes APRODUTORA, LOCAFLEX, CIA. DO SOM (KS) e FULLBLESS apresentaram RECURSOS ADMINISTRATIVOS acerca da decisão de Equipe de 
Pregões referente à licitação acima referenciada.
Os textos integrais dos recursos encontram-se disponíveis para vista.
PRAZO PARA AS ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS: 17 horas do dia 20/08/2019 - terça-feira.
Equipe de Pregões

LEILÃO NÚMERO 001/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 016/2019
Local de visitação dos LOTES 03 e 05:
Avenida Haeckel Bem-Hur Salvador, número 180, Bairro Cinco, Contagem/MG.
Data: 28/08/2019 a 29/08/2019 (dias úteis, conforme horário determinado item 4.1.4), iniciando a realização do leilão, encerra a visitação.
Comissão Especial de Organização, Programação e Execução de Leilão 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E AQUISIÇÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 15/08/2019

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONSENSUAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 235/2014 PA. 162/2014 DL. 048/2014; CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CON-
TAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – LOCATÁRIO E ANTÔNIO SÉRGIO TAVARES / SUELY MATTOS TAVARES - LOCADO-
RES.
OBJETO: RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO JOSÉ DA ROCHA, N° 64, LOJA (TÉRREO E MEZANINO), BAIRRO 
GUANABARA EM CONTAGEM/MG, CEP: 32.145-520, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR UNIDADE RESSACA, CONSIDERANDO A CON-
VENIÊNCIA DE AMBAS AS PARTES EM NÃO MAIS MANTER O NEGÓCIO JURÍDICO ORA OFERIDO. FICA RESCINDIDO A PARTIR DE 08/07/2019.
ASSINADO: 1°/08/2019.

ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL REFERENTE AO
PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 027/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 077/2019

Aos 15 (quinze) dias do mês de agosto de 2019, às 14h00min, reuniu-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria número 019, de 15/07/2019, com 
intuito de analisar e julgar a IMPUGNAÇÃO ao Edital do Pregão Eletrônico número 027/2019, Processo Administrativo número 077/2019, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO, EM REGIME “TURNKEY” (SOLUÇÃO ENTREGUE EM CONDIÇÕES DE PLENO FUNCIONAMENTO), COM 



"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, 15 de agosto de 2019 Página 6 de 27 Diário Oficial de Contagem - Edição 4643

ADERÊNCIA À NORMA TIA942, DE SOLUÇÃO DATA CENTER MODULAR SEGURO OUTDOUR (DCMS OU DCMS-O), INCLUÍNDO GARANTIA ESTENDIDA, TREINAMENTO 
E MONITORAMENTO DO AMBIENTE. CADA UNIDADE DEVERÁ SER COMPOSTA DE 01 (UMA) SOLUÇÃO COMPLETA, ESCALAR, MÓVEL E COM GARANTIA, SUPORTE E 
MOVIMENTAÇÃO FÍSICA DE EQUIPAMENTOS (MOVING) DOS SERVIDORES ATIVOS DE REDE DO ATUAL DATA CENTER DA PREFEITURA DE CONTAGEM, SEGUINDO TODAS 
AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento 
e Gestão, apresentada pela empresa ACECO TI S/A., CNPJ número 43.209.436/0001-06.

PRELIMINARMENTE:
O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, ao receber a IMPUGNAÇÃO ao Edital, verifi caram que a mesma foi protocolada tempestivamente. O presente procedimento licitató-
rio, 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 ACECO TI S/A.:
1) Da exigência no Edital de requisito de qualifi cação técnica desnecessário e indevidamente restritivo à competitividade:
O objetivo da contratação, conforme externado no item 2 do Termo de Referência, é “implantar a estrutura do datacenter principal e de contingência (Backup) da Pre-
feitura Municipal de Contagem – MG, visando a melhoria dos processos internos, adequação da capacidade de Tecnologia da Informação ao crescimento das demandas 
da instituição, adequação da infraestrutura de hardware e de telecomunicações e, assim, garantir níveis de serviços e de segurança da informação satisfatórios manten-
do um alto grau de desempenho, gerenciamento, disponibilidade, robustez e segurança”.
Ocorre, contudo, que ao estabelecer os requisitos de qualifi cação técnica nos itens 8.1.1 e 8.1.3, o Edital do Pregão Eletrônico 027/2019 incluiu, de maneira indevida e 
desarrazoada, requisito restritivo, impertinente e inócuo, ao estabelecer a necessidade de comprovação de fornecimento de Data Center “compatível com classifi cação 
TIER 3/Nível 3 da norma TIA-942”. Confi ra-se:
8.1 – Qualifi cação técnica: 
8.1.1 - A equipe técnica da LICITANTE deverá ser constituída de no mínimo de 01 (um) Engenheiro Eletricista, o qual deverá apresentar registro no CREA como respon-
sável técnico da empresa, detentor de atestado de responsabilidade técnica vinculado ao acervo técnico do CREA por execução de DCMS Tier 3 ou Nível 3, contem-
plando de forma explícita na instalação a redundância de Geradores, UPS, transformadores, QTAs, QGBTs e Quadros de Alimentação e que os UPS além de redundantes 
possuíam Static Auto Tie ou sistema similar instalados antes e depois dos UPS. 
(...)
8.1.3 - Comprovação Técnica: As licitantes deverão apresentar atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) exclusivamente em seu nome, emitido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove o seu satisfatório e completo desempenho anterior em fornecimento compatível com o(s) objeto(s) licitado(s), 
conforme itens descritos abaixo: 
a) Data Center Modular Seguro Outdoor; 
b) Compatível com classifi cação TIER 3 / Nível 3 da norma TIA-942; este atestado deverá estar registrado no acervo técnico do CREA. 
c) Escalável em capacidade elétrica e de refrigeração; 
d) Com revestimento com Proteção contrafogo por 120 minutos, no quesito Para-Chama (PC120) e 60 minutos no quesito Corta Fogo (CF60) e ainda resistência estrutu-
ral de 120 minutos e estanqueidade aos efeitos do fogo por 120 minutos; 
e) A LICITANTE deverá fornecer carta ou declaração do fabricante que comprove que todas as colunas, travessas e demais componentes vasados serão revestidos deste 
mesmo material de forma a evitar o colapso da estrutura em caso de fogo externo; 
f) A LICITANTE deverá comprovar através de Atestado de Capacidade Técnica já ter implementado em DCMS a tecnologia Static Auto Tie ou equivalente em UPSs redun-
dantes e com instalação anterior e posterior ao UPS.  
• Esta tecnologia deve permitir o cruzamento das linhas de alimentação “X” e “Y” á “montante” (antes) dos No-breaks deverão ser com tipo “QTA” (quadro de trans-
ferência automático), e o cruzamento das linhas “X e “Y” á “jusante” (depois) dos No-breaks  deverão ser feitas, com chave estática que garanta a transferência em 
menor ou igual a 4ms. Todos os no-breaks deverão possuir chaves mecânicas para manutenção de forma a isolar totalmente dos circuitos alimentadores e de forneci-
mentos.
g) Climatização 100% externa a área de Racks; 
h) Sistema de Predição de Incêndio a Laser; 
i) Sistema de Extinção de Incêndio por gás inerte; 
j) Cabeamento Estruturado padrão CAT6a com pelo menos o número de pontos deste projeto; 
k) 01 (um) gerador de pelo menos 90 kVA; 
l) 01 (um) transformador de pelo menos 90kVA; 
m) 02 (dois) sistemas de UPS redundantes com pelo menos 60KVA.
Inicialmente, importante esclarecer que a utilização das terminologias “DCMS” e “DCMS-O”, para se referir a Data Centers Modulares, é incomum, e certamente não 
retrata a realidade do mercado. Na verdade, apenas uma empresa (Gemelo do Brasil) adota essa denominação para os Data Centers que comercializa.

Mediante simples pesquisa feita pelo Google, utilizando-se a expressão “DCMS”, aparecem como resultado dezenas de ocorrências relativas a assuntos diversos, que 
não possuem relação com Data Centers.
Ao se pesquisar a expressão “DCMS e Data Center(s)”, o resultado obtido pelo Google é o mesmo: várias menções a fabricantes e temas de Data Centers, mas nenhum 
utilizando as siglas “DCMS” ou “DCMS-O”. Os pouquíssimos resultados em que a expressão “DCMS” se relaciona com Data Centers ocorrem em páginas da internet da 
própria empresa Gemelo.
Faz-se esse registro apenas para ressaltar que, para aferição dos requisitos de habilitação, deve-se levar em conta o atendimento às exigências técnicas do edital, não 
sendo possível se apegar a terminologias ou nomenclaturas utilizadas exclusivamente por um único competidor do mercado, sob pena de se confi gurar restrição indevi-
da da competitividade e direcionamento do certame, o que é vedado.
Sob outro viés, nota-se que a alínea “b” do subitem 8.1.3 do Edital, ao exigir como requisito de qualifi cação técnica a comprovação de fornecimento de Data Center 
“Compatível com classifi cação TIER 3 / Nível 3 da norma TIA-942”, acabou por restringir, de maneira indevida e desarrazoada, o universo de possíveis licitantes, o que é 
vedado.
A expressão Data Center “Compatível com classifi cação TIER 3” é uma falácia, sem qualquer valor técnico. Trata-se de uma “autoclassifi cação” inaceitável.
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Com efeito, ou o Data Center possui a certifi cação TIER 3, emitida pelo Uptime Institute, ou não se trata de um Data Center certifi cado. Não há como se aferir se deter-
minado Data Center é compatível, ou não, com a certifi cação TIER 3, tendo em vista que apenas o Uptime Institute é competente para fazer essa avaliação e acredita-
ção.
A respeito do tema, cabe esclarecer que a certifi cação TIER 3, utilizada no mercado de Data Centers, consiste em uma certifi cação internacional, fornecida exclusivamen-
te pelo Uptime Institute.
Essa certifi cação tem por objetivo imprimir ainda maior segurança e qualidade ao Data Center, por se tratar de processo utilizado em todo o mundo para avaliar a quali-
dade e efi cácia do produto fi nal.
Trata-se de uma garantia de que se está adquirindo um produto em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, e que cumpre seu papel com qualidade compro-
vada. Isso porque a certifi cação, por essência, é emitida por organismo independente (externo à empresa fabricante), devidamente acreditado por órgão ofi cial membro 
do IAF – International Accreditation Forum, e possui validade e reconhecimento técnico e jurídico internacional.
Dito de outro modo, a certifi cação assegura que todo Data Center advindo do processo fabril de determinado fabricante atenderá continuamente os requisitos 
previstos na norma técnica, diferentemente dos testes realizados em laboratório, que garantem que apenas aquela amostra submetida ao ensaio atenderá ou não as 
exigências de determinada norma técnica.   
A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, em sua página na internet, apresenta o seguinte conceito de certifi cação:

“Certifi cação é um processo no qual uma entidade de 3ª parte avalia se determinado produto atende as normas técnicas. Esta avaliação se baseia em auditorias no 
processo produtivo, na coleta e em ensaios de amostras. Estando tudo em conformidade a empresa recebe a certifi cação e passa a usar a Marca de Conformidade ABNT 
em seus produtos.
Diferente dos laudos e relatórios de ensaios que servem para demonstrar que determinada amostra atende ou não uma norma técnica, a Certifi cação serve para garan-
tir que a produção é controlada e que os produtos estão atendendo as normas técnicas continuamente.”
Dessa forma, apenas o Uptime Institute possui competência para aferir se determinado Data Center possui, ou não, os requisitos necessários para a certifi cação TIER 
3, sendo inadmissível que essa comprovação se dê mediante atestado de capacidade técnica emitido por empresa ou ente da Administração Pública que não possui 
competência para atestar ou mensurar o atendimento aos requisitos da certifi cação.
Portanto, ou se exige a apresentação de atestado de capacidade técnica que comprove a construção de sala segura certifi cada como TIER 3 pelo Uptime Institute, ou 
não se exige nada a respeito do tema. 
Em outras palavras, a exigência de atestado que comprove o fornecimento de Data Center “compatível” com os requisitos da certifi cação TIER 3 não possui qualquer 
valor técnico, nem é capaz de imprimir maior segurança ao produto contratado. 
Por outro lado, esse requisito claramente restritivo – e manifestamente inócuo -, acabará por afastar possíveis licitantes de maneira ilegal.
Assim, por todo o exposto, a manutenção da exigência contida na alínea “b” do item 8.1.3 do Edital, impondo às licitantes a comprovação de fornecimento de Data 
Center “compatível com a classifi cação TIER 3”, resulta, inevitavelmente, na contrariedade aos princípios comezinhos do direito administrativo, mormente os princípios 
da universalização do acesso às licitações públicas e da competitividade, que são essenciais ao fomento dos certames, na medida em que ampliam a possibilidade de 
selecionar a proposta efetivamente mais vantajosa para o interesse público. 
É importante destacar que o art. 5º do Decreto nº 5.450/2005 (Regulamento do pregão na forma eletrônica) dispõe que a licitação na modalidade pregão é juridica-
mente condicionada ao princípio básico da competitividade, ao passo que o seu parágrafo único estabelece que as normas disciplinadoras da licitação serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados. Confi ra-se:
“Art. 5º A licitação na modalidade de pregão é juridicamente condicionada aos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, 
efi ciência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, competiti-
vidade e proporcionalidade.
Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprome-
tam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a fi nalidade e a segurança da contratação.” (grifou-se)

Em reforço, o art. 3º, § 1º, I e o § 5º do art. 30 da Lei nº 8.666/1993, de aplicação subsidiária à modalidade pregão[1], são taxativos ao determinarem aos agentes 
públicos que se abstenham de incluir nos atos convocatórios quaisquer dispositivos que venham a restringir a competitividade nas licitações, in verbis:
“Art. 3°. (...)
§ 1º É vedado aos agentes públicos:
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem seu caráter competitivo e estabeleçam 
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específi -
co objeto do contrato;”
(...)
Art. 30. (...)
§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específi cos, ou quaisquer outras não 
previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação.”  (grifou-se) 

Resta incontroverso, assim, que o item 8.1.3 do Edital, ao exigir como critério de qualifi cação técnica a comprovação de fornecimento de Data Center “compatível com 
classifi cação TIER 3”, acabou por violar as supracitadas normas legais, na medida em que estreita, de maneira indevida e injustifi cada, o universo de potenciais licitan-
tes.
Em verdade, a cláusula editalícia atacada destoa dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como efeito a mitigação da competitividade do certame, 
o que é expressamente rechaçado pela jurisprudência pátria, conforme se depreende dos seguintes arestos:
EMENTA: “É certo que não pode a Administração, em nenhuma hipótese, fazer exigências que frustrem o caráter competitivo do certame, mas sim, garantir ampla 
participação na disputa licitatória, possibilitando o maior número possível de concorrentes, desde que tenham qualifi cação técnica e econômica para garantir o cumpri-
mento das obrigações.”
     (STJ. Segunda Turma. RESP 474781/DF. Rel. Min. Franciulli Neto. DJ de 12.05.2003, p. 297 – grifou-se.)
EMENTA: “1. O interesse público reclama o maior número possível de concorrentes, confi gurando ilegalidade a exigência desfi liada da lei básica de regência e com 
interpretação de cláusulas editalícias impondo condição excessiva para a habilitação.”
     (STJ. Primeira Seção. MS 5693/DF. Rel. Min. Milton Luiz Pereira. DJ de 22.05.2000, p. 62 – grifou-se.)
EMENTA: “A vinculação do instrumento convocatório, no procedimento licitatório, em face da lei de regência, não vai ao extremo de se exigir providências anódinas e 
que em nada infl uenciam na demonstração de que o licitante preenche os requisitos (técnicos e fi nanceiros) para participar da concorrência.”
     (STJ. Primeira Seção. MS 5647/DF. Rel. Min. Demócrito Reinaldo. DJ de 17.02.1999, p. 102 – grifou-se.)[2]
Do mesmo modo, a jurisprudência pátria fi rmou o posicionamento de que as cláusulas do edital devem se desprender de qualquer excessivo rigor formal, de modo a se 
submeter aos fi ns últimos da licitação: a escolha da proposta mais vantajosa e a garantia de tratamento isonômico entre as licitantes. Confi ra-se:
EMENTA: “Na tarefa hermenêutica, os preceitos contidos nas diversas cláusulas do edital devem ser procuradas com os olhos voltados para os dois objetivos que inspi-
ram o procedimento: isonomia entre licitantes e escolha da proposta mais vantajosa.
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Em homenagem à isonomia, as cláusulas editalícias devem ser traduzidas de forma a que não propiciem tratamento mais vantajoso para qualquer dos licitantes, em 
detrimento dos outros (L. 8.666/93, Art. 3º, § 1º, I).
Já a escolha da melhor proposta recomenda a admissão de um número bem maior de licitantes. Quanto mais propostas houver, maior será a chance de um bom negó-
cio. Por isto, os preceitos do edital não devem funcionar como negaças, para abater concorrentes.”      

Dessa forma, deve ser alterada a alínea “b” do item 8.1.3 do Edital, e todos os itens correlatos, a fi m de que seja excluída dos requisitos de habilitação técnica a exigên-
cia relativa à comprovação de fornecimento de Data Center “compatível com classifi cação TIER 3/Nível 3 da norma TIA-942”.

2) Da vedação à exigência de requisito de habilitação que extrapole o rol exaustivo previsto nos artigos 27 a 31 da Lei nº 8.666/1993:
Nota-se pelo item 3.1.42 do Termo de Referência, que a solução de data center contratada será fi nanciada, em parte, pelo PMAT, e em outra parte pelo Tesouro Munici-
pal. Nesse mesmo item, consta a informação de que “Os itens fi nanciáveis pelo PMAT obrigatoriamente deverão estar cadastrados no Cartão BNDES”.
Em complemento, ao responder questionamento apresentado por um dos licitantes interessados, essa Comissão de Licitação asseverou que “Todas as empresas partici-
pantes deste certame deverão ter cadastro no BNDES, com cartão BNDES”, e que “O licitante deverá realizar a comprovação na fase de habilitação”:
QUESTIONAMENTO CONCORRENTE 01:
É nosso entendimento de que os produtos a serem fornecidos deverão ser comprovadamente fabricados no Brasil, passíveis, portanto de credenciamento para o FINA-
ME junto ao BNDES, comprovação essa que deverá ser fornecida na fase de habilitação. Está correto nosso entendimento?
RESPOSTA:
Todas as empresas participantes deste certame deverão ter cadastro no BNDES, com cartão BNDES, e seus produtos deverão estar comprovadamente credenciados no 
FINAME.
No Termo de referência, há o indicativo claro de que os subitens I, II e III do item 3.1.42 estabelecendo que os produtos
são fi nanciados pelo PMAT, portanto com regramento específi co, conforme esclarecido acima.
Quanto à comprovação, está correto o a afi rmativa. O licitante deverá realizar a comprovação na fase de habilitação.
Sucede, todavia, que para se garantir a competitividade e a isonomia do certame e, por conseguinte, a seleção da proposta mais vantajosa, é imperativa a supressão 
dessa exigência, que impõe como requisito da proposta, dentre os critérios de habilitação, a comprovação de cadastro no BNDES, e que a licitante possua cartão do 
BNDES.
É evidente o caráter restritivo da exigência de prévio cadastro no BNDES e a obtenção prévia do Cartão BNDES, pois, ao assim proceder, a regra editalícia acaba por 
limitar a participação no certame apenas às empresas que já possuam relacionamento com o BNDES.
Ademais, o requisito do edital ora impugnado é ilegal, também, na medida em que extrapola o rol exaustivo dos documentos de habilitação previstos nos artigos 27 a 
31 da Lei nº 8.666/1993, ao exigir que a licitante, antes mesmo de ser declarada vencedora, já proceda a cadastro junto ao BNDES, inclusive com a aquisição de cartão.    
No particular, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União é uníssona ao determinar à Administração que se abstenha de exigir na fase de habilitação requisitos que 
extrapolem o rol de documentos previstos nos artigos 27 a 31 da Lei nº 8.666/1993, a exemplo da aludida exigência contida no subitem 3.1.42 do Termo de Referência: 
“9.2. determinar à Controladoria-Geral da União, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, em futuros certames licitatórios promovi-
dos pela Unidade, abstenha-se de exigir documentos de habilitação além daqueles previstos nos arts. 27 a 31 da Lei 8.666/93, a exemplo da declaração de que a licitan-
te apresente, na assinatura do contrato, certifi cação CMMI (Capability Maturity Model Integration) ou MPS.Br (Melhoria de Processos do Software Brasileiro), conforme 
especifi cação contida na alínea "d” do item 9.4 do edital do Pregão Eletrônico 35/2008;”
(Acórdão nº 189/2009-Plenário. Rel. Min. Raimundo Carreiro - grifou-se)
“(...) Análise
8. Preliminarmente, cabe esclarecer que em uma licitação, as exigências podem estar previstas no corpo do edital ou em um de seus anexos, a exemplo do termo de 
referência. Essas exigências podem-se referir a exigências para o julgamento das propostas, estando entre estas as condições de habilitação e as condições apresentadas 
na proposta técnica, ou condições exigidas para a execução do contrato, como especifi cações técnicas dos serviços a serem executados, padrões de qualidade a serem 
seguidos, cronograma de prazos, etc.
9. Dessa forma, existem exigências que devem ser cumpridas ao tempo da licitação e ali se encerram esse fazer, como, por exemplo, a apresentação de atestados de 
capacitação. Outras, entretanto, serão somente exigíveis e cumpridas a partir de iniciada a execução contratual. Em síntese, o primeiro tipo de exigência é cumprido 
pela empresa quando esta ainda é licitante, enquanto o segundo tipo é cumprido pela empresa já na condição de contratada.
10. Quanto à manutenção da exigência no edital, procede o argumento da embargante de que não cabe incluir a exigência de tais certifi cados na fase de habilitação, 
pois não há sua previsão na Lei n.º 8.666/1993, art. 30, visto que o rol de documentos exigíveis nessa fase é exaustivo. O Tribunal já se pronunciou a respeito por várias 
vezes, como por exemplo, no Acórdão n.º 1.355/2004 - Plenário e no Acórdão n.º 808/2003 - Plenário.
11. Portanto, em tempo de licitação, não cabe essa exigência, e deve-se suprimir a cláusula 12.3.12 do edital do pregão n.º 06/2008 (fl . 45; principal). (...)”  
(Acórdão nº 2.521/2008-Plenário. Rel. Min. Guilherme Palmeira - grifou-se)
Assim, nos termos da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, o requisito da proposta e critério de habilitação ora censurado é incompatível com os princípios da 
competitividade e da isonomia, que possuem previsão expressa na Lei nº 8.666/1993 e na Constituição Federal:
“Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos.   
§1º É vedado aos agentes públicos:
I - Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam 
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específi -
co objeto do contrato;” (grifou-se)
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efi ciência e, também, ao seguinte: (...)
XXI - ressalvados os casos especifi cados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualifi cação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”  (grifou-se)
Portanto, considerando o posicionamento assente do TCU, no sentido de que os requisitos de habilitação devem se limitar àqueles elencados nos artigos 27 a 31 da 
Lei nº 8.666/1993, deverá ser alterada a exigência prevista no subitem 3.1.42 do Termo de Referência, de modo a se exigir das licitantes a comprovação de cadastro no 
BNDES, com cartão BNDES, somente no momento da assinatura do contrato.  

3) DA REABERTURA DO PRAZO PARA FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS
Com a efetivação das alterações requeridas na presente IMPUGNAÇÃO, impõe-se a observância do comando estabelecido no § 2º do art. 18 do Decreto nº 5.450/2005, 
que determina a designação de uma nova data para abertura do certame, que somente poderá ocorrer em prazo não inferior a 8 (oito) dias úteis, contados da publica-
ção do aviso da licitação (art. 17, § 4º, do Decreto nº 5.450/2005), de modo que as licitantes disponham de tempo razoável para reformularem suas propostas.
Ademais, o art. 21, § 4º, da Lei 8.666/1993, de aplicação subsidiária à modalidade pregão, por força do disposto no art. 9° da Lei nº 10.520/2002, determina que 
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qualquer modifi cação no Edital, que implique alteração na formulação das propostas, deve ser publicada pela mesma forma que se deu o texto original, com a mesma 
antecedência prevista para a primeira publicação. Confi ra-se:
“Art. 21. (...)
§ 4. Qualquer modifi cação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.” 

Desse modo, com base nos precitados permissivos legais deve ser promovida a republicação do Edital de Pregão Eletrônico nº 027/2019, com as alterações de que 
tratam a presente IMPUGNAÇÃO, no(s) mesmo(s) veículo(s) de comunicação utilizado(s) para divulgação originária do Ato Convocatório.
Ademais, deve ser fi xado novo prazo para apresentação das propostas, não inferior a 8 (oito) dias úteis, contados a partir da publicação do aviso da licitação, a fi m de 
que as licitantes tenham tempo hábil para reformulação de suas propostas.

RESPOSTA DA EQUIPE DE PREGÕES:

A Equipe de Pregões da Prefeitura Municipal de Contagem recebe a IMPUGNAÇÃO apresentada tempestivamente pela empresa ACECO TI e, após análise dos termos e 
fundamentação para IMPUGNAÇÃO do Edital 044/2019, referente ao Pregão Eletrônico número 027/2019 – Processo Administrativo número 077/2019, nega seguimen-
to à IMPUGNAÇÃO, mantendo-se os termos do documento convocatório e anexando a presente decisão no referido processo administrativo do qual passa a fazer parte.

Síntese da IMPUGNAÇÃO:

Alega a IMPUGNANTE que é vedado exigir como requisito de qualifi cação técnica a comprovação de fornecimento de Data Center que conta com a classifi cação Tier3/
Nível3 da Norma Tia 942, reputando por “autoclassifi cação” inaceitável. Requerendo pela reformulação da alínea “b”, item 8.1.3, do Edital.

Afi rmou falta de previsão legal para a exigência de cadastro do produto no BNDES, postulando pela apresentação somente no momento da contratação

Resposta à IMPUGNAÇÃO:

Não assiste qualquer razão a fundamentação da IMPUGNANTE a respeito da comprovação de capacidade técnica-operacional relativa a classifi cação da Norma Tia 942, 
pois, esta administração entende por item caracterizado como de parcela de relevância, em sendo a contração de alta complexidade técnica.

A norma TIA 942 da Associação das Indústrias de Telecomunicações (TIA) descreve pormenorizadamente os requisitos para a infraestrutura de centro de processamento 
de dados, que é exatamente do que se trata o objeto do presente certame.

As classifi cações abordadas pela referida Norma Internacional foram criadas para descrever, de modo consistente e indubitável, o nível de exigência requerido de infra-
estrutura local destinada a manter as operações de um centro de processamento dados (CPD). Assim, a classifi cação da topologia Nível 3 (Tier/Rated 3) considera como 
um todo o local destinado a hospedar um CPD, sendo restringida pela classifi cação do seu subsistema mais fraco, que pode impactar toda a operação daquele local.

Em março de 2014 o Uptime Institute e a Telecommunications Industry Association - TIA, anunciaram medidas conjuntas, para o futuro da indústria de dados e de 
comunicações, criando um dicionário global, claro e conciso para a concepção de data centers, já que estes são planejados, construídos e operados no mundo inteiro.

À Telecommunications Industry Association - TIA, coube revisar o padrão ANSI/TIA-942/TIA-942A, com o objetivo de excluir a palavra "Tier", utilizada habitualmente 
pelo Uptime Institute para classifi cação de data centers, não sendo relevante a nomenclatura, mas sim a topografi a que se exige do equipamento que será instalado na 
Prefeitura Municipal de Contagem.

Tal informação pode ser extraída do seguinte endereço eletrônico: http://www.datacenterdynamics.com.br/focus/archive/2014/03/tia-elimina-palavra-tier-de-seu-
-n%C3%ADvel-padr%C3%A3o-tia-942

O nível técnico de classifi cação permanece o mesmo, sendo substituindo-se apenas a palavra “TIER” por Rated / Nível;

Descreve-se o Nível de classifi cação para que não reste dúvida sobre a parcela de relevância.

A Norma TIA-942 descreve quatro níveis de classifi cação nos quais os datacenters podem ser classifi cados. Abaixo estão as descrições de alto nível de cada nível de 
classifi cação. Especifi cações detalhadas são dadas no padrão ANSI / TIA-942.

• Rated-1/ Nível 1: Basic Site Infrastructure
(Infra-estrutura básica do site) Um data center que possui componentes de capacidade única e um único caminho de distribuição não redundante que atende ao equi-
pamento de computador. Tem proteção limitada contra eventos físicos.

• Classifi cação 2 / Nível 2: Infra-estrutura de Site de Componente de Capacidade Redundante
Um data center que possui componentes de capacidade redundante e um único caminho de distribuição não redundante que atende ao equipamento de computador. 
Melhorou a proteção contra eventos físicos.

• Rated-3/ Nível 3: Infraestrutura do Site Sustentável Simultaneamente
Um data center que possui componentes de capacidade redundantes e vários caminhos de distribuição independentes que atendem ao equipamento de computa-
dor. Normalmente, apenas um caminho de distribuição atende ao computador a qualquer momento. O site é simultaneamente mantido, o que signifi ca que todo e 
qualquer componente de capacidade, incluindo elementos que fazem parte do caminho de distribuição, pode ser removido / substituído / consertado em uma base 
planejada sem interromper os recursos de ICT para o Usuário Final. Tem proteção contra a maioria dos eventos físicos.

• Rated-4 / Nível 4: Infraestrutura do Site Tolerante a Falhas
Um data center que possui componentes de capacidade redundantes e vários caminhos de distribuição independentes que atendem ao equipamento de computador 
que estão todos ativos. O datacenter permite a manutenção simultânea e uma (1) falha em qualquer lugar da instalação, sem causar tempo de inatividade. Tem prote-
ção contra quase todos os eventos físicos.
Fonte http://www.tia-942.org/content/162/289/About_Data_Centers
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No sentido da segurança e continuidade de operação é a justifi cativa a respeito do objeto do presente pregão, tornando-se parcela de notória relevância, pelo que se 
autoriza a requerer a comprovação da capacidade técnico-operacional. O que é tema já pacifi cado nos Tribunais de Contas da nossa República.

Segue a justifi cativa:

2. JUSTIFICATIVA - motivação, benefícios e resultados esperados.
O Termo de Referência foi elaborado com o objetivo de implantar a estrutura do datacenter principal e de contingência (Backup) da Prefeitura Municipal de Contagem 
– MG, visando a melhoria dos processos internos, adequação da capacidade de Tecnologia da Informação ao crescimento das demandas da instituição, adequação da 
infraestrutura de hardware e de telecomunicações e, assim, garantir níveis de serviços e de segurança da informação satisfatórios mantendo um alto grau de desempe-
nho, gerenciamento, disponibilidade, robustez e segurança.
Para alinhar esses objetivos com os requisitos da infraestrutura de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), a Subsecretaria de Tecnologia da Informação e 
Inovação pretende atualizar a infraestrutura de seu DATA CENTER e do site backup através da implantação de uma solução com tecnologia de ponta, que seja escalar, 
móvel e modular, doravante chamado de Data Center Modular Seguro ou DCMS, buscando assim, com melhor custo/benefício atender as necessidades atuais e futuras 
da CONTRATANTE, que vem crescendo gradativamente tanto em seu parque tecnológico quanto na crescente diversidade de projetos em suas unidades.
Assim, pretende-se que a aquisição de uma solução de Data Center Modular, de forma integrada, completa e pronta para uso (turnkey), conforme as especifi cações 
constantes neste Termo de Referência, venha a atender em curto espaço de tempo, as demandas de atualização da infraestrutura computacional da CONTRATANTE.

Nesse sentido é de rigor negar seguimento à IMPUGNAÇÃO apresentada, mantendo-se os Termos do Edital combatido, conforme fundamentação supra.

Também não há qualquer relevância o que foi levantado a respeito das siglas DCMS e DCMS-O, que nada mais representam do que abreviaturas dos termos que se 
pode denominar um Centro de Processamento de Dados de acordo com suas características. Siglas que não identifi cam qualquer fabricante ou impõem características 
especifi cas de algum.

Quanto à questão de cadastramento do produto no BNDES, o processo administrativo que trata todos os detalhes da aquisição que se pretende é claro no sentido que 
parcela do objeto do certame, por suas características, é fi nanciável pelo PMAT, sendo interesse desta Administração se benefi ciar do referido programa.

Também está pacifi cado nos tribunais de Contas a licitude de externar as condições de aquisição para o sucesso do certame, sem caracterizar qualquer afronta à publici-
dade e também aos demais princípios da Administração Pública.

Sobre o nome de DCMS – Datacenter Modular Outdoor é referente as características do produto em que a Pref. De Contagem especifi cou no termo de referência.

Poderia ser qualquer nome, relacionado a datacenter transportável outdoor, sendo siglas utilizadas no mercado;

Conforme consulta via internet e pesquisando em sites de buscas como o GOOGLE por exemplo, no resultado aparece um case da Gemelo do estado de Goiás, porém, 
ao acessar o site da Gemelo não encontramos o produto como DCMS e sim como DCPF, conforme link anexo: http://www.gemelo.com.br/casos_de_sucesso
Identifi camos um dos case de sucesso da Gemelo, Eletrobrás Alagoas, onde o cliente da Gemelo, utilizou essa terminologia, porem o Produto Gemelo chama-se DCPF.

Relativamente à solicitação de republicação do edital, a Equipe de Pregões entende que não houve alterações editalícias, não necessitando, portando, a defi nição de 
nova data.

Luiz Adolfo Belém 
Pregoeiro

Márcia Mendes Siqueira
Equipe de Apoio

Eliana Alves da Silva
Equipe de Apoio

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR:

Recebo a IMPUGNAÇÃO interposta pela empresa ACECO TI S/A., CNPJ número 43.209.436/0001-06, eis que é tempestiva, para no mérito NEGAR PROVIMENTO, deter-
minando a continuidade do Pregão Eletrônico número 027/2019 – Processo Administrativo número 077/2019. 

Contagem, 15 de agosto de 2019.

Lucas Moraes Martins
Subsecretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.758
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; e nos termos dos Artigos 79, 80 e 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990; e nos despachos exarados no Processo nº 08685/2019-01A; CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, pelo período de 
1º(primeiro) de agosto de 2019 à 31 de julho de 2021, à servidora NUBIA FERREIRA TAMIETTE, titular do cargo de provimento efetivo de Agente de Educação Infantil, 
Nível VI-A, Padrão “P-7”, matrícula nº. 1459151, lotada na Secretaria Municipal de Educação; e deverá recolher a contribuição previdenciária nos termos do Artigo 16 
da Lei Complementar nº. 005 de 12 de julho de 2005, através de documento de arrecadação de contribuição previdenciária, a ser disponibilizado pelo Fundo de Previ-
dência dos Servidores Públicos do Município de Contagem.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de agosto de 2019.
LUCAS MORAES MARTINS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.838
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNA para o exercício da Função 
Especial de Apoio Operacional, Referência FE-4, CFE-81, a servidora JOELMA FONSECA DOS SANTOS, matrícula 1332275, lotada na Secretaria Municipal de Administra-
ção, a partir da publicação deste ato administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2019.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUCAS MORAES MARTINS
Subsecretário de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.839
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 23.816, datado de 06 de agosto de 2019, no tocante ao 
nome do servidor exonerado do cargo em comissão DAM-4, lotado na Secretaria Municipal de Administração, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] WLADIMIR REIS DO CARMO ANDRADE [...]”.
Leia-se: “[...] WLADMIR REIS DO CARMO ANDRADE [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2019.
LUCAS MORAES MARTINS
Subsecretário de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.840
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 23.635, datado de 09 de julho de 2019, que concede 
licença sem vencimento, à servidora SIRLENE GONÇALVES DE AGUIAR, no tocante ao período de concessão, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] pelo período de 1º(primeiro) de junho de 2019 à 31 de maio de 2021 [...]”.
Leia-se: “[...] pelo período de 16 de julho de 2019 a 15 de julho de 2021 [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2019.
LUCAS MORAES MARTINS
Subsecretário de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.841
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 23.633, datado de 09 de julho de 2019, que concede 
licença sem vencimento, à servidora FERNANDA CAROLINA TORRES PANTOJA, no tocante ao período de concessão, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] pelo período de 09 de julho de 2019 à 08 de julho de 2021 [...]”.
Leia-se: “[...] pelo período de 15 de julho de 2019 a 14 de julho de 2021 [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2019.
LUCAS MORAES MARTINS
Subsecretário de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.842
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 23.796, datado de 31 de julho de 2019, no tocante ao 
nome do servidor nomeado para o cargo em comissão DAM-6, código SMS.DAM6.17.54, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme abaixo descrito:
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Onde se Lê: “[...] ANTÔNIO LOPES HERNANDEZ [...]”.
Leia-se: “[...] ANTÔNIO LOPEZ HERNANDEZ [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2019.
LUCAS MORAES MARTINS
Subsecretário de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.843
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-3, o servidor RODRIGO VASCONCELOS DIAS, lotado no Secretaria Municipal de Administração, devendo o servidor 
apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Con-
tagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Art. 2º NOMEAR, para cargo em comissão DAM-4, código SEAD.DAM4.09.22, RODRIGO VASCONCELOS DIAS, lotado na Secretaria Municipal de Administração, desig-
nado para responder pela Gerência de Gestão de Fundos e Investimentos, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 1.138, de 22 de julho 
de 2019.
Art.3º Este Ato Administrativo entra em vigor na sua data de publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2019.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUCAS MORAES MARTINS
Subsecretário de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.845
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNA para o exercício da Função 
de Confi ança de Assessor Administrativo, Referência FC-8, CFC-268, o servidor EMERSON DA SILVA, matrícula 01101087, lotado na Secretaria Municipal de Cultura, 
Esportes e Juventude, a partir da data de publicação deste ato administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2019.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUCAS MORAES MARTINS
Subsecretário de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.846
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 DISPENSAR da designação para o exercício da Função Confi ança de Assistente de Direção de RH, Referência FC-9, CFC-292, a servidora ÉRICA GENCIANO CAM-
POS, matrícula 1451312, lotada na Secretaria Municipal de Administração, a partir da data de publicação deste ato administrativo.
Art. 2º DESIGNAR para o exercício da Função Especial de Apoio Operacional, Referência FE-1, CFE-19, a servidora ÉRICA GENCIANO CAMPOS, matrícula 1451312, lotada 
na Secretaria Municipal de Administração, a partir da data de publicação deste ato administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2019.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUCAS MORAES MARTINS
Subsecretário de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.847
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no Processo Ad-
ministrativo nº. 01769/2019-10A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso 
II da Lei Orgânica deste Município, ao servidor MARCO TÚLIO DE OLIVEIRA, titular do cargo de provimento efetivo de Profi ssional de Saúde de Nível Superior I, Nível 6, 
Grau I, matrícula nº. 1166294, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 15 de agosto de 2019 a 12 de novembro de 2019.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de agosto de 2019.
LUCAS MORAES MARTINS
Subsecretário de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.849
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 18 da Lei Complementar nº 203, de 04 de abril de 
2016; REVOGA autorização para receber Gratifi cação de Dedicação Exclusiva do Magistério – GDEM, à servidora abaixo relacionada, conforme descrito:
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SERVIDOR (A) MATRÍCULA A PARTIR DE:

ROSANE DE FÁTIMA GOMES ROCHA 21363788 01/08/2019
Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de agosto de 2019.
LUCAS MORAES MARTINS
Subsecretário de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.850
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, publicado no Diário Ofi cial do Município, edição nº 2.207/2005; considerando, ainda, os 
despachos exarados no Processo nº. 03037/2019-10A; e conforme dispõe a Lei nº 2.073, de 1º (primeiro) de junho de 1990, alterada pela Lei Complementar nº 274, 
datada de 29 de março de 2019; PRORROGA a redução de jornada de trabalho, para 20 (vinte) horas semanais, prorrogada por meio do Ato Administrativo nº. 22.583, 
datado de 24 de janeiro de 2019, a servidora ELIDA DAMARES DOS SANTOS TRINDADE, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem I -30H, Nível 
VI-A, Padrão “P-5”, matrícula nº. 172048, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 04 de junho de 2019.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de agosto de 2019.
LUCAS MORAES MARTINS
Subsecretário de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.851
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 23.570, datado de 26 de junho 2019, que autoriza para o 
exercício de jornada ampliada a servidora JACQUELINE ALVES LIMA, no tocante ao período de concessão, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] a contar de 01º(primeiro) de setembro de 2019 [...]”.
Leia-se: “[...] a contar de 01º(primeiro) de agosto de 2019 [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de agosto de 2019.

LUCAS MORAES MARTINS
Subsecretário de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.852
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 22.928, datado de 12 de março de 2019, que autoriza o 
exercício de jornada ampliada, no tocante ao nome da servidora que menciona, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] CLAUDIA FERREIRA DE APULA [...]”.
Leia-se: “[...] CLAUDIA FERREIRA DE PAULA [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de agosto de 2019.
LUCAS MORAES MARTINS
Subsecretário de Administração

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano e Habitação 

"O Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no uso de suas atribuições legais, considerando os despachos exarados no processo nº 12727/2019-
03A, CANCELA a pedido o Alvará de Construção nº 282/2016 e TORNA SEM EFEITO a aprovação do respectivo projeto arquitetônico. 

Ivayr Nunes Soalheiro
Secretario Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação"
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Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PORTARIA N° 065 GAB/COMANDO/GCC, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre a concessão de Nota Meritória em reconhecimento pela participação de Guardas Civis de Contagem em ocorrências ou fatos que demonstrem suas quali-
dades, como: iniciativa, coragem, dedicação, altruísmo ou conhecimento profi ssional. 
O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 215, de 29 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Civil de Contagem, altera denominação e dá outras 
providências;
CONSIDERANDO ainda que o §3º do artigo 213 da referida Lei prevê a concessão de Nota Meritória como reconhecimento pela participação do Guarda Civil de Conta-
gem em ocorrência ou fato que demonstre suas qualidades, como: a iniciativa, a coragem, a dedicação, o altruísmo ou o seu conhecimento profi ssional;

RESOLVE: 

Artigo 1° - Conceder Nota Meritória aos integrantes da Guarda Civil de Contagem, abaixo relacionados.

Nº NOME MATRÍCULA

MARCUS - Marcus Vinicius Lopes 33.746-3

MACHADO - Rone Celestino Machado 33.819-2

J. ALVES - Junio Alves Martins 33.763-3

A. REIS - TADEU DE ALMEIDA REIS 50.216-7

CESAR MARINHO - Patrick Cesar Marinho dos Santos 42.356-4

SIMPLICIO - Lucas Simplicio de Souza Martins 42.722-5

W. MACHADO - Wanderson Antônio Machado 36.321-9

RODRIGO HENRIQUE - RODRIGO HENRIQUE P. DA SILVA RESENDE 50.266-7

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

Contagem, 14 de agosto de 2019.

Levi de Sousa Sampaio
Comandante da Guarda Civil de Contagem

PORTARIA N° 066 GAB/COMANDO/GCC, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre a concessão de Referência Elogiosa aos Guardas Civis de Contagem que, em razão de suas atuações, foram elogiados por pessoas, autoridades ou enti-
dades. 

O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 215, de 29 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Civil de Contagem, altera denominação e dá outras 
providências;
CONSIDERANDO ainda que o §4º do artigo 213 da referida Lei prevê a concessão de Referência Elogiosa ao Guarda Civil de Contagem que, em razão de sua atuação, 
for elogiado por pessoas, autoridades ou entidades;

RESOLVE: 

Artigo 1° - Conceder Referência Elogiosa aos integrantes da Guarda Civil de Contagem, abaixo relacionados.

Nº NOME MATRÍCULA

TORRES - ALVARO PATRICIO TORRES SILVA 50.236-7

JAQUELINE - Jaqueline de Assis Castro 36.251-4

BOTELHO - Alexandre Magno Vieira de Botelho e Souza 36.176-3

CAETANO - Fernando Caetano da Silva 42.714-4

MOTA - Marco Aurelio Oliveira Mota 42.431-5
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BRUNO ASSIS - Bruno Silva Assis 42.823-0

H. SILVA - Mateus Henrique Silva 44.680-7

TATIANA - Tatiana Cristina Ferreira da Silva 36.313-8

MARCILENE - Marcilene Rodrigues Alves Ferreira 33.694-7

EMERSON - Emerson da Silva Lopes 33.791-9

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

Contagem, 14 de agosto de 2019.

Levi de Sousa Sampaio
Comandante da Guarda Civil de Contagem

Secretaria Municipal 
de Fazenda

CONSELHO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONTAGEM
CONTAC – 2ª INSTÂNCIA

A Secretaria do Conselho Tributário Administrativo de Contagem – CONTAC-  Segunda Instância Administrativa, segunda Câmara, no exercício das suas atribuições, faz 
publicar o(s) acórdão(s) abaixo indicado(s):

ACÓRDÃO Nº 560/2019

PROCESSO Nº:13479/2017-01A 
RECORRENTE:  ANTÔNIO VILAÇA DE ARAÚJO
ASSUNTO: IPTU - Isenção
RELATORA: Flávia de Aguiar Lage
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 14 de agosto de 2019

IPTU – ISENÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ÁREA CONSTRUÍDA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL – CONTRIBUINTE POSSUI MAIS 
DE UM IMÓVEL NO MUNICÍPIO  - DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso 
voluntário e negou-lhe provimento confi rmando a decisão de primeira instância, para não reconhecer o direito à isenção do IPTU e da TCRS do exercício de 2017 para 
o imóvel de índice cadastral nº 11.218.0220.002, eis que o imóvel tem área superior ao limite defi nido em lei e ainda pelo fato de o Recorrente possuir mais de um 
imóvel no município de Contagem, não estando atendidos os requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54 de 23 de março de 2017. Participaram do julga-
mento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 561/2019

PROCESSO Nº: 23162/2017-02A 
RECORRENTE:  LERY ANTÔNIO DUARTE
ASSUNTO: IPTU - Isenção
RELATORA: Flávia de Aguiar Lage
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 14 de agosto de 2019

IPTU – ISENÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RENDA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL – CONTRIBUINTE POSSUI MAIS DE UM 
IMÓVEL NO MUNICÍPIO  - DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso volun-
tário e negou-lhe provimento confi rmando a decisão de primeira instância, para não reconhecer o direito à isenção do IPTU e da TCRS do exercício de 2017 para o imóv-
el de índice cadastral nº 08.817.0577.024, eis que a renda do Recorrente é superior ao limite defi nido em lei e ainda pelo fato de o mesmo possuir mais de um imóvel 
no município de Contagem, não estando atendidos os requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54 de 23 de março de 2017. 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. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.



"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, 15 de agosto de 2019 Página 16 de 27 Diário Oficial de Contagem - Edição 4643

ACÓRDÃO Nº 562/2019

PROCESSO Nº: 23660/2017-02A 
RECORRENTE:  MARIA ELIZABETE MARTINS
ASSUNTO: IPTU - Isenção
RELATORA: Flávia de Aguiar Lage
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 14 de agosto de 2019

IPTU – ISENÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE OU POSSE DO IMÓVEL  - DECISÃO EM 
PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento confi rmando 
a decisão de primeira instância, para não reconhecer o direito à isenção do IPTU e da TCRS do exercício de 2017 para o imóvel de índice cadastral nº 10.099.0148.001 
eis que não fi cou comprovada a propriedade, titularidade ou posse do imóvel, não estando atendidos os requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54 de 23 
de março de 2017. 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. 
Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 563/2019

PROCESSO Nº 13525/2017-02A
RECORRENTE: DALVA DE SOUZA ROSA
ASSUNTO: Isenção de IPTU e TCRS
RELATOR: Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 14 de agosto de 2019

IPTU – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO – RECURSO VOLUNTÁRIO – CÔNJUGE PROPRIETÁRIOS – ATENDIMENTOS AOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO REFOR-
MADA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a 2ª Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira 
instância e conceder o pedido de isenção do IPTU e TCRS do exercício 2017, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 08.242.0540.001, por atender todos os requisitos 
do artigo 50-C do Código Tributário Municipal de Contagem e §2º, artigo 2º do Decreto n°. 54/2017. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar 
Lage, Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 564/2019 

PROCESSO Nº 07506/2017-02A
RECORRENTE: JAIME FRANCISCO NETO
ASSUNTO: Isenção de IPTU e TCRS
RELATOR: Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 14 de agosto de 2019

IPTU – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO – RECURSO VOLUNTÁRIO – RENDA LÍQUIDA SUPERIOR – DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DECISÃO MANTIDA. 
Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a 2ª Câmara conheceu do recurso voluntário, e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância 
que negou o pedido de isenção do IPTU e TCRS do exercício 2017, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 03.091.0100.001, por possuir renda líquida superior ao 
limite legal, contrariando os requisitos do artigo 50-C do Código Tributário Municipal de Contagem e §2º, artigo 2º do Decreto n°. 54/2017. Participaram do julgamento 
presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 565/2019

PROCESSO Nº 18491/2017-02A
RECORRENTE: ANA AUGUSTA DE MELO
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas - Aposentados e Pensionistas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 14 de agosto de 2019

IPTU E TAXAS PREDIAIS – RECURSO VOLUNTÁRIO - PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – EXERCÍCIO DE 2017 – IMÓVEL RESIDENCIAL - ARTIGOS 
50.B E 50.C DO CTMC – DECRETO Nº 54, DE 23 DE MARÇO DE 2017 – ÁREA CONSTRUÍDA SUPERIOR A 250 M² – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO 
MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, conheceu do recurso volun-
tário e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de isenção de IPTU e Taxas que com ele são lançadas, incidentes sobre 
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o imóvel de índice cadastral nº 10.739.0250.001, para o exercício de 2017; eis que a área construída das duas edifi cações existentes no imóvel da Recorrente superam 
o limite máximo legal. Assim, não foram preenchidos todos os requisitos previstos no § 2º, do artigo 2º, do Decreto nº 54, de 23 de março de 2017, combinado com ar-
tigos 50.B e 50.C do CTMC. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Marco Tulio Marchesini 
e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 566/2019

PROCESSO Nº 19237/2017-05A
RECORRENTE: JORGE LUIS NEVES
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas – Aposentados e Pensionistas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 14 de agosto de 2019

IPTU E TAXAS PREDIAIS – RECURSO VOLUNTÁRIO - PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – EXERCÍCIO DE 2017 – IMÓVEL RESIDENCIAL - ARTIGOS 
50.B E 50.C DO CTMC – DECRETO Nº 54, DE 23 DE MARÇO DE 2017 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INTEMPES-
TIVIDADE DO RECURSO – ARTIGO 282 DO CTMC - DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara do Conselho Tributário 
Administrativo de Contagem, não conheceu do recurso voluntário por ser intempestivo nos termos do art. 282 do CTMC, fi cando mantida a decisão de primeira instân-
cia que indeferiu o pedido de isenção de IPTU e Taxas que com ele são lançadas, incidentes sobre o imóvel de índice cadastral nº 08.066.0086.001, para o exercício de 
2017; por não preenchimento dos requisitos previstos no § 2º, do artigo 2º, do Decreto nº 54, de 23 de março de 2017, combinado com artigos 50.B e 50.C do CTMC. 
Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho e o Sr. Marco 
Túlio Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 567/2019

PROCESSO Nº 17073/2017-02A
RECORRENTE: MILTON BENTO SARAIVA
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas - Aposentados e Pensionistas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 14 de agosto de 2019

IPTU E TAXAS PREDIAIS – RECURSO VOLUNTÁRIO - PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – EXERCÍCIO DE 2017 – IMÓVEL RESIDENCIAL - ARTIGOS 
50.B E 50.C DO CTMC – DECRETO Nº 54, DE 23 DE MARÇO DE 2017 – RENDA LÍQUIDA MENSAL SUPERIOR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MAN-
TIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, conheceu de ofício da documenta-
ção carreada em grau recursal e votou pela manutenção da decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de isenção de IPTU e Taxas que com ele são lançados, 
incidentes sobre o imóvel de índice cadastral nº 04.290.0265.001, para o exercício de 2017; eis que o Recorrente possui renda liquida mensal superior ao limite fi xado 
em lei, além do que, a área construída supera o limite legal. Assim, não foram preenchidos os requisitos previstos no § 2º, do artigo 2º, do Decreto nº 54, de 23 de 
março de 2017, combinado com artigos 50.B e 50.C do CTMC. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flavia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de 
Souza, o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho e o Sr. Marco Túlio Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 568/2019

PROCESSO Nº: 22566/2017-02A
RECORRENTE: ANTÔNIO JOSÉ FILHO.
ASSUNTO: Isenção IPTU.
RELATOR: Marco Túlio Marchesini
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 14 de agosto de 2019.

ISENÇÃO APOSENTADO PENSIONISTA- ART. 50-B E 50-C DO CTMC- MAIS DE UM IMÓVEL NO MUNICÍPIO- TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NÃO FIRMALIZADA. Por 
unanimidade dos votos os relatores da Junta de Recursos Fiscais, conheceram do recurso voluntário e negaram provimento, para julgar improcedente o pedido de isen-
ção e manter a decisão de primeira instância. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia Aguiar Lage, Sr. Marco Túlio Marchesini, Sr. Leonardo Amorim Carlo 
de Souza e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

Silma Lobato
Mat. 10028-5
CONTAC
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Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Conselho Tributário Administrativo de Contagem - CONTAC

ATA DE REUNIÃO

Ao 07 (sete) dias do mês de agosto de 2019 (dois mil e dezenove) às 13:30 (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, situado 
à av. João César de Oliveira, 6620 – Sede, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Segunda Câmara, sob a Presidência 
da Sra. Flávia de Aguiar Lage e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr. Leonardo 
Amorim Carlos de Souza, Sr. César Augusto de Barros e Sr. Marco Túlio Marchesini. Após leitura e aprovação da Ata da última reunião, entrou em pauta o processo Nº 
16618/2017-02A – JOSÉ MARÇAL, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício 
de 2017 do imóvel de índice cadastral nº 02.199.0081.001, com relatório do Sr.  Marco Túlio Marchesini, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter 
a decisão de primeira instância, uma vez que o Recorrente não comprovou residir no imóvel e, ainda, é proprietário de um segundo imóvel no município de Contagem, 
não estando, portanto, preenchidos os requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c o artigo 50.C do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator 
foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 16556/2017-02A – JOSÉ MORAIS FILHO recur-
so voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2017 do imóvel de índice cadastral 
nº 31.085.0073.001, com relatório do Sr.  Marco Túlio Marchesini, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância, uma 
vez que o Recorrente comprovou ser proprietário do imóvel, estando, portanto, preenchidos os requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c o artigo 
50.C do CTMC. Antes da votação, a Sra. Flávia de Aguiar Lage pediu vistas dos autos alegando a necessidade de examinar melhor o caso. Em seguida, entrou em pauta 
o processo Nº 11456/2017-02A – GIOVANI BORGES RIBEIRO, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e 
TCRS referente ao exercício de 2017 do imóvel de índice cadastral nº 05.236.0184.001, com relatório do Sr. César Augusto de Barros que conheceu do recurso e deu-lhe 
provimento para reformar a decisão de primeira instância, uma vez que foi comprovada a propriedade do imóvel, estando, portanto, preenchidos os requisitos previstos 
no §2º do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c o artigo 50.C do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em 
decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 15650/2017-02A – JAIR LUIZ RIBEIRO, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de impro-
cedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2017 do imóvel de índice cadastral nº 02.367.0436.002, com relatório do Sr. César Augusto de 
Barros que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância, uma vez que foi comprovada a propriedade do imóvel, estando, 
portanto, preenchidos os requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c o artigo 50.C do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompa-
nhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 23317/2017-02A – LEDA MARIA DOS SANTOS, recurso 
voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2017 do imóvel de índice cadastral nº 
05.240.0784.001, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage que conheceu do recurso e negou-lhe provimento,  para manter a decisão de primeira instância,  uma vez 
que não fi cou comprovada a propriedade, titularidade ou posse do imóvel, não estando, portanto, preenchidos os requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 
54/2017 c/c o artigo 50.C do CTMC. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime Em seguida 
entrou em pauta o processo Nº 00074/2016-07A – CONTAGEM I SPE LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de procedência parcial do pedido 
de revisão do TNF nº 24.735, série “B” de 06/04/2016, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage que conheceu do recurso e deu-lhe provimento parcial, reformando 
a decisão de primeira instância para excluir os valores do Imposto S/ Serviços de Qualquer Natureza lançados nos meses de janeiro a março de 2011 em virtude da 
decadência e alterar a base de cálculo dos serviços de fornecimento de concreto pelas empresas TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A e SUPERMIX 
CONCRETO S/A, considerando a dedução de 50%, nos moldes dos parágrafos 18 e 19 do artigo 90 do CTMC e confi rmando a decisão em primeiro grau quanto à 
alteração do valor da multa isolada prevista no item 37 da tabela IV do CTMC, de R$57,32 para R$51,85 por documento não declarado na DES. Colocado em votação, o 
voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 22293/2017-02A – ESTANIS-
LAU MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício 
de 2017 do imóvel de índice cadastral nº 10.952.0383.001, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, 
para confi rmar a decisão de primeira instância, uma vez que o Recorrente não comprovou a propriedade, titularidade ou posse do imóvel, não tendo sido atendidos os 
requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c o artigo 50.C do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais inte-
grantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 10663/2017-01A – IVANOR FERREIRA DE CARVALHO, recurso voluntário contra 
decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2017 do imóvel de índice cadastral nº 08.560.0516.001, 
com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para confi rmar a decisão de primeira instância, uma vez que 
o Recorrente não comprovou a propriedade, titularidade ou posse do imóvel, não tendo sido atendidos os requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54/2017 
c/c o artigo 50.C do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, 
deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por sua Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta 
sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem.Contagem, 07 de agosto de 2019.PARTICIPANTES DA SESSÃO-FLÁVIA DE AGUIAR LAGE- PRE-
SIDENTE-SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA- SECRETÁRIA- LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA- MARCO TÚLIO MARCHESINI- CÉSAR AUGUSTO DE BARROS                                                  

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBAS E SERVIÇOS URBANOS

RATIFICAÇÃO
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Contagem, 15 de agosto de 2019.

MODALIDADE: DISPENSA N° 025/2019.
PA Nº 124/2019 

OBJETO: Contratação de mão de obra carcerária para execução de serviços de capina e varrição nas escolas e postos de saúde e implantação de calçamento em poliédri-
co nas vias não pavimentadas, no Município de Contagem, conforme especifi cado no Termo de Referência.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1131.10.122.0001.2181- CODIGO:339039-00 FONTE: 0102    
1121.12.361.0029.2081- CODIGO:339039-00 FONTE: 0101   
1151 15.451.0016.1004- CODIGO:449051-00 FONTE: 0100      

DESPACHO:

Exmo. Sr. Secretário:

A presente Dispensa de Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no art. 24 
inciso XIII da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Submetemos o presente procedimento à consideração de V. Exa., para ratifi cação podendo a despesa no valor global estimado de R$ 2.206.534,62 (dois milhões, 
duzentos e seis mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), ser autorizada em nome da  ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA – 
ASMEC.

LUIZ OTÁVIO CAETANO DA FONSECA
Subsecretário Municipal de Planejamento e Projetos - SEMOBS

DESPACHO:

Ratifi co o procedimento e autorizo a despesa em nome da ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - ASMEC., para respectiva contratação. Publique-se no 
prazo legal.

Contagem, 15 de agosto de 2019.

JOÃO BATISTA DOS MARES GUIA
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

A COMISSÃO PERMANENTE DE CREDENCIAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL – OSC, vem publicar a entidade cadastrada no mês de agosto de 2019 no 
município de Contagem na condição de parceira pelo período de 12 meses, a contar da data de emissão do Certifi cado de Credenciamento.

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

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS VILAS ESTRELA DALVA, SÃO MATEUS E ADJACÊN-
CIAS 219.695.642/0001-80 015/2019 14/08/2019 À 13/08/2020 EDUCAÇÃO

Contagem, 14 de AGOSTO de 2019. 

Soraya Aparecida Damasceno de Souza
Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento
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Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

PORTARIA CONDECON Nº 003, de 15 de agosto de 2019.
Considerando que as Portarias CONDECON nº 001 de 02 de julho de 2019, publicada no DOC 4613 de 04 de julho de 2019 e CONDECON nº 002 de 22 de julho de 
2019, publicada no DOC 4625 de 22 de julho de 2019, foram vazias, não havendo manifestação de nenhum interessado no prazo estipulado, publica-se nova portaria 
para manifestação de interessados.
Estabelece o procedimento para representantes das organizações não governamentais, que têm como objetivo a defesa do consumidor, representante de entidade 
representativa das donas de casa e representante dos sindicais trabalhadores de categorias profi ssionais ligados as atividades da Indústria, do Comércio e Serviços, para 
fi ns de compor o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – CONDECON para o Biênio 2019/2021, nos termos do art. 11, §6º.
A Presidente do CONDECON, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Complementar 160 datada de 27 de dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º:  Os representantes das organizações não governamentais, que têm como objetivo a defesa do consumidor, representante de entidade representativa das donas 
de casa e representante dos sindicais trabalhadores de categorias profi ssionais ligados as atividades da Indústria, do Comércio e Serviços, interessados em compor o 
Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor nos termos dos incisos IX, X e XIV do art. 10 da Lei Complementar 160 de 27 de dezembro de 2013, deverão 
apresentar os seguintes documentos no PROCON Contagem, Avenida José Faria da Rocha, nº 1016, Eldorado, Contagem-MG até a data de 23 de agosto de 2019 (sexta 
feira): 
I - Apresentação de uma procuração com poderes específi cos pelo dirigente máximo da Instituição ou ata declaratória de Presidente, em papel timbrado da instituição, 
contendo o nome somente de 01 (um) representante para efeitos de candidatura, com idade mínima de 18 anos.
II - Apresentação de original e xérox da carteira de identidade, ou outro documento ofi cial com foto do representante da instituição cujo nome esteja na procuração 
específi ca assinada pelo dirigente máximo (Presidente ou pessoa por ele designada, com procuração).
III. Apresentação de cópia de documento legal, endereço com no máximo de 03 (três) meses de emissão, que comprove atuação no Município de Contagem;
IV - Apresentação de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ ativo e atualizado. (retirado pela internet).
V - Apresentação do estatuto da instituição e alterações estatutárias registradas em cartório, caso houver, demonstrando o vínculo com a política de proteção e defesa 
do consumidor, como também as características específi cas para o seguimento para qual se está se candidatando. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 15 de agosto de 2019.

RARIÚCHA AMARANTE BRAGA AUGUSTO
PRESIDENTE - CONDECON

Funec

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2019 – DISPENSA Nº 012/2019

CONTRATANTE - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC, inscrita no CNPJ /MF sob o nº 16.694.465/0001-20

CONTRATADA - CEZAR DE ALMEIDA SOARES 07630683650, inscrita no CNPJ /MF sob o nº 30.601.187/0001-74, Inscrição Estadual nº 003326205.00-91.

FUNDAMENTO LEGAL - Lei nº 8.666/93 e suas alterações, pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios, da teoria geral dos contra-
tos e demais legislações pertinentes, além das obrigações assumidas, pela CONTRATADA, na proposta fi rmada e nos autos do Processo Administrativo nº 026/2019.

OBJETO - contratação de empresa especializada para fabricação, pintura, entrega e instalação de portões e grades de proteção no prédio que abrigará a nova sede da 
Administração da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC.

VALOR TOTAL - R$6.290,00 (seis mil, duzentos e noventa reais).

VIGÊNCIA - 06 (seis) meses, com termo INICIAL em 12 de agosto de 2019 e FINAL em 11 de janeiro de 2020, podendo ser modifi cado e/ou prorrogado, dentro do 
permissivo legal mediante Termo Aditivo.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 
1.122.12.122.0001.2089 – Natureza: 33.90.39.00– Fonte: 1200

DATA DA ASSINATURA: 12 de agosto de 2019
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ASSINAM: 
Sueli Maria Baliza Dias
FUNEC
Cezar de Almeida Soares
CEZAR DE ALMEIDA SOARES 07630683650

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2019 – DISPENSA Nº 014/2019

CONTRATANTE - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC, inscrita no CNPJ /MF sob o nº 16.694.465/0001-20

CONTRATADA - PAULO HUMBERTO DAMASO DE SOUZA - ME, inscrita no CNPJ /MF sob o nº 08.297.810/0001-63, Inscrição Estadual nº 001017802.00-95.

FUNDAMENTO LEGAL - Lei nº 8.666/93 e suas alterações, pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios, da teoria geral dos contra-
tos e demais legislações pertinentes, além das obrigações assumidas, pela CONTRATADA, na proposta fi rmada e nos autos do Processo Administrativo nº 028/2019.

OBJETO - contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de telefonia - instalação e locação de EQUIPAMENTOS DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX - 
para atender necessidades da FUNEC, incluindo manutenção com fornecimento de peças, confi guração e atualização de software.

VALOR TOTAL - R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais) a ser pago em oito parcelas mensais de R$900,00 (novecentos reais).

VIGÊNCIA - 08 (oito) meses, termo INICIAL em 12 de agosto de 2019 e FINAL em 11 de março de 2020, podendo ser modifi cado e/ou prorrogado, dentro do permissivo 
legal mediante Termo Aditivo.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 
1.122.12.122.0001.2089 – Natureza: 33.90.39.00– Fonte: 1200

DATA DA ASSINATURA: 12 de agosto de 2019

ASSINAM: 
Sueli Maria Baliza Dias
FUNEC
Paulo Humberto Damaso de Souza
PAULO HUMBERTO DAMASO DE SOUZA - ME

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Contagem, 14 de agosto de 2019
MODALIDADE: DISPENSA N° 013/2019
TIPO: Menor Preço
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 027/2019
OBJETO: Aquisição de plantas e vasos para composição do jardim interno do prédio que abrigará a nova sede da Administração da Fundação de Ensino de Contagem – 
FUNEC.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

U.O. PROJETO/ATIVIDADE NAT. DESPESA FONTE

1.122 12.122.0001.2089 33.90.30.00 1200

O presente processo foi processado e julgado com observância na legislação aplicável, especialmente, a Lei 8.666/1993. Concluído o trabalho, submetemos o presente 
procedimento à deliberação superior, solicitando sua homologação que reconhece como vencedora a empresa abaixo:
Cláudia de Cássia V. B. Aguiar
Gerente de Aquisições, Contratos e Parcerias
FUNEC.

EMPRESA VENCEDORA ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT
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TIROL PLANTAS LTDA

CNPJ Nº
17.303.215/0001-84

1 RHIPSALIS BACIFERA - plantadas em vasos meia parede (meia lua) 12

2 COLUMEIA PEIXINHO plantadas em vasos meia parede (meia lua) 16

3 COLUMEIA BATOM plantadas em vasos meia parede (meia lua) 16

4 HDERA VARIEGATA plantadas em vasos meia parede (meia lua) 16

5 DRACENA FITA 4

6 PLEOMELE VERDE 4

7
Vaso Cimento ou Polietileno ou Grafi ato, Cor: Café/Tabaco/Ferrugem. Formato: Trapézio. Dimensões aproximadas: altura de 
0,67 a 0,90 cm, largura,0,40 cm, base 0,30 cm 8

VALOR TOTAL:    R$ 5.936,60 (cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos)

DESPACHO: HOMOLOGO E ADJUDICO o resultado do presente Processo de Dispensa de Licitação, para contratação da empresa TIROL PLANTAS LTDA, CNPJ/MF nº 
17.303.215/0001-84, para aquisição de plantas e vasos para composição do jardim interno do prédio que abrigará a nova sede da Administração da Fundação de 
Ensino de Contagem – FUNEC.

Contagem, 14 de agosto de 2019

Sueli Maria Baliza Dias
Presidente FUNEC

Comic

CONVOCAÇÃO

Contagem, 15 de Agosto de 2019

Convocamos os(as) Conselheiros(as) de Direitos, os cidadãos de Contagem e os demais interessados para participar da 187ª Reunião Extraordinária do Conselho Munici-
pal do Idoso de Contagem – COMIC, que será realizada no dia 19 de Agosto (Segunda-feira) de 2019, às 09h00, na Casa dos Conselhos, localizado à Avenida José Faria 
da Rocha, 1.016, 5º andar, Bairro: Eldorado, Contagem-MG

PAUTA: 187ª Reunião Extraordinária do COMIC

1. Aprovação do Edital de Chamamento Público para CAC;

2. Informes:

Atenciosamente;

Marcos Wellerson Pereira
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC
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Transcon

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

JARI / CONTAGEM - MG

BOLETIM INFORMATIVO

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG,  quando da sessão realizada no dia 17/06/2019, julgou os recursos abaixo especifi cados, com as decisões:

1ª JARI

Sessão Ordinária Nº 01-037/2019

Julgamento Nº Recurso Nº AIT Placa Resultado Recorrente

17/06/2019 4371001201801240 AH00631660 MNY6083 Deferido CARLOS EDMAR FERREIRA

17/06/2019 4371001201705046 AF01194207 HMZ6314 Deferido CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA

17/06/2019 4371001201700673 C182378101 GKL4222 Deferido CLAUDIO LUIZ PEREIRA

17/06/2019 4371001201700682 C182139001 HBU0780 Deferido DOMINGOS CLEBER JUNIOR

17/06/2019 4371002201601626 0000189354 GQW5005 Deferido EDILSON F. DE RESENDE PAPELARIA

17/06/2019 4371001201800893 AH00627591 HGG4283 Deferido IMPARTS PRODUTOS AUT EIRELI ME

17/06/2019 4371001201602064 AH00578041 NYD9838 Deferido JOSE GERALDO TEIXEIRA TOLENTINO

17/06/2019 4371001201602062 AH00578056 NYD9838 Deferido JOSE GERALDO TEIXEIRA TOLENTINO

17/06/2019 4371001201700693 B505235693 HKP8876 Deferido JOSÉ MAURICIO SIQUEIRA

17/06/2019 4371001201700709 B505190263 OWV2488 Deferido LENICE DE CASTRO M. VILLELA

17/06/2019 4371001201705282 AF00395750 HCA5342 Deferido MARCELO FERREIRA CORREA

17/06/2019 4371001201705053 AH00600248 OQT4046 Deferido RAFAEL MENEZES VIEIRA PINTO

17/06/2019 4371020180019044 AH00640703 AVJ8430 Deferido RAFAEL MOTA VIANA

17/06/2019 4371001201700661 AF00368954 OLW8186 Indeferido BRIAN MENDES SANTANA

17/06/2019 4371001201801242 AH00631661 MNY6083 Indeferido CARLOS EDMAR FERREIRA

17/06/2019 4371001201700705 AH00603261 HDR7099 Indeferido CARLOS EDUARDO CARVALHO PEREIRA

17/06/2019 4371001201705042 AH00605522 HKX1148 Indeferido CLAUDIO CIRIACO

17/06/2019 4371020180022666 AH00641811 NYA1884 Indeferido DANIEL DOS SANTOS ALMEIDA

17/06/2019 4371001201705283 AH00599206 HCP7171 Indeferido ELBER SILVA REIS PNEUS ME

17/06/2019 4371002201602193 C180021601 HKW5979 Indeferido EMPRESA SAO GONCALO LTDA

17/06/2019 4371001201700742 B505132863 PUO3491 Indeferido ENETE DAMICO BRAGANCA

17/06/2019 4371001201700737 B505257603 OOY7248 Indeferido FABRICIO ERNESTO DE OLIVEIRA

17/06/2019 4371020190019598 AL00504577 HEL9279 Indeferido FRANCIANI M DE PAULA CARVALHO

17/06/2019 4371001201801417 AH00632005 PVA7701 Indeferido FRANCISCO SOLIDADE PEREIRA SOUZA

17/06/2019 4371001201700675 AH00604093 GKS1670 Indeferido GILBERTO PEREIRA DIAS

17/06/2019 4371001201705048 AH00607643 PVZ4067 Indeferido GIULIA SANTIAGO DA SILVA

17/06/2019 4371020180022846 AH00641559 NXX7228 Indeferido GUSTAVO HENRIQUE DOS PASSOS

17/06/2019 4371001201700723 AH00575351 PFF6165 Indeferido HAROLDO BERNARDES DA SILVA PORTO

17/06/2019 4371020180024786 AH00644462 HNA9984 Indeferido HOZANDO CHAVES OLIVEIRA

17/06/2019 4371001201800894 AH00627590 HGG4283 Indeferido IMPARTS PRODUTOS AUT EIRELI ME

17/06/2019 4371001201700707 C182606201 NXZ5824 Indeferido JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

17/06/2019 4371002201700138 C181012301 OQG0698 Indeferido KENIA CARMELIA GONCALVES

17/06/2019 4371020180017995 AH00646782 PYP7977 Indeferido KLEBER FINHOLDT DOS SANTOS

17/06/2019 4371020180018038 AL00525216 PWO0754 Indeferido LEIVE ALBERT SEBASTIAO COELHO FERREIRA

17/06/2019 4371001201705044 AH00595107 HHR7249 Indeferido LUC PNEUS LTDA

17/06/2019 4371001201700676 AH00609708 HIE4173 Indeferido NATALINA ALVES PEREIRA



"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, 15 de agosto de 2019 Página 24 de 27 Diário Oficial de Contagem - Edição 4643

17/06/2019 4371001201700735 AH00609593 PXZ7719 Indeferido PHILLIPE CYRO REIS DE ANDRADE

17/06/2019 4371002201602201 AH00581934 GLO2300 Indeferido ROBSON BRAGA DA SILVA

17/06/2019 4371001201705054 AH00583381 HMH4881 Indeferido RODRIGO CLEMENTE MALAQUIAS

17/06/2019 4371001201700145 AH00596594 MPV9261 Indeferido RUBENS SOARES

17/06/2019 4371020190004775 AL00364279 MFU2512 Indeferido SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA

17/06/2019 4371001201705043 AH00576106 PUY1657 Indeferido SORAIA CRISTINA BATISTA

17/06/2019 4371001201705057 AH00603420 HIR0623 Indeferido VIACAO SANTA EDWIGES LTDA

17/06/2019 4371001201805877 AH00633509 PXS3755 Indeferido WALLACY DIEGO QUIRINO MATIAS

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais 
- CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Contagem, Avenida Maria da Glória Rocha, n°100, 
Bairro Beatriz,

CONTAGEM - MG, CEP: 32.010.375.

Secretaria da JARI - CONTAGEM, 17 de Junho de 2019

CRISTINA DE PAULA BATISTA CARVALHO GUERRA

Presidente da 1ª JARI / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

JARI / CONTAGEM - MG

BOLETIM INFORMATIVO

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG,  quando da sessão realizada no dia 18/06/2019, julgou os recursos abaixo especifi cados, com as decisões:

1ª JARI

Sessão Ordinária Nº 01-038/2019

Julgamento Nº Recurso Nº AIT Placa Resultado Recorrente

18/06/2019 4371020190002452 AL00538348 HLX2828 Deferido IZABELLA MENDONCA DE M PACHECO

18/06/2019 4371020190003123 AL00539541 OYF6314 Deferido JOSE CLAUDIO LIRA

18/06/2019 4371020190002915 AL00531304 HMI8475 Deferido MARIA GORETE TOLENTINO

18/06/2019 4371020190005433 AL00542199 HKC5356 Indeferido ADRIANO DOS SANTOS OKADA

18/06/2019 4371020190002427 AL00530337 PEA9441 Indeferido ADRIANO RODRIGUES

18/06/2019 4371020190003824 AL00534204 HFD5651 Indeferido AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

18/06/2019 4371020190005317 AL00339586 GZM4877 Indeferido AGNALDO RODRIGUES DE SOUZA

18/06/2019 4371020190007103 AL00126584 HNC0948 Indeferido ALEXANDER DE ALMEIDA

18/06/2019 4371020190005312 AL00549732 HDQ1551 Indeferido ANDERSON SANTOS DA SILVA

18/06/2019 4371020190004472 AL00084871 GQI3059 Indeferido CAMILO DE LELIS FILHO

18/06/2019 4371020190004473 AL00080638 GQI3059 Indeferido CAMILO DE LELIS FILHO

18/06/2019 4371020190004474 AL00078942 GQI3059 Indeferido CAMILO DE LELIS FILHO

18/06/2019 4371020190004475 AL00069946 GQI3059 Indeferido CAMILO DE LELIS FILHO

18/06/2019 4371020190004476 AL00066580 GQI3059 Indeferido CAMILO DE LELIS FILHO

18/06/2019 4371020190004477 AL00065157 GQI3059 Indeferido CAMILO DE LELIS FILHO

18/06/2019 4371020190002840 AL00537067 HMD5655 Indeferido CARLOS ALBERTO DA SILVA

18/06/2019 4371020190002528 AH00647416 HND4501 Indeferido CINTIA LETICIA SOUZA DE ASSIS LIAL
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18/06/2019 4371020190004331 AL00252240 OPU0227 Indeferido CLAUDIA MARIA DE AZEVEDO

18/06/2019 4371020190004332 AL00512660 OPU0227 Indeferido CLAUDIA MARIA DE AZEVEDO

18/06/2019 4371020190003035 AL00524904 MLF0389 Indeferido CYA VERDE LOGISTICA LTDA

18/06/2019 4371020190004522 AL00547993 NQK7503 Indeferido DENISE GONCALVES P S PEREIRA

18/06/2019 4371020190004308 AL00154646 OQS8482 Indeferido ELIAS DE ARAUJO SIQUEIRA

18/06/2019 4371020190005315 AL00546789 HJR6552 Indeferido FABIANO PEREIRA PARDIM

18/06/2019 4371020190005877 AL00551759 BSF6969 Indeferido FRANCISCA VITORIA DO CARMO

18/06/2019 4371020190005879 AL00503464 HCL4159 Indeferido FRANCISCA VITORIA DO CARMO

18/06/2019 4371020190005314 AL00306696 PZH1039 Indeferido GUSTAVO MOREIRA FREIRE

18/06/2019 4371020190004341 AL00283699 OPR8653 Indeferido HELTON RODRIGUES SANTANA

18/06/2019 4371020190002439 AL00535313 HOG9232 Indeferido JOSE RAMONIELE R.DOS SANTOS

18/06/2019 4371020190004353 AL00551711 HDR0270 Indeferido JOSE SOARES VALENTE

18/06/2019 4371020190005406 AL00539901 FRH9596 Indeferido LEONARDO DE SOUZA DINIZ

18/06/2019 4371020190003820 AL00536922 HBB8712 Indeferido LEONARDO ROCHA RIBEIRO

18/06/2019 4371020190004478 AL00509904 GZT7453 Indeferido LUCIANA APARECIDA ABRANTES MAGAL

18/06/2019 4371020190005320 AL00260997 NXZ8185 Indeferido LUCIENE SANTOS DE SOUZA

18/06/2019 4371020190003037 AL00537303 ASQ9273 Indeferido MARCELO ALVES MACHADO

18/06/2019 4371020190004810 AL00339719 GYE3050 Indeferido MARCOS PAULO SOBRINHO

18/06/2019 4371020190004463 AL00542108 HJA7318 Indeferido MARCOS RABELLO DE ANDRADE

18/06/2019 4371020190005895 AL00545296 MEI5811 Indeferido MIGUEL SILVA DA ROCHA

18/06/2019 4371020190004763 AL00178069 HNU9103 Indeferido NEULER RIBEIRO OLIVEIRA

18/06/2019 4371020190002578 AL00532290 OWU9000 Indeferido PATRICIA MARIA SILVA SANTOS

18/06/2019 4371020190004159 AL00277028 HKO7267 Indeferido PERISOM ALVES MARTINS

18/06/2019 4371020190004161 AL00538396 HKO7267 Indeferido PERISOM ALVES MARTINS

18/06/2019 4371020190004164 AL00244942 HKO7267 Indeferido PERISOM ALVES MARTINS

18/06/2019 4371020190004333 AL00538476 PXO5933 Indeferido PITAGORAS JOSE DA SILVA

18/06/2019 4371020190004334 AL00535262 PXO5933 Indeferido PITAGORAS JOSE DA SILVA

18/06/2019 4371020190004335 AL00535243 PXO5933 Indeferido PITAGORAS JOSE DA SILVA

18/06/2019 4371020190004336 AL00535223 PXO5933 Indeferido PITAGORAS JOSE DA SILVA

18/06/2019 4371020190004337 AL00535222 PXO5933 Indeferido PITAGORAS JOSE DA SILVA

18/06/2019 4371020190002477 AL00537723 HNK0664 Indeferido REGINA ANTONIA SILVA R BALBINO

18/06/2019 4371020190004564 AL00545667 GZH3961 Indeferido REGINALDO ALVES DA CUNHA JUNIOR

18/06/2019 4371020190002922 AL00532211 HLB7498 Indeferido RENAN DE OLIVEIRA

18/06/2019 4371020190002722 AL00351656 QOI6240 Indeferido SANDRA PEREIRA LIMA

18/06/2019 4371020190002507 AL00533274 QOB8934 Indeferido SIMONE CRISTINA DA SILVA

18/06/2019 4371020190004342 AL00288529 HMR7553 Indeferido TAIS MARA DOS SANTOS

18/06/2019 4371020180025099 AL00522658 HKH0573 Indeferido VIACAO SANTA EDWIGES LTDA

18/06/2019 4371001201801055 AL00137790 HJA0878 Indeferido VIACAO SANTA EDWIGES LTDA

18/06/2019 4371020190003755 AL00512175 BJA7156 Indeferido WEBERSON ALVES FERREIRA

18/06/2019 4371020190003758 AL00512112 BJA7156 Indeferido WEBERSON ALVES FERREIRA

18/06/2019 4371020190003705 AL00544616 CTH1604 Indeferido WELLINGTON VEIGA DE SOUZA

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais 
- CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Contagem, Avenida Maria da Glória Rocha, n°100, 
Bairro Beatriz,

CONTAGEM - MG, CEP: 32.010.375.

Secretaria da JARI - CONTAGEM, 18 de Junho de 2019

CRISTINA DE PAULA BATISTA CARVALHO GUERRA

Presidente da 1ª JARI / CONTAGEM - MG
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RATIFICAÇÃO
DISPENSA Nº 009/2019
           PA Nº 023/2019
OBJETO: Filiação da TransCon a Fundação Nacional de Qualidade, conforme especifi cação descrita em Termo de Referência.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 11162.15.122.0001.2148 – 339039.95 – Fonte: 1100
DESPACHO:
Senhor Presidente,
A presente dispensa foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no art. 24, XIII da lei 
8.666/93.
Desta forma, submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO podendo a presente despesa ser realizada com a empresa Fundação 
Nacional de Qualidade, inscrita no CNPJ nº 67.145.383/0001-67, no valor total de R$ 6.150,00 (seis mil cento e cinquenta reis).
Moana Matias
Assessora
Diretoria Administrativa e Financeira
DESPACHO:
RATIFICO o procedimento nos termos do art. 26, da Lei 8.666/93 e autorizo a Filiação a Fundação nacional de Qualidade. Publique-se no prazo legal para produzir seus 
efeitos a partir desta data.

Contagem, 14 de agosto de 2019

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da TRANSCON

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 005/2019
                      PA Nº 067/2019
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de curso presencial que oferece capacitação na área de Gestão de Indicadores, conforme especifi cação descrita 
na Justifi cativa.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 11162.15.122.0001.2148 – 339039.34 – Fonte: 1100
DESPACHO:
Senhor Presidente,
A presente dispensa foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no caput do art. 25, II, bem 
como no art.13, VI, ambos da lei nº 8.666/93.
Desta forma, submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO podendo a presente despesa ser realizada com a Fundação João Pin-
heiro, inscrita no CNPJ nº 17.464.652/0001-80, no valor total de R$ 350,87 (trezentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos).
Moana Matias
Assessora 
Diretoria Administrativa e Financeira
DESPACHO:
RATIFICO o procedimento nos termos do art. 26, da Lei 8.666/93 e autorizo a contratação da Fundação João Pinheiro. Publique-se no prazo legal para produzir seus 
efeitos a partir desta data.

Contagem, 14 de agosto de 2019

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da TRANSCON

RATIFICAÇÃO
CARONA Nº 010/2019
          PA Nº 064/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução do serviço de reserva, emissão e entrega de bilhetes aéreos para viagens nacionais e internacionais, 
através da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 177/2019 da Prefeitura de Nova Lima/MG.
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 11162.15.122.0001.2148 – 309033.99 - Fonte: 0157.
DESPACHO:

Senhor Presidente,
A presente adesão foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente nos termos do Decreto Federal nº 
7.892/13 e do Decreto Estadual nº 44.787/08.
Desta forma, submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO podendo a presente despesa ser realizada com a BV Turismo e Produções 
Culturais Ltda, CNPJ Nº 10.597.676/0001-68, no valor total de R$ 15.934,88 (quinze mil e novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos).
Moana Matias
Assessora
Diretoria Administrativa e Financeira
DESPACHO:
RATIFICO o procedimento nos termos do art. 26, da Lei 8.666/93 e autorizo a contratação da empresa BV Turismo e Produções Culturais Ltda. Publique-se no prazo legal 
para produzir seus efeitos a partir desta data.

Contagem, 15 de agosto de 2019.

GUSTAVO GOMES PEIXOTO
Presidente da TRANSCON

Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Extrato de 1º termo aditivo – Processo nº 031/2018 - Pregão Presencial nº 06/2018 - Objeto: Abarcar acréscimos na prestação 
de serviços gráfi cos para este legislativo municipal. Contratada: EFE – Editora Gráfi ca Ltda ME. Valor total acrescido: R$ 1.380,00 (hum mil, trezentos e oitenta reais) do 
item I do lote II - Convite Mérito c/ envelope. Dotação orçamentária: 01.031.0058.2062.33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ .  Vigência sem alteração: 21/08/2018 
a 21/08/2019. Contagem, 12 de Agosto de 2019. Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – Presidente. 
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